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1. Uvod 
 
 

1.1. Ozadje (Izvor) 
 
Pred začetkom spoznavanja navodil o delovanju, je potrebno poznati motive, ki so 
starodavne svečenike izzvali k izdelavi Horusovih palic. 
 
Eden izmed glavnih razlogov, ki je svečenike-zvezdoslovce vodil k stalnemu opazovanju 
premikanja nebeških teles in poteka cikličnih procesov, je bilo spoznanje, da je človeško 
energijsko stanje in posledično njegovo zdravje popolnoma odvisno od planetarnih 
(zemeljskih) in kozmičnih (vesoljskih) vplivov. V raziskovanju zemeljskih zakonitosti in v 
pridobivanju znanj o delovanju človeškega telesa so svečeniki vedno znova prihajali do 
odkritij o odvisnosti od planetarnih vplivov. Človeka in vesolje so videli kot eno celoto in tako 
so prišli do spoznanj, da je veliko število motenj v delovanju človeškega organizma posledica 
določenih procesov, ki se odvijajo v vesolju, še posebej na Soncu. 
 
A.P.Chizhevsky:«Obstajajo dnevi, ko bolnemu človeku sonce pomeni smrt. V takih dnevih se 
sonce spremeni iz »Izvora življenja« v »Hudega sovražnika«, pred katerim se človek ne 
more skriti. Smrtonosni učinki sonca dosežejo človeka povsod.« 
 

            
 
Pred 3 in pol tisočletji so svečeniki poznali negativne vidike vplivov, ki jih ima sonce na 
človeška telesa. 
 
Na soncu se zaradi določenih vesoljskih zakonitosti, periodično pojavljajo močne magnetne 
nevihte. Pojavi se bleščeča svetloba oz. plapolanje bleščečega svetlobnega signala, ki ga 
spremlja izliv ogromne količine nabitih delcev v vesolje. Nabiti delci se gibljejo z enormno 
hitrostjo in dan kasneje dosežejo Zemljino magnetno polje, pri čemer pride do vzajemnega 
delovanja in posledično do pojavov nepravilnosti v samem magnetnem polju Zemlje. Včasih 
so magnetne nevihte na soncu tako močne, da posledice na Zemlji zajemajo od npr. trenutne 
tišine na radiu ali telefonih do sunka satelitov izven orbite ali v nihanjih električne mreže. 
Razen tega, pa se tudi vpliv lune in ostalih planetov v osončju izraža v posebnem toku, ki 
povzroča geomagnetne motnje na Zemlji in premike v pritisku atmosfere. Vse naštete 
aktivnosti imajo negativne vplive na procese, ki se odvijajo v človeškem organizmu. 
 
Glavni elektrokemični parameter v krvi (pH) je sorazmeren z razmerjem med pozitivnimi 
električnimi naboji, vsebovanimi v pozitivnih vodikovih ionih in negativnimi električnimi naboji 
vsebovanimi v negativnih hidroksilnih ionih. Če kri vsebuje enako število pozitivnih in 
negativnih nabojev je električno nevtralna, ker se negativni in pozitivni naboji med sabo 
izločajo. Magnetne nevihte vodijo k spremembam v tem razmerju, ki neizbežno povzročajo 
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resne motnje v delovanju organizma in bolezni kot npr. arterioskleroza ali žilna obolenja 
/op.130/. 
 
Moderna medicinska znanost je potrdila, da so sončne in magnetne nevihte eden izmed 
glavnih vzrokov za pojav srčno-žilnih obolenj, obolenj krvnega obtoka in težav s krvnim 
pritiskom. To so tudi najbolj razširjene bolezni in smrtnost zaradi njih je ena izmed najvišjih. 
Smrt namreč nastopi v 30% do 50% primerih. 
 
Motnje v zemeljskem elektromagnetnem polju, ki so posledica sončnih in magnetnih neviht, 
so začele povzročati spremembe v sestavi človeške krvi in povečevati njeno viskoznost. To 
se nadaljuje s strukturno poškodbo celične membrane, kar povzroči, da fosfolipidi iz celic 
prodirajo v kri, kar povzroča strdke in pojav arterioskleroze. Hkrati pride do motenj v 
delovanju mehanizma, ki uravnava izločanje strupenih snovi internega in eksternega izvora 
in le-te se začnejo kopičiti v telesu. 
 
Zaradi vsega tega tako starodavni svečeniki kot moderna medicinska znanost niso mogli 
povečati izkoristka sposobnostnega potenciala človeškega telesa. Človeški krvni obtok je 
namreč projekcija njegovega energijskega sistema. Zaradi tega so naše energijske 
sposobnosti direktno odvisne od stanja našega žilnega sistema. 
 
Rezultat več kot 20 let trajajočih raziskav, je znanstvenike privedel do ugotovitve, da nikakor 
ne moremo izogniti negativnim vplivom sončnih in magnetnih neviht na človeško telo. Edina 
možnost je upoštevanje zdravstvenih priporočil za »slabe dneve«: 
1. dan pred »slabim« dnevom moramo zmanjšati vnos kalorij v telo 
2. dan pred »slabim« dnevom vzamemo aspirine ali druga zdravila ki zmanjšujejo gostoto 

krvi, kar bolnega človeka obvaruje pred resnimi komplikacijami. 
Z drugimi besedami, moderna medicina ni izumila nobenega efektivnega sredstva za spopad 
s tem fenomenom. 
 
Dokler je človeški organizem zdrav in njegov imunski sistem zmožen bojev z negativnimi 
vplivi, ni škodljivih premikov v organizmu. Vendar če je tudi zdrav človek izpostavljen 
pogostim magnetnim nevihtam, se takšni škodljivi premiki v delovanju človeškega telesa 
začnejo. 
 

1.2. Horusove palice 
 
Neizogiben vpliv kozmičnih faktorjev in njihov škodljiv učinek na obrambni mehanizem telesa 
ter želja po ozdravitvi telesa, v smislu odpravljanja že povzročenih okvar nastalih zaradi 
škodljivih vplivov, je starodavne egipčanske svečenike pripeljalo do iznajdbe posebnega 
orodja. 
 
Moderna medicina pri tem uporablja zdravila za redčenje krvi, ki imajo za končno posledico 
slabljenje imunskega sistema. Za razliko od tega so že v Egiptu uporabljali Horusove 
palice: 2 valja, narejena eden iz bakra, drugi iz cinka, polnjena s kremenjakom ali ogljikom in 
feromagnetnim materialom. 
 
V trenutku ko hkrati dvignemo bakreno in cinkovo palico, med njima nastane 
potencialna diferenca v višini 0,8 do 1 volt, včasih celo več. Ta potencialna diferenca 
med valjema spodbudi naravni proces izenačevanja razmerja med nabitimi delci v krvi 
organizma, kar izboljša tečnost (tekočnost) krvi in ima obnovitveni vpliv na krvni 
obtok. 
 
Dnevno delo s Horusovimi palicami izboljšuje presnovo kalcija v telesu. Kalcij ima ogromno 
število funkcij: je kemični odbojnik, ki konstantno vzdržuje pH vrednost krvi. Kalcijevi ioni 
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izboljšujejo krčenje srčne mišice, skrbijo za normalno prehodnost celičnih membran, 
zmanjšujejo občutljivost na alergene, krčijo tkivo in ustavljajo krvavenje, stimulirajo mišično 
tkivo…in ugodno vplivajo še na mnogo procesov v človeškem organizmu. 
 
Horusove palice delujejo po utelešenih principih. Prilagodijo se človeku, ki jih drži v rokah 
in pomagajo ponovno vzpostaviti bioritem, ki ga določen organizem zahteva v točno 
določenem trenutku, ponoči ali podnevi /op.69/. S tem pa odpravljajo poprej nastale 
napake v delovanju organizma. Do obnovitve ritma pripelje rahlo elektromagnetno 
nihanje med kristali kremenjaka v vsaki palici. Delo s palicami stimulira človekov 
živčni sistem, delovanje žlez in posledično imunski sistem, s tem da pripravi osnovne 
pogoje za izboljšanje stanja organizma. Sistematično delo s palicami aktivira človekov 
energijski sistem. To pomoč so faraonovi svečeniki uporabljali za večji izkoristek ter razvoj 
fizičnih in energijskih potencialov človeškega telesa. 
 
Med preučevanjem starodavnih tehnologij je bilo ugotovljeno, da kovine iz katerih sta valja 
narejena in ki jih vsebujeta v notranjosti, vzpostavijo interakcijo s človekovim bio-
poljem ter proizvedejo svoje polje, ki aktivira obrambni mehanizem organizma. 
 
Rezultati ameriških raziskav kažejo, da aktiviranje tega polja, skrajša po-operacisko 
okrevanje za 50-60 %, v kombinaciji z predpisanim zdravljenjem pa zviša učinkovitost zdravil 
in postopka zdravljenja za 100 do 200%. Zato lahko palice uporabljajo tudi za tisti, ki se že 
zdravijo po uradnih medicinskih metodah. 
 
Energetsko polje, ki se vzpostavi s Horusovimi palicami vpliva na povečanje energije v 
celicah: 
- Celicam se poveča sposobnost absorpcije energije za 35-40% 
- Proizvodnja beljakovin se poveča za 70-75% 
- Izboljša se presnova kalcija 
- Ojača se vezno tkivo 
- Pospeši se celjenje zlomov kosti 
- Poveča se pretok krvi v tkivo 
- Aktivnost L-limfocitov, ki so nujni za samoobnavljanje tkiva in ohranitev rasti celic, se 

poveča za 70%. 
 
Horusove palice niso zdravilo za vse bolezni. Njihov namen je drugačen /op.70/. Ne 
smemo pa pozabiti poudariti, da največji del bolezni izvira ali se začne zaradi 
porušenega ravnovesja med dvema osnovnima tokoma energije BA in KA ali YINom in 
YANGom. 
 
Za izboljšanje patološkega stanja, ki se je gradilo več let, pa tako organizem kot palice 
potrebujejo čas. Zato mora biti delo s palicami redno in stalno. Za kritična stanja, ki so 
posledica resnih motenj v delovanju organizma, mora delo s palicami trajati več mesecev. 
Rezultati bodo vidni šele po daljšem času. 
 
 
 

2. Kateri tip Horusovih palic je primeren za začetek uporabe? 
 
Izhajajoč iz predpostavke, da vsako patološko stanje organizma izvira iz porušenega 
YIN-YANG (BA-KA) ravnovesja, ki se kaže v porušenem ritmu energijskih vibracij in 
posledično v porušenem bioritmu organizma, je priporočeno, da se začne delati z 
Horusovimi palicami, polnjenimi s kremenjakom. Nežno nihanje in popolnoma naravni vpliv, 
omogoča možnost obnovitve bioritma in YIN-YANG ravnovesja. Če bi v takem primeru začeli 



 7 

delati s palicami tipa KONT, polnjenimi s premogom in feromagnetnim materialom, bi to 
povzročilo zelo neprijetne občutke. 
 
Raziskave so pokazale, da lahko palice tipa KONT zelo škodljivo vplivajo na ljudi z 
neravnovesjem med YINom in YANGom. Zato je treba biti posebej pazljiv na imitacije palic, 
ki jih proizvajajo neznana podjetja. 
 
 
 
 
 

2.1. Povzetek tipov Horusovih palic 
 
 

Horusove palice 
KONT 

Polnjene z ogljikom in feromagnetnim materialom so 
namenjene ljudem, ki imajo težave z visokim krvnim 
pritiskom, potrebujejo hitro okrevanje po stresu ali 
izboljšanje spanca. 
Vsi tipi Horusovih palic učinkovito obnavljajo živčni 
sistem, toda palice KONT imajo poudarjen impulzni 
učinek in s tem zmožnost ustvarjanja večjih reakcij v 
organizmu, kar je pomembno v kritičnih situacijah. 
Treba pa je upoštevati, da energijski zapredek 
vzpostavljen s pomočjo palic KONT ni dolgotrajen. 
Način delovanja palic je namreč dražljajski oz. v sunkih 
(v impulzih). 

Horusove palice 
QUARTZ fine-
grain (*) 

Namenjene so ljudem z oslabljenim energijskim 
sistemom (se pravi izvorno s težavami žilnega 
sistema oz. krvnega obtoka) ter tistim, ki so pred 
kratkim preživeli srčni infarkt ali kap. Imajo zelo 
nežen stimulacijski učinek, ki ne povzroča neprijetnih 
občutkov. 

Horusove palice 
QUARTZ 
medium-grain 
(**) 

Imajo močnejši stimulacijski učinek. Uporabljajo se v 
primerih, ko je potreben močnejši vpliv na 
energijski sistem (žilni sistem-krvni obtok) in kot 
naslednja faza, po uporabi Horusovih palic QUARTZ 
fine-grain (*). V kombinaciji  s slanimi kopelmi so 
zelo učinkovite pri artritisu (vnetju sklepa), artrozi 
(degenerativnih spremembah v sklepu) in 
poliartritisu (vnetju več sklepov). 

Horusove palice 
QUARTZ large-
grain (***) 

Namenjene so ljudem z že uravnovešenim energijskim 
sistemom (normalno delovanje žilnega sistema in 
krvnega obtoka). Njihova uporaba izrazito stimulira 
človekov splošen energijski sistem, tako krvni 
obtok, kot živčni sistem ter delovanje žlez. 

Horusove palice 
CRYSTAL  
(nekaj kristalov v 
vsakem valju) 

Imajo podobne lastnosti delovanja kot Horusove palice 
MONO, toda manj močno stopnjo delovanja, ker ne 
vsebujejo popolnoma homogene kristalne strukture. So 
vmesno orodje-vmesna stopnja delovanja med 
Horusovimi palicami QUARTZ in Horusovimi 
palicami 
MONO. 
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Horusove palice MONO vsebujejo kremenjak v obliki monokristalov. Ti valji so bili 
namenjeni za uporabo svečenikov-zdravilcev. Energijski zapredek ustvarjen s temi 
palicami ima močan stabilizacijski (harmonizacijski) učinek na energijsko polje 
bolnika, hkrati pa prenaša signale, nastajajoče v zavesti zdravilca in jih 
implementira v bolnikovem organizmu. Obstajajo 3 tipi: 

Horusove palice 
MONO 

Valji, ki vsebujejo en monokristalni kremenjakov kristal 
so namenjeni ljudem, ki se šele učijo in šele 
razvijajo svoje zdravilske veščine ter so predhodna 
stopnja pred uporabo MONO-6, MONO-9 ali MONO-
12 valjev. 

Horusove palice 
MONO-6 

Palice s 6x brušenim kristalom so namenjene ljudem 
z dobro uravnoteženim in pripravljenim 
energijskim sistemom. Kristali v teh palicah močno 
potencirajo delovanje samih palic. Med vsem ostalim 
usklajujejo energijski sistem človeka z energijskim 
sistemom Zemlje. 

Horusove palice 
MONO-9 

Palice z 9x brušenim kristalom so namenjene za 
stimuliranje in usklajevanje energijskega sistema 
človeka z energijskim tokom 9. nivoja univerzuma 
(vesolja), transformiranega skozi jedro Zemlje. Te 
palice lahko uporabljajo samo tisti, ki imajo za 
sabo več kot leto dni rednega dela s palicami 
MONO, KONT, QUARTZ ali CRYSTAL in imajo 
razvite dovolj svoje energije za to delo. 

Horusove palice 
MONO-12 

Palice z 12x brušenim kristalom so namenjene za 
stimuliranje in usklajevanje 12 človekovih 
energijskih teles z 12 energijskimi sistemi našega 
osončja in univerzuma (boga), skozi energijski 
sistem Zemlje. Delovanje temelji na principu 12 
planetarnih teles, 12 mesecev, ciklusov 12 let, 12 urnih 
dnevov in 12 urnih noči. Te palice lahko uporabljajo 
samo tisti, ki imajo za sabo več kot leto dni 
rednega dela s palicami MONO-6, MONO-9 in BJA 
in imajo razvite dovolj svoje energije za to delo. 

Horusove palice 
BJA 

Palice so podobne Horusovim palicam KONT, vendar 
je eden izmed valjev napolnjen z meteoritnim oz. 
izvirnim (naravno čistim in nemešanim) železom. 
Egipčani so te palice imenovali BJA, beseda, ki je 
pogosto najdena med teksti v piramidah. Poskusi s 
temi palicami so pokazali, da material, ki ga palice 
vsebujejo, prisvoji veliko število neverjetnih lastnosti, ki 
pripadajo temu tipu palic. Stimulirajo in povečujejo 
človekove psihične sposobnosti ter vplivajo na 
človekov energijski sistem tako, da mu okrepijo 
čutne zaznave in povečajo odpornost organizma 
pred negativnimi vplivi sončnih in magnetnih 
neviht. 

 
 

2.2. Kateri tip palic uporabljati? 
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Pred začetkom rednih terapij s Horusovimi palicami priporočamo, da ugotovite najbolj 
problematično področje svojega organizma in začnete delati s palicami, ki so najbolj 
primerne-imajo največji vpliv na to področje. 
 
Če ima človek zares dobro uravnotežen energijski sistem, lahko takoj začnete delati s 
palicami KONT. 
 
Priporočeno je, da na začetku delate z dvema vrstama palic – z dvema različnima tipoma 
polnil. Na splošno ima namreč velika večina ljudi zelo slabo pripravljen in nezadovoljiv 
energijski sistem in vsaka bolezen, ki nas napade nam nekaj odseva. Zato je vedno potrebna 
začetna faza izboljšanja splošnega stanja telesnega energijskega sistema, hkrati pa je 
potrebno vzeti v obzir najbolj pogoste pojavljajoče se probleme. Pri tem je najboljše 
uporabiti kombinacijo terapij palic z ogljikovim in feromagnetnim polnilom ter s 
palicami s kremenčevim polnilom (KONT IN QUARTZ). 
 
Če je človek relativno zdrav in je njegov cilj okrepitev zdravja, energijskega sistema in 
povečanje izrabe svojih sposobnosti, potem je idealna uporaba kombinacije 
MONO(QUARTZ) palic s KONT palicami. 
 
Na kratko so razlike v tipih Horusovih palic naslednje: 
- Palice s QUARTZ polnilom usklajujejo človekov bio-ritem z Zemeljskim in posledično 

stabilizirajo (harmonizirajo) YIN-YANG ravnotežje ter obnovijo bio-ritem organov in telesa. 
Z njihovim krepilnim učinkom je ta tip palic primeren za uporabo podnevi in zvečer. 

- Palice tipa KONT usklajujejo energijski sistem človeka z energijskim tokom Zemeljskega 
jedra /op.103/. Enako kot palice QUARTZ  imajo jasen učinek na delovanje živčnega 
sistema, na delovanje žlez in na imunski sistem. Vendar se razlikujejo po eni pomembni 
lastnosti. Če jih uporabljamo ponoči, med 23. uro zvečer in 4. uro zjutraj, delujejo na 
živčni sistem tako, da se spanec izboljša-postane globlji, hkrati pa se spodbudi 
regeneracija celic in obnovitveni procesi v organizmu. 

 
Prav tako je priporočeno nekaj dni na mesec uporabljati palice KONT z magnetnimi 
podaljški. Ta tip palic je zelo učinkovit pri preprečevanju skleroze. Vendar, kadar te palice 
uporabljamo z magnetnimi podaljški, se je potrebno izogniti delom z njimi v dnevih z močnimi 
vplivi sončnih in magnetnih neviht. 
 
Energijski zapredek ustvarjen s palicami KONT ima zelo močan učinek na organizem, 
vendar je istočasno zelo nestabilen. Ne glede na to, kako dolga je terapija s tem tipom palic 
ali 48 ali 72 ur, se energijski zapredek vedno izniči v 24 urah. Zato je delo s tem tipom palic 
potrebno vsak dan.  
 
Palice tipa QUARTZ  ustvarijo energijski zapredek, ki na organizem ne deluje močno, temveč  
nežno, hkrati pa enakomerno ter globoko in temeljito. Učinek delovanja pa je tudi zelo 
stabilen. Če delamo s temi palicami cel teden, bo ustvarjen energijski zapredek vplival 
ugodno na organizem naslednje 3 tedne. 
 
V izjemnih primerih, ko človek izraža veliko neravnovesje med YIN in YANG energijo, je 
potrebno uporabljati palice različnih velikost (veliki YIN valj in majhen YANG valj ali obratno). 
To bo povzročilo izenačenje energije. Ko to stopnjo dosežemo, začnemo uporabljati palice 
enakih velikosti, za nadaljnjo stabilizacijo energijskega neravnovesja. 
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2.3. Upoštevanje bistvenih razlik 
 
 
Spodnja tabela nakazuje osnovne razlike, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri tipa palic. 
 
 
 Horusove palice KONT Horusove palice QUARTZ 

1 Bolečine v srcu v primeru 
stenocardie (bolečine v srcu pri 
naporu)  (bolečina iz srca se žareče 
širi proti rami in nadlahti, prav tako se 
čuti pod levo lopatico) 

Bolečine v srcu pri ishemični srčni 
bolezni (zadihanost in razbijajoče 
srce ob naporu) 

2 Hypertension  - povečan krvni pritisk 
1. Visok krvni pritisk 
2. Bolečine v predelu oči 
3. Krvavitve iz nosu 
4. Zvonjenje v ušesih 

Hypotension  - znižan krvni pritisk 
1. Utrujenost in izčrpanost 
2. Vrtoglavica 

3 Nespečnost Bronhialna astma (živčnega izvora) 

4 Odstranjevanje stresa Odstranjevanje živčne napetosti in 
stresa 

 
 
Oba tipa valjev sta učinkovita pri: 
• Preprečevanju nastanka arterioskleroze (ateroskleroze), 
• Boleznih povezanimi s slabim krvnim obtokom (tudi določene oblike impotence), 
• Lajšanju krčev prebavnega trakta; lajšanju simptomov določenih vrst artritisa (vnetja 

sklepov) in bolečin v hrbtenici pri degenerativni bolezni kosti in hrustanca 
(osteochondrosis) in vnetju živčne korenine (radiculitis), pri čemer pa ne odstranjujejo 
vzroka nastanka teh težav.  

Oba tipa valjev imata pozitivne učinke na krvne žile in celoten srčno-žilni sistem, vendar se 
učinki razlikujejo. 
 

3. Sestava celotnega kompleta Horusovih palic 
 

3.1. Komplet palic 
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Dodatna oprema vsakega kompleta palic: 
 
• 4 veliki bakreni obliži 
• 20 malih bakrenih obližev-drobno luknjičastih 
• magnetne krpe (samo tip KONT) 
• trakovi, ki jih pritrdimo za nočno uporabo palic 
• 1 par bio-stimulacijskih vložkov za čevlje 
• bombažno vrečo 
• potrdilo (certifikat) 
• navodila za uporabo 

3.2. Tipi palic, ki so na razpolago 

 

 
Dobiti je možno 10 različnih tipov palic in sicer: 
 
• MONO-12 
• MONO-9 
• MONO-6 
• MONO 
• CRYSTAL 
• QUARTZ*** 
• QUARTZ** 
• QUARTZ* 
• KONT 
• BJA 
 
 

3.3. Sestava 
 
Originalne palice morajo imeti naslednjo sestavo: 
 
• En valj iz 99,96% čistega bakra 
• En valj iz 99,96% čistega cinka 
• Dolžina, premer in debelina stene obeh valjev so popolnoma enake in proporcionalno 

skladne z Zlatim Rezom (idealna proporcija med dvema objektoma ali dvema deloma 
celote) 

• Polnila imajo najvišjo kvaliteto 
• Vsi materiali so bili razpostavljeni v piramidi minimalno 12 dni 
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3.4. Pristnost Horusovih palic 

 

 
Originalne Horusove palice imajo vtisnjen hologram autentičnosti, ki dokazuje, da so bile 
proizvedene na Mednarodnem Informacijskem centru za UFOLOGICAL raziskave. 
 
 
 

4. Pravilna uporaba palic 
 
Za pravilno in učinkovito uporabo Horusovih palic je potrebno imeti v obziru: 
 

4.1. Namen za katerega so bile izdelane 
 
Z egipčanske svečenike in faraone so Horusove palice predstavljale orodje za izenačenje 
energijskega polja, ki so jih obvezno uporabljali pred »posvetitvijo« med pripravami na 
»srečanje z Bogom« in dovršitvijo teh aktivnosti s pomočjo piramid. 
 
Najprej so vso umazanijo očistili iz telesa. Faraon in svečeniki so s čiščenjem črevesja, 
postom in posebnimi dietami uravnovesili notranje čustveno in psihično stanje, spravili v 
ravnovesje živčni sistem in delovanje notranjih organov, izboljšali krvni obtok in popravili 
svoje bio-energijsko polje. Vse to so storili s pomočjo Horusovih palic in energijo piramid. 
Šele po tem ritualu so lahko faraon ali svečeniki vstopili v piramido in začeli s procesom 
»posvetitve« oziroma »blagoslovitve«, v katerem je faraon »umrl«, stopil v stil z Bogom in se 
ponovno rodil z novimi kvalitetami. 
 

4.2. Izvor terapevtskega učinka 
 
Terapevtski učinek opažen pri uporabi Horusovih palic izvira iz harmonizacije dveh glavnih 
energijskih tokov YIN-YANG. kar obnovi človekov energijski sistem in bio-energijski ritem, kot 
posledica uskladitve človekovega individualnega energijskega ritma z Zemeljskim. 
  
»Horusove palice aktivirajo energijo iz globine telesa in sprožijo psihološke procese, zaradi 
česar se pokaže terapevtski učinek, ki pri določenih boleznih lahko odpravi patološka stanja 
in znatno izboljša pacientovo zdravje« 
 

4.3. Minimalna dolžina terapije 
 
Zelo pomembno je vedeti, da je predpogoj za dosego pozitivnega učinka, da delamo s 
palicami vsaj 2 uri vsak dan. Toda pri tem je potrebno opozoriti, da je nujno upoštevati 
faze dnevne aktivnosti človeškega energijskega sistema, prikazanih v Tabeli 3 – 
»Aktivnosti energijskih kanalov v roku 24 ur«, stran 16. 
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Dve uri dela s palicami na dan je minimum, ki omogoči pričakovanje učinkov dela s palicami, 
zabeleženimi v tej knjigi in ki omogoči definiranje značilnosti in vzrokov občutkov, ki jih 
doživiš pri delu s palicami. 
 
Za dosego globokih terapevtskih učinkov, je potrebno delati s palicami sistematično, po 
načelu »več je boljše«. Najbolj neverjetna kvaliteta palic namreč je, da zavrejo procese 
avtoimunizacije (retard autoimmune processes). Na žalost velika večina ljudi ne ve, kaj to za 
njih pomeni. 
 
Resnica, ki jo medicinska znanost javnosti ne predstavi, namreč je, da kadar človeški 
organizem prizadene bolezen, še posebej zelo resna bolezen, potem v principu več ne 
obstaja dvom v popolno okrevanje. Če se je bolezenski proces že začel, je postal del 
organizma in je povzročil reorganizacijo notranjih metaboličnih procesov in reakcij. Grenka 
resnica je, da popolno zdravilo ob takih procesih lahko izumi samo nekdo, ki nima 
razumevanja o bistvenih aktivnostih, ki se v takih primerih odvijajo v telesu. Pri raziskovanju 
neravnovesja, ki je nastalo in iskanju odgovora na vprašanje kaj narediti, je odgovor, da 
največ, kar lahko kdo naredi je, da upočasni ta proces ali pa ga v celoti ustavi. Ne moremo 
pa govoriti o zdravilu. Kljub temu, pa v običajni medicini ta zaviralni proces imenujejo kot 
popolno ozdravitev. 
 
Za primer lahko vzamemo proces, ki se odvija, kadar telo napade osteochondrosis in rak. Če 
se je proces teh bolezni v telesu že začel, ga nikdar ne moremo ozdraviti. Rak je namreč 
program, ki je zapisan v DNK in v genetskem zapisu vsakega posameznika in ne more biti 
ozdravljen. Ta proces lahko samo ozdravimo ali ustavimo. 
 
Potek bolezenskih procesov in sprememb povezanih z osteochondrosis in rakom, lahko 
zaustavimo na tako stopnjo, da človek lahko prej umre zaradi katerega koli drugega 
bolezenskega vzroka kot zaradi osteochondrosis in raka. 
 
 
Problema podaljšanja življenjske dobe, ne bomo rešili z iznajdbo »eliksirja mladosti« ali 
pomlajevalne formule, ampak edino z upočasnitvijo procesa staranja. Nemogoče je preprečiti 
smrt, mogoče pa je odložiti njen prihod za tako dolgo, da bi se organizem postaral šele v 
nekaj 100 ali celo tisoč letih. Zato je metoda zaviranja avto-imunskih procesov, ki jo izvajamo 
s pomočjo Horusovih palic edinstveno in resnično božansko darilo naših prednikov iz zelo 
stare toda zelo napredno razvite civilizacije /op.111/. Zavedajoč se teh dejstev postane 
vprašanje o smiselnosti uporabe Horusovih palic brezpredmetno. Od trenutka, ko se zavemo 
kaj Horusove palice pravzaprav so in kaj nam lahko dajo, ostaja samo še vprašanje, kako 
pogosto jih bomo uporabljali, da se upremo škodljivim vplivom, ki nas uničujejo. 
 
 

4.4. Obrambne reakcije organizma 
 
Človeški organizem deluje na način, da vsak vpliv na njega, ki ga povzročimo z zdravili ali 
močno energijo, ki presegajo naravne norme odmerkov, povzroči obrambno reakcijo 
imunskega sistema. Katerokoli zdravilo uporabimo, še posebej tako s posebej močnimi 
učinki, se pojavi učinek – navajenost organizma na zdravilo. V osnovi, pa to ne pomeni, da 
se je organizem navadil na odmerke in da več ne reagira, temveč, da se je oblikoval 
mehanizem, ki deluje drugače. 
 
Pri uravnavanju delovanja zelo kompleksnega metaboličnega procesa in obrambi pred 
negativnimi pojavi močno delujočih substanc, imunski sistem postopno razvije svoje notranje 
pogoje. Zaradi teh so aktivnosti, ki bi jih naj substance ( ki jih telesu dovajamo) povzročile, 
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oslabljene oz. blokirane. Tako postanejo te substance neučinkovite. Zaradi tega bo učinek 
vseh močnih substanc začasen in površinski. 
 
Nezavedajoč se teh principov delovanja, bodo ljudje, navajeni zdravljenja s predpisanimi 
zdravili, od Horusovih palic pričakovali enak takojšnji učinek zdravljenja, kot od zdravil, ki so 
jih uporabljali prej. To je napačen pristop. Pomembno je vedeti, da vsak silovit učinek, ki 
spodbudi odpor (obrambo) organizma, ne bo dosegel globokih in stabilnih rezultatov. Veliko 
bolezni se začne z dolgotrajnimi procesi, ki ne kažejo nobenih simptomov, toda počasi in 
zanesljivo stopnjujejo spremembe v delovanju organizma. Zato mora primerna terapija 
temeljiti na postopni odpravi bolezenskih znakov. Vpliv terapije ne sme biti močan, zato da v 
organizmu ne zbudi obrambne reakcije. 
 
To je bil tudi osnovni in glavni faktor, ki so ga starodavni svečeniki upoštevali, pri izdelavi 
Horusovih palic. Palice so izdelane na način, da njihov stimulacijski učinek v organizmu ne 
more zbuditi obrambne reakcije. 

Izjeme 
 
Bolniki z najtežje ozdravljivi boleznimi kot so vnetja notranjih organov, skleroza, hud artritis, 
poli-artritis, arthrosis ali rak lahko uporabijo posebno orodje, ki ima višjo raven magnetne 
indukcije. Močnejša stimulacija lahko izzove reakcijo, ki jo poznamo kot endokrinska agresija 
-žleze z notranjim izločanjem (sprožitev močne obrambne funkcije organizma), okrepljene z 
izločanjem hormonov v kri. Endokrinska agresija je močno vpliven faktor v boju proti mnogim 
boleznim, toda ta metoda ne sme biti uporabljena pogosto. Imunski sistem s v 3 mesecih 
prilagodi in blokira učinke metode, s katero skušamo vplivati na telo. Posledično možnost, da 
to uporabljamo, ne pride v obzir. Ponovno jo lahko uporabimo, šele ko je minilo 3 ali več 
mesecev. 
 
Stimulacija endokrinske agresije z orodji, ki imajo močne učinke, ni priporočljiva za paciente, 
ki so izčrpani od bolezni in imajo nizko raven energije (npr. pacienti po kemoterapiji). V 
najboljšem primeru bi to pomenilo, da zaradi utrujenosti imunski sistem ne more reagirati na 
močne vplive, ki mu ga izpostavljamo. V najslabšem primeru pa bi izpostavljanje tej metodi 
povzročilo celo pojav resnih motenj v delovanju telesa. 
 

4.5. Kaj vpliva na učinkovitost delovanja Horusovih palic 
 
Delovanje Horusovih palic vpliva na najgloblja žarišča energijskih procesov, zato je njihova 
učinkovitost v določeni meri odvisna od živčnega in čustvenega stanja uporabnika. Vsak od 
nas ima svoj individualen ciklus sprememb na tem področju in kadar imamo živčno-čustveno 
negativno fazo, bo uporaba palic manj učinkovita, kot bi lahko pričakovali iz rezultatov analiz. 
Ciklus tega faktorja se menja 4 do 6 krat v 24 urah. Vendar, ker ima vsak človek svoj ciklus, 
je nemogoče sestaviti splošno shemo, ki bi vsem ustrezala. 
 
Uporabnik lahko subjektivno oceni fazo svojega ciklusa, glede na lastno počutje. Če se 
zjutraj zbudiš slabega počutja, potem se ti dan začne z negativno fazo. Uporaba palic v tej 
fazi, bo prav tako dala pozitivne učinke, vendar ne tako močne, kot bi jih dosegli, če bi palice 
uporabljali v drugačni fazi živčno-čustvenega stanja. V grobem, se lahko orientiramo, da 
negativna faza traja približno 2-4 ure, postopno preide v stabilizacijo in v pozitivno fazo. 
Zaradi tega je tudi priporočljiv minimalen čas terapije s palicami 2 uri. S časom uporabnik 
postane sposoben razlikovati negativna in pozitivna stanja, kar mu pomaga izbrati pravi čas 
za uporabo palic, za dosego boljših rezultatov. 
 
Pri tem je zelo pomembno upoštevati naslednje: 
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Uživanje velike količine črne kave in močnega črnega čaja ima negativen stimulacijski vpliv 
na živčni sistem posameznika in človekovo notranje psiho-čustveno stanje. Kljub dejstvu, da 
imajo Horusove palice na splošno pomirjajoč učinek na živčni sistem, je potrebno za dosego 
globljih in bolj učinkovitih rezultatov zmanjšati uživanje takih pijač na minimum. Še posebej 
jih uporabnik ne sme piti tik pred terapijo s palicami. Odlična alternativa je recimo zeleni čaj 
brez kofeina. 
 
 
 

5. Pravilna uporaba palic 
 
Eden izmed argumentov, največkrat postavljen v ospredje, pri debatah o učinkovitosti te ali 
one metode terapije oz. oblike zdravljenja, je faktor avto-sugestije. Zares je veliko primerov, 
ko je ena metoda dala dobre rezultate v določenem primeru, v drugem primeru pa je bila ta 
metoda popolnoma neučinkovita. Ena temeljnih razlag, posebej v razpravah o ne-
tradicionalnih metodah zdravljenja, je faktor avto-sugestije, kar znanstveniki imenujejo 
placebo-učinek. 
 
Kar običajno imenujemo »avto-sugestija«, je v realnosti dokaz zelo pomembne sposobnosti, 
ki jo malokdo lahko odkrije v sebi. To je sposobnost umsko (v duhu) pričakovati določen 
učinek. Ta sposobnost je odločilen faktor pri razvijanju parapsiholoških sposobnosti, po 
katerih bo v prihodnosti veliko povpraševanje. Znani so primeri, ko so Yogiji spili tekočino, ki 
je vsebovala močan strup, prepričani, da jim ne bo v nobenem primeru škodila in njihovo telo 
je strup izločilo po naravni poti brez najmanjše škode na zdravje. Popolnoma enako, ta 
sposobnost pri pacientu, ki ne verjame v učinkovitost zdravila oz. zdravljenja, preprečuje, da 
bi mu to zdravilo ali zdravljene pomagalo. Njihov organizem enostavno blokira učinke 
zdravila. Torej obrnjeno, če lahko človek zavedno ali nezavedno blokira delovanje substanc, 
lahko prav tako duhovno (miselno) pričakuje korist, kar vodi do globokih in učinkovitih 
rezultatov. 
 
Sposobnost, da lahko človek sebe prepriča o pozitivni koristi za telo, organizmu omogoči, da 
sprejme vplive hitreje in jih absorbira do višje stopnje, kar obrodi odlične rezultate. Zato je 
potrebno avto-sugestivni faktor izkoriščati v korist bolnikov, ne pa ga v razpravah navajati kot 
negativnega. 
 
 
 
 

6. Kako začeti uporabljati Horusove palice 
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Pogoj za delo s Horusovimi palicami je, da imate v glavi čisto vse, kar je bilo do sedaj 
napisano. 
 
Bakreno palico morate držati v desni roki. Cinkovo palico morate držati v levi roki. To 
izhaja iz dejstev, da ima človek desno stran telesa pozitivno nabito, levo stran telesa pa 
negativno nabito in je dodatno povezano s funkcijami desne in leve polovice možganov (BA-
KA;YIN-YANG tokovi). /op.82/ 
 
Palice lahko uporabljamo tako v sedečem, kot v ležečem ali stoječem položaju. 
 
Od začetka naprej je potrebno s palicami delati redno. Ne glede na to, kako zaposleni ste 
z drugimi stvarmi, je formula »več je bolje«, najboljše priporočilo za resničen popravek 
splošnega biološkega ritma organizma. Ne pozabite, da vpliv Horusovih palic temelji na nizko 
intenzivnih učinkih. 
 
Glede na to, da je splošno zdravstveno stanje povprečnega človeka nezadovoljivo, 
priporočamo, jih imate ob začetku dela s palicami neprestano ob sebi. Tudi ponoči. To bo 
pomagalo organizmu, da bo popravil energijsko neravnovesje in dosegel obnovitev od katere 
so odvisni določeni kozmo-biološki faktorji (ciklusi). Vse v naravi in v človeškem organizmu 
se odvija ciklično in glede na to, se bodo razlikovali tudi občutki ob uporabi palic. 
Upoštevajoč ta izjemno pomemben faktor, morate vzeti v obzir, da mora vsak faza  
praktične terapije s Horusovimi palicami trajati 12 dni. 
 

6.1. Občutki, ki jih lahko pričakujemo ob uporabi palic 
 
Na podlagi analize, ki je vključevala ljudi, ki so uporabljali palice dalj časa, je možno 
razločevati 3 osnovne skupine ljudi, ki: 

Ne občutijo ničesar 
Kadar delovanje palic pri človeku ne povzroča nobenih občutkov pomeni, da je njegov 
organizem »obložen« do precejšnje mere. V takih primerih je nujno potrebna stroga 
očiščevalna dieta, ki energijske kanale. Ena najboljših diet je (čeprav je potrebno upoštevati 
individualne posebnosti vsakega človeka), uživanje sadja in zelenjave 4 dni v tednu (96 ur) in 
skoz čutiti lakoto. 
 
Znanstvene raziskave so pokazale, da Horusove palice vplivajo na vsakogar, ki jih drži v 
rokah, ne glede na to, kakšni so njegovi subjektivni občutki. Vendar pa je stopnja 
učinkovitosti delovanja palic in aktivnosti, ki jih sprožijo v organizmu, tesno povezana z 
»obloženostjo« organizma. Prav iz tega razloga so egipčani pred obredom posvetitve izvedli 
10 dneven post in primerne diete, ki so očistile organizem. 

Zaznavajo šibke občutke 
Te občutke je zaznala večina ljudi vključenih v raziskavo. Občutili so toploto ali hlad, 
utripanje v rokah, rahlo ščemenje, včasih povišan srčni utrip ter tu in tam tudi omotičnost. 

Zaznavajo močne občutke 
Tovrstne občutke je zaznala manjša skupina ljudi in sicer kot močne notranje vibracije, 
spremljala pa jih je tudi izguba občutka tipanja v prstih. Nekateri ljudje so občutili valove 
energije, ki so se pretakali v in iz telesa. Drugi pa so čutili neustavljivo tendenco pritiska 
navzgor, kot da bi njihova telesa želela poleteti. 
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Treba je poudariti, da kljub temu, da so tri glavne skupine občutkov definirane, se lahko 
njihov obseg in moč občutkov zelo razlikuje. Na to vplivata energijski ciklus Zemlje in 
energijski ciklus vsakega posameznika. Iz razlogov kozmične narave je lahko ob določenih 
dnevih energijski sistem posameznika pomanjkljivo aktiven in zato občutki neznatni, čeprav 
je isti posameznik ob enaki terapiji ob drugih dnevih zaznal popolnoma drugačne občutke. 
 
 
 

7. Simptomi 
 

7.1. Simptomi, pri katerih uporabljamo Horusove palice 
 
Dnevno delo s Horusovimi palicami (ne manj kot 2 uri) ima koristne učinke pri: 
• Povečani vznemirjenosti, stresu in živčnih motnjah 
• Težavah z arterijskim pritiskom 
• Motnje vegetativno-živčnega sistema 
 
Poleg tega pa delo s palicami: 
• Izboljšuje absorpcijo kalcija v organizmu, kar je posebej pomembno pri osteoposorisis, 

osteochondrosis  in drugih težavah povezanih z nalaganjem soli 
• Normalizira delovanje srca v primerih aritmije in nevroze 
• Izboljšuje krvni obtok z ugodnim učinkom na krvne žile 
• Izboljšuje spomin in umske sposobnosti 
• Lajša bolečine v sklepih pri artritisu, arthrosis in gout 
• Lajša simptome menopavze 
• Znižuje nivo holesterola v krvi (sistematična uporaba) 
• Aktivira proces deljenja celic (palice tipa KONT), ki je pomembne za obnavljanje in 

pomlajevanje organizma 
 
Horusove palice so posebej priporočljive za tiste, ki imajo naslednje težave: 
• Srčno-žilna obolenja 
• Visok krvni pritisk (palice tipa KONT) 
• Nizek krvni pritisk (palice tipa QUARTZ) 
• Neurotrophic disorder 
• Excretory diseases 
• Ischemic heart disease 
• Nespečnost 
• Živčne depresije 
• Bronhialna astma (živčnega izvora) 
• Spasm of the gastrointestinal tract 
• Atherosclerosis 
• Bolezni povezane s težavami krvnega obtoka, vključno z določenimi oblikami impotence 
 
Delo s palicami pa pomaga tudi: 
• Kot sredstvo za premagovanje mačka 
• Kot sredstvo za upočasnitev napredovanja Parkinsonove bolezni 
• Kot sredstvo proti vnetnim procesom v lymphadenitis 
• Kot sredstvo za premagovanje stresa 
• Kot sredstvo za premagovanje glavobola 
• Kot sredstvo za normaliziranje spanja (palice tipa KONT) 
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• Kot sredstvo za premagovanje težav nastalih zaradi časovnega zamika, pri ljudeh, ki 
pogosto potujejo iz ene časovne cone v drugo (piloti, športniki, šoferji…) in ki jih re-
sinhronizacija telesne ure povzroča glavobole ter otrplost in zaspanost 

 
Najbolj pomemben učinek redne uporabe Horusovih palic pa je zaviranje avto-imunskega 
procesa, kar nudi resno možnost boja proti raku in je hkrati sredstvo za podaljševanje 
življenja obolelih za AIDSom. 
 
 

7.2. Kotraindikacije za uporabo Horusovih palic (kdaj jih ne smemo uporabljati) 
 
Palic ne uporabljamo pri ljudeh, ki kažejo znake: 
• Shizofrenije in ostalih psiholoških motenj 
• Epilepsije 
• Od 3.meseca nosečnosti naprej 
 
Med nosečnostjo ne uporabljamo Horusovih palic zato, ker je v materi še eno živo bitje, ki na 
tej razvojni stopnji že ima svoje individualne vibracije. Palice delujejo na uporabnikovi 
individualni frekvenci. Frekvenca, ki jo proizvaja materin hypothalamus-hypophysis sistem, 
se razlikuje od otrokove, zato bi uporaba palic po 3.mesecu nosečnosti lahko imela 
nepredvidljive posledice. 
 
Te kontraindikacije se nanašajo na oba tipa palic, še posebej pa na palice tipa KONT. 
 
Če nimate problemov s krvnim pritiskom, lahko uspešno uporabljate katerikoli tip palic, glede 
na nalogo, ki ste si jo zadali. 
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8. Najbolj primeren čas za delo s palicami 
 
Za večino ljudi je najbolj primeren čas za delo s palicami kot prikazano v tabeli: 
 
 Stanje/namen čas Priporočila in pojasnila 

1 Stres različne vrste in 
izvora 

kadarkoli Če vas muči živčna vznemirjenost, bo prva 
reakcija organizma na delo s palicami želja 
po spanju. Ne borite se proti temu. Odložite 
vse in se uležite. Vaš dremež bo kratek, toda 
ko se boste zbudili, se boste počutili kot novi 

2 Nespečnost med 19. in 22. 
uro 

Glej opombo spodaj * 

3 Visok krvni pritisk in s 
tem povezane bolečine 
v srcu 

med 11. in 13. 
uro ter med 19. 
in 23. uro 

V primerih, ko je prisotna tudi bolečina v 
srcu, je delo s palicami bolj učinkovit zvečer 

4 Ischemic bolezni srca med 23.uro in 
1.uro zjutraj 

 

5 Bronhialna astma med 21. in 23. 
uro 

 

6 Nizek krvni pritisk med 9. in 11.uro  

7 Kot zdravilni tonik in v 
kritičnih dnevih z 
magnetnimi nevihtami 
in ostalimi vplivi 

Za ljudi z nizkim krvnim pritiskom je boljše delo s palicami 
zjutraj. 
 
Za ljudi z visokim krvnim pritiskom je boljše delo s palicami 
zvečer. 

 
 
• Palice tipa KONT imajo dobrodejen učinek na živčni sistem, zato bodo vedno spodbujale 

globlji spanec. Palice tipa QUARTZ imajo sicer tudi močan proti stresni učinek, vendar 
njihov vpliv deluje z eno posebnostjo. Če jih vzamete v roke pozno zvečer, ko ste že 
zaspani, se boste v nekaj minutah počutili popolnoma zbujene. Palice tipa QUARTZ 
imajo pozitiven učinek na živčni sistem v smislu stimulacije aktivnosti. Ta učinek 
stabilizira krvni pritisk pri tistih, ki imajo težave z nizkim krvnim pritiskom. 

 
 
Tip palic polnjen s premogom in feromagnetnim materialom se imenuje KONT v čast Grofu 
(KONT)u Stefanu Walewskemu, ki je človeštvo informiral o teh palicah v začetku prejšnjega 
stoletja. 
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9. Aktivnost energijskih kanalov v roku 24 ur 
 
Kot že povedano, lahko Horusove palice načeloma uporabljamo kadarkoli, podnevi ali 
ponoči. Prilagodijo se organizmu uporabnika, tistemu energijskemu kanalu, ki je v določenem 
trenutku odprt in delujejo z njim (vplivajo na organizem preko njega). Zato je pri odločitvi kdaj 
bomo delali s palicami, smiselno upoštevati organ, na katerega želimo močneje vplivati in 
razdobje z minimalno oz. maksimalno aktivnostjo pretoka skozi energijski kanal, ki je 
povezan s tem organom. Npr. če želimo izboljšati zdravstveno stanje pljuč in bronhijev 
(sapnic), je palice priporočljivo uporabljati ponoči. Vzamemo jih s sabo v postelo in jih imamo 
v rokah med 3. in 5. uro zjutraj. Če želimo izboljšati probleme prebavnega trakta ali uro-
genitalnega sistema, je prav potrebno upoštevati razdobja aktivnosti za ta del organizma. 
 
 

Aktivnost Energijski kanal 

max min 

Funkcija 
 
 
GLAVNA 

Funkcija 
 
Dodatna 
stimulacijska in 
obnovitvena 

PLJUČA 
na paru YIN 

3.-5. uro 
zjutraj  

15.-17. uro 
popoldan 

Pljuča, sapnik, 
nasopharynx, 
bronhiji 

Koža, lasje, žleze 
znojnice, vnetje 
živcev, obrazni živec 

DEBELO ČREVO 
na paru YANG 

5.-7. uro 
zjutraj 

17.-19.uro 
popoldan 

Bolečine v 
prebavnem traktu  

Bolečine v zobeh, v 
jeziku ali mandljih  

ŽELODEC 
na paru YANG 

7.-9. uro 
zjutraj 

19.-21. uro 
zvečer 

Želodec, 
dvanajsternik, visoki 
krvni pritisk, 
glavoboli, epilepsija 
(???), nevralgija of 
the trigeminal 
nerve(bolečine v 
živcu) 

 

VRANICA, 
TREBUŠNA 
SLINAVKA 
na paru YIN 

9.-11.uro 
dopoldan 

21.-23.uro 
zvečer 

Prebavni trakt Uro-genitalni sistem, 
depresija 

SRCE 
na paru YIN 

11.-13. uro 
dopoldan 

23.-01. uro 
ponoči 

Kardiološka nevroza  

TANKO ČREVO 
na paru YANG 

13.-15. uro 
popoldan 

01.-03. uro 
ponoči 

Prebavni trakt epilepsija (???), 
artritis v predelu 
nadlahti, vnetje 
ušesa 

MEHUR 
na paru YANG 

15.-17. uro 
popoldan 

03.-05. uro 
zjutraj 

Uro-genitalni sistem Pljuča, srce, 
prebavni trakt, 
osteochondrosis, 
centralni živčni 
sistem, periferni 
živčni sistem 

LEDVICE 
 

17.-19. uro 
popoldan 

05.-07. uro 
zjutraj 

Uro-genitalni sistem, 
ledvice, nadledvična 
žleza, koža, srčno-
žilni sistem, centralni 
živčni sistem 
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Aktivnost Energijski kanal 

max min 

Funkcija 
 
 
GLAVNA 

Funkcija 
 
Dodatna 
stimulacijska in 
obnovitvena 

OSRČNIK, 
PERIKARDIJ 
na paru YIN 

19.-21. uro 
zvečer 

07.-09. uro 
zjutraj 

Srčno-žilni sistem, 
seksualno področje 

Nevroza, 
nespečnost, splošna 
oslabelost-šibkost 

THE TRIPLE 
WARMERS 
(VROČINA) 
na paru YANG 

21.-23. uro 
zvečer 

09.-11. uro 
dopoldan 

Težave z očesi 
zaradi majhne 
očesne votline (small 
pelvis eye disorder), 
zunanje in srednje 
uho 

Depresija, bolečinski 
sindromi 

ŽOLČNIK 
na paru YANG 

23.-01. uro 
ponoči 

11.-13. uro 
popoldan 

Žolčnik, žolčevod, 
glavobol 

Težave z ušesi, 
očesi in povezavami 
(joints),centralni 
živčni sistem, 
periferni živčni 
sistem 

JETRA 
na paru YIN 

01.-03. uro 
ponoči 

13.-15. uro 
popoldan 

Prebavni trakt, jetra, 
uro-genitalni sistem, 
mucus membranes, 
migrene, mišična 
obolenja, kožna 
obolenja s srbečico 

 

HRBET 
CENTRALNO 
na paru YANG 

kadarkoli Kadarkoli Centralni živčni 
sistem, periferni 
živčni sitem, prsn 
koš, trebušna 
votlina, nos, oči, 
ušesa, glavoboli 

 

SREDNJI DEL 
CENTRALNO 
na paru YIN 

kadarkoli kadarkoli Uro-genitalni sistem, 
prebavni trakt, 
dihalni organi, grlo, 
žleza ščitnica, 
nevroze, epilepsija 
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10. Metoda za obnovitev energijskega ravnovesja organizma 
 
Če želite doseči popolno obnovitev energije, uporabite palice tipov QUARTZ, CRYSTAL ali 
MONO. Kar je potrebno narediti, vzemite 2 tedna dopusta in pojdite na morje, v gozdove ali v 
gore. Najboljše bo, če izberete morje. 
 
12 dni morate neprekinjeno delati s palicami, ponoči in podnevi in jih ne smete izpustiti. Če 
se vam palice ponoči med spanjem izmuznejo iz rok, ne bo katastrofe. Ko se zbudite, jih 
ponovno primite v roke in začnite z delom. da vam palice ne bežijo iz rok, lahko uporabite 
posebne trakove, s katerimi si jih pritrdite na roke. 
 

    
 
Več informacij lahko najdete na spletni strani www.palice.eu 
Preživite več časa v »osrčju narave«. Zelo dobro je, če čimveč hodite bosih nog, kar izboljša 
vašo presnovo (prva čakra se nahaja na stopalih). Tudi v morju se kopajte skupaj s 
Horusovimi palicami. Ko se odpravljate v morje, se ulezite v plitvino in se sprostite, palice pa 
potopite v slano morsko vodo. Omejitev ni: čimdalje, tem boljše. Popolnoma se morate 
posvetiti sproščanju svojega telesa. Spite toliko, kolikor zahteva vaš organizem, tudi če bo to 
ob nenavadnih urah. Poslušajte svoje telo, poslušajte kar vam govori vaš organizem in se 
odzovite s sprostitvijo, ob kateri bo telo lahko sprejelo in preoblikovalo prihajajočo energijo. 
 
Če upoštevate vse zgoraj navedene pogoje, se bo točno v 12 dneh, energija vašega 
organizma popolnoma obnovila. Nobena druga metoda obnavljanja energijskega ravnovesja 
organizma, ki je dandanes poznana, nima tako temeljitega učinka kot uporaba Horusovih 
palic in bakrenih obližev. 
 
 

11. Uporaba bakrenih obližev 
 

11.1. Uporaba za stimulacijo imunskega sistema in usmeritev učinkov na 
patološka stanja določenega organa 

 
Kadar želimo okrepljen stimulacijski učinek Horusovih palic na imunski sitem in močnejši 
učinek pri odpravi sekundarnih simptomov bolezni ali močnejši učinek na bolezni v latenčni 
fazi, je nujna uporaba palic v kombinaciji s posebnimi bakrenimi obliži /op.72/. Bakreni obliži 
se položijo na posebne akupunkturne točke na telesu. Uporaba bakrenih obližev v 
kombinaciji s palicami prvič, omogoči, da vibracije prodrejo globlje in imajo bolj blagodejen 
učinek na organizem in na bolezensko stanje. Drugič, uporaba obližev omogoči, da učinek 
usmerimo na točno določen organ (ali motnjo) ali pa na imunski sitem kot celoto. 
 

                                               
V glavnem, uporaba bakrenih obližev odpre razširjene možnosti za ciljno usmerjeno delo na 
določena bolezenska stanja različnih organov, po drugi strani pa je treba POSEBEJ 
POUDARITI, da ta metoda zahteva sodelovanje s  specialistom, ki je usposobljen učinkovito 
in trajno ocenjevati stanje organa, na katerega želimo ciljno delovati. 
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Praksa je pokazala, da večina zdravilcev z akupunkturno prakso nimajo dovolj znanja za to 
delo. Poanta namreč je, da vsak globoko-segajoči učinek v človeškem organizmu sproži 
določene reakcije. Te reakcije se lahko odrazijo kot sprememba lokacije določenega 
akupunkturnega mesta in še bolj pomembno, kot višek energije v  določenem organu, ki ga 
mora specialist takoj identificirati in popraviti. V tem kontekstu je treba povedati, da je Kitajski 
»zemljevid« akupunkturnih točk, ki je uporabljan širom po svetu, pravilen samo za zdravega 
človeka. Prva slabost tega »zemljevida« je, da ne upošteva individualnih posebnosti, ki jih 
ima vsak izmed nas. Dva enaka človeška organizma na svetu ne obstajata. Druga in 
poglavitna slabost pa je, da ne upošteva, da je napredovanje bolezni, še posebej zelo hudih, 
povezano s spremembami lokacij akupunkturnih točk in s skladnostjo zapletov v človekovem 
energijskem sistemu. Zato je nemogoče narisati zemljevid, ki bi lahko ustrezno zajel vse 
možne smeri premikov vsake posamezne akupunkturne točke ali vse variacije bolezenskih 
stanj. Iz tega sledi, da metoda zdravljenja po obstoječem zemljevidu, brez upoštevanja 
navedenih faktorjev, pravzaprav ne more imeti nobenega pozitivnega učinka ali pa lahko celo 
poslabša določeno bolezensko stanje oz. povzroči napredovanje bolezni. In vsak premik 
bolezni v naslednjo fazo, bo povzročil ponovno spremembo lokacij akupunkturnih točk. 
 
Zato poudarjamo: učinkovita uporaba Horusovih palic v kombinaciji z bakrenimi obliži, 
je brez nadzora strokovnjakov dovoljena le v naslednjih primerih: 
 

11.2. Splošna stimulacija energije (stimulacija imunskega sistema) 
 
V tem primeru je potrebno obliže namestiti na 4 točke: 
• 2 HEGU točki (L14) na levi in desni roki 
• 2 ZUSANLI točki (St.36) na levi in desni nogi 
 

 
(glej tudi točko »Pravilno nameščanje bakrenega obliža«, stran 20) 
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11.3. Energijsko neravnovesje 
 
Bakreni obliži se namestijo na točki HEGU ali ZUSANLI, na tisto stran telesa, ki ima premalo 
energije. To omogoči ponovno izenačenje v razdelitvi energije. 
 

 
 
V vseh ostalih primerih zahteva uporaba obližev posvete s strokovnjaki in delo pod budnim 
nadzorom specialista. 
 
Ciljno vplivanje na oboleli organ s pomočjo bakrenih obližev in Horusovih palic ima zelo 
dobre terapevtske učinke v primerih resnih dystrophic procesov, kot na primer diabetes 
mellitus. 
 
Usmerjena stimulacija, ki povzroči določeno energetsko aktivnost, lahko ustvari pozitiven 
učinek, kot rezultat energetskega impulza, ki je stimuliral (zbudil) funkcijo trebušne slinavke. 
Funkcija trebušne slinavke bi naj namreč bila ustavljena zaradi insulinskih injekcij. Kakorkoli, 
pa je za dosego pozitivnega učinka v takem primeru potreben nadzor nad stanjem energije v 
ustreznem energijskem kanalu (organu), saj lahko višek energije v njem povzroči skoke 
sladkorja v krvi. 
 
Če upoštevamo napisano, je potrebno poudariti, da je nedopustno dovoliti oz. upoštevati 
kakršnekoli eksperimente akupunkturistov ali drugih zdravilcev, ki bi poskušali dajati 
praktične nasvete za uporabo Horusovih palic v kombinaciji z bakrenimi obliži. Za uporabo te 
metode ni splošnega vzorca in ga tudi ne more biti. Pristop do bolnika mora biti individualen 
in podkrepljen z zavestno odgovornostjo za njegovo zdravje. 
 

11.4. Pravilno nameščanje bakrenih obližev 
 

               
 
Za pravilno namestitev bakrenega obliža na HEGU točko, je potrebno najti boleče mesto 
med palcem in kazalcem (slika 1). Postavite bakreni obliž na to mesto in ga prilepite nanj z 
navadnim bombažnim samo-lepljivim obližem (slika 3). 
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Za pravilno namestitev bakrenega obliža na ZUSANLI točko, položite dlan na koleno kot 
kaže Slika 1. Iskano mesto se nahaja pod prstom prstancem. Postavite bakreni obliž na to 
mesto in ga pritrdite s samolepilnim obližem, kot prikazano na Slikah 2 in 3. To je preprost, a 
zanesljiv način pritrjevanja bakrenih obližev. Če imate težave najti ZUSANLI točko, vam 
priporočamo posvet z akupunkturistom. Praktične izkušnje so pokazale, da je navaden, 
bombažni samo-lepljivi obliž najboljše sredstvo za nameščanje bakrenih obližev. 
 

11.5. Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo kroženja krvi in energetske 
aktivnosti na določenih mestih 

 

 
 
Za lokalno stopnjevanje kroženja krvi in stimulacije energetskih aktivnosti v predelih, ki so 
vidni na površju kože, se uporabljajo posebni bakreni obliži. Spoznamo jih po majhnih 
luknjicah, katere imajo narejene v določenem zaporedju. 
 
Luknjice v teh obližih so potrebne zaradi sestave kože in spiralnih energijskih cevčic, ki se 
nahajajo na površini kože. Te majhne energijske cevke oblikovane v spiralah imajo posebno 
vlogo pri izmenjevanju energije med kožo in zunanjo energetsko okolico. So nerazdružljiv del 
človekovega energetskega ovoja in njihova značilnost je, da igrajo posebno vlogo pri 
delovanju notranjih organov in telesnega sistema, kar je vidno na površini kože. Te spiralaste 
cevke so nekakšni energijski senzorji direktno povezani z notranjimi organi in krvnim 
obtokom. Skozi luknjice na obližih pa energijske cevčice dovolijo povečan pretok energetske 
aktivnosti točno na mestih kamor so obliži položeni. Ti obliži so zelo učinkoviti pri zdravljenju 
osteochondrosis, in veliko drugih težavah, nastalih zaradi motenj obtoka (glej poglavje 
»Osteochondrosis, stran 43).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Uporaba v parapsihologiji, pri psihološko-duševnih terapijah 
in zdravljenju 

 
Redno delo s Horusovimi palicami: 
• Stimulira šesto in sedmo energijsko čakro (ovojnico), kar vodi do povečanja energijskega 

zapredka okoli človeka s posebnimi značilnostmi (slika št.75) 
• Obnovi ritem prvih treh energijskih teles in uskladi uporabnikovo energijsko strukturo z 

Zemeljsko. Aktivirajo se energijski kanali in poveča se tako njihov potencial prevodnosti 
energije kot tudi sposobnost zaznavanja in čustvovanja 

• Zmanjša asimetričnost obeh možganskih polovic v zadnjem delu možganov 
• Poveča alfa in beta aktivnost značilnosti možganske opne pri notranjem »slikanju« 

miselnih podob 
• Obnovi biološki ritem organizma in delovanja telesnega sistema 
• Poveča izločanje strupov iz telesa (v kombinaciji s kopelmi v slani morski vodi) 
• Ustvari možnost za uskladitev posameznikovega notranjega psihološko-čustvenega 

stanja, izravnavo živčnega sistema in delo notranjih organov, izboljša cirkulacijo krvi, 
popravi bio-energijsko polje, kar je odločilni dejavnik  za razvoj umskih in parapsiholoških 
potencialov, ki odprejo poti za dosego globljih meditativnih stanj 

• Z obnovitvijo uporabnikovega celostnega bio-energijskega ritma, vzpostavi pogoje za 
vstop ebergijskega toka, ki je odločilen pogoj za razvoj parapsiholoških in psiholoških 
sposobnosti (glej poglavje Dodatek 4: Hypothalamus & Hypophysis, stran 79) 

• Stabilizira energetski potencial pridobljen skozi meditacijo in praktične aktivnosti, tudi 
take, ki izkoriščajo naravne vire energije 

• Je zelo močno orodje v boju pred rakom, saj umiri mutacijske procese, ki so načeloma 
povezani s povečano energijsko aktivnostjo človeka (glej Dodatek 18: Skrito ozadje 
izdelave Horusovih palic, stran 97 in Rak&Metode za boj proti raku, stran 29) 

• Obnovi in poveča energijsko polje (ovoj) človeka, skozi katerega zaznavamo vpliv bolezni 
in vpliv učinkov na pacienta 

 

 
               Prej                           Potem 
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Delo s palicami skozi stimulacijo energijskega sistema, povzroči povečanje velikosti in 
gostote uporabnikove aure, kar močno olajša proces postavljanja diagnoze, pri zdravljenju z 
rokami. Fizični zdravilci, ki zdravijo z rokami, se namreč srečujejo s problemom premalo 
sevajoče in premalo goste aure, zaradi česar ne morejo zaznati resničnega odseva 
bolezenskega stanja človeka. Energijski ovoj je lahko moten ali potlačen zaradi podrtega 
energijskega ravnovesja ali energijskih izgub povzročenih ali z boleznimi ali pa zaradi 
mnogih faktorjev drugačnega izvora. 
 

 
 
Celo čisto kratka terapija s palicami izboljša splošno energijsko stanje človeka in poveča 
energijski ovoj, kar naredi delo z rokami bolj uspešno. 
 
K.G.Korotkov, znanstvenik iz Centra za energijsko-informacijsko tehnologijo na Nacionalnem 
Inštitutu v ST. Petersburgu je z uporabo Kirlianove metode naredil številne eksperimente, s 
katerimi je pridobil informacijsko razlago bolezenskih znakov ljudi, ki so v rokah držali 
Horusove palice. V nekaterih primerih diagnosticiranja s Kirlianovo metodo, lahko držanje 
Horusovih palic v rokah znatno poveča pravilnost diagnoze bolnika. 
 

 
 
Zgornja slika jasno prikazuje razpoko energijskega ovoja na področju glave. Diagnosticiranje 
je potekalo po 15 minutni terapiji s Horusovimi palicami. Področje aure je bilo zaradi dela s 
palicami povečano in bolj gosto, zato so bili mesto, globina in oblika razpoke veliko bolj 
natančno vidni. 
 
Poudariti je potrebno, da je tudi vpliv zdravilca na bolnika odvisen od velikosti in gostote 
aure, saj skozi njo vpliva na bolezensko stanje. Eden izmed razlogov za  neuspešen vpliv na 
energijsko raven je lahko tudi slabotna, tanka aura. Zaradi zgoraj napisanega, je 
priporočljivo, da zdravilec spodbudi bolnika, da pred terapijo dela s palicami 30-40 minut. To 
poveča velikost in gostoto bolnikove aure. 
 
Uporaba Horusovih palic in bakrenih obližev je bil tudi del palaeotechnology, ki so jo 
starodavni svečeniki upoštevali pri oskrbi in zdravljenju bolnikov. 
 
Upoštevajoč izjemne izkušnje starodavnih ljudstev, lahko z zagotovostjo trdimo, da je bila 
nekoč uporaba palic in povezav s piramidami velika pomoč zdravilcem pri zdravljenju 
bolnikov. Zgradba piramid in njihovo stimulacijsko energijsko polje ter bakreni obliži okrepijo 
poglobljeno delovanje uporabe Horusovih palic in vpliv zdravilca na bolnikov organizem. 
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Posebno mesto med metodami starodavnih ljudstev pa je imela organično strukturirana 
(Structured) voda in njeno programiranje. 
 
 

12.1. Opozorilo zdravilcem in tistim, ki se ukvarjajo z zdravljenjem svojega 
telesa 

 
Programiranje (duhovno strukturiranje) vode v plastičnih kontejnerjih je PREPOVEDANO. 
Struktura takšnega materiala ima namreč negativno vlogo v procesu programiranja in 
uporaba te vode ne bo imela želenih posledic. Pri programiranju vode je potrebno uporabljati 
stekleno embalažo. 

 
 

13. Metoda ta odstranjevanje odpadnih snovi iz organizma in 
energijskega sistema 

 
Glavni razlog za staranje, pojavljanje različnih vrst bolezni in sprožitve avto-imunskega 
procesa, je zabasanost organizma v najširšem smislu. Usedline, odpadne snovi procesov v 
telesu nimajo negativnega vpliva zgolj na fizično telo, temveč tudi na energijsko telo in na 
prekinitev bio-ritma v telesu. Slabe psihične  sposobnosti posameznika, so dokaz 
zabasanosti organizma z odpadnimi snovmi. 
 
Za odstranitev odpadnih snovi iz fizičnega telesa je najprej nujno odvajalno čiščenje 
debelega črevesa (podrobno opisano v poglavju Krepitev imunskega sistema). Nato mora 
slediti stroga sadno-zelenjavna dieta, pri kateri moraš konstantno čutiti lakoto. Ta dieta očisti 
iz telesa ostanke soli in strupov, ki so prišli v telo iz debelega črevesa. Toda dieta se mora 
nujno začeti s čiščenjem debelega črevesa. To je namreč del telesa, kjer je imunski sistem 
pod največjo obremenitvijo, ko se bori s toksini, ki vstopajo v organizem skozi ta del 
prebavnega trakta. Treba je imeti v mislih, da je stanje imunskega sistema vedno tesno 
povezano z učinkovitostjo čiščenja črevesja. 
Zmerna fizična aktivnost, najboljše na svežem zraku je učinkovito dopolnilo temu procesu, 
saj spodbudi hitrejše izločanje odpadnih snovi in zvišuje energijsko raven organizma. 
Ugoden vpliv ima tudi obisk ruske kopeli ali savne, vendar ne več kot enkrat na teden. 
Pogostejši obiski bi povzročili neželeno izgubo energije. 
 
Pomembno pa je vedeti, da pri postu, obisk savne, vročih kopeli ali mrzlo tuširanje niso 
priporočljivi. Ti procesi med popolnim ali delnim postom namreč povzročijo velik padec 
energijske ravni v organizmu in vodijo k oslabitvi imunskega sistema. Glavna in najbolj 
pogosta napaka tistih, ki se odločijo za očiščenje telesa s postom, ki pa ima izrazito 
negativen učinek na človekovo zdravje pa je, da se ne ozirajo na letni bio-energijski ciklus ter 
njegove vzpone in padce. Katerikoli radikalni ukrepi izvedeni v obdobju negativne faze 
ciklusa, ki pomenijo zajeten padec na energijskem nivoju, bodo vodili k nepopravljivi izgubi 
energije in izčrpanju imunskega sistema. Zato preden začnete s katerokoli praktično 
aktivnostjo izračunajte svoj osebni letni bio-energijski ciklus. 
 
Za odstranitev odpadnih snovi iz organizma, delajte s Horusovimi palicami tipa QUARTZ v 
kombinaciji s slanimi kopelmi. Raztopite 1,5-2 kg morske soli v standardni 200 litrski kadi s 
temperaturo vode 40-45°C. Palice potopite v vodo. Ta postopek ponavljajte vsak drugi dan 
od 3 do 6 mesecev, odvisno od »zabasanosti« telesa. 
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V Rusko kopel ali savno ne pojdite isti dan kot boste imeli slano kopel, ker to povzroči 
preveliko izgubo energije. Tudi ko izbirate čas za slano kopel, upoštevajte obdobja aktivnosti 
svojega energijskega sistema. (glej Dodatek 15- Žleza z notranjim izločanjem kot orientacija 
v Paleotechnology, stran 87) 
 
Ljudje s konstantno previsokim pritiskom, ki nameravajo odstraniti odpadne snovi iz 
organizma s pomočjo slanih kopeli, lahko uporabijo Horusove palice tipa KONT. Kljub temu 
pa, v prvih par mesecih terapije ne priporočamo slanih kopeli v dnevih sočnih in magnetnih 
neviht. 
 
 

14. Bolezni in metode za njihovo zdravljenje 

 

14.1. Razdraženost, prevelika vzkipljivost in druge živčne motnje 
 
Če bolnik nima poudarjenih težav s krvnim pritiskom, lahko pri razdražljivosti in živčnih 
motnjah uporabimo Horusove palice kateregakoli tipa. Ljudje s previsokim pritiskom naj 
uporabljajo palice tipa KONT. Ljudje s prenizkim krvnim pritiskom naj uporabljajo palice tipa 
QUARTZ. S palicami lahko delate kadarkoli, vendar upoštevajte lastno biološko uro vašega 
organizma. 
 
Če želite izbrati pravilen čas za delo s palicami, upoštevajte poglavje Najboljši čas za delo 
s palicami, stran 16. Najbolj učinkovito bo, če boste palice uporabljali v osrčju narave, na 
sprehodu ob naravnih virih energije, kot npr. voda, gozd ali gore. 
 
Ko ste v gozdu, je resnično priporočljiva redna interakcija z energijo breze, javorja, jesena, 
jelše, vrbe ali lipe skladno s tabelo iz poglavja Energija in biološki ritem dreves za 
obnovitev energije in fizičnega stanja človeškega telesa. 
 
Kot že napisano hoja z bosimi nogami poleti, medtem ko v rokah držimo Horusove palice 
zelo ugodno vpliva na organizem, saj izboljšuje proces izmenjave energije in pospešuje 
metabolizem. Upoštevajte pa, da če začutite zaspanost, poslušajte ta signal vašega 
živčnega sistema in takoj najdite prostor za počitek, ter se uležite. Vaš spanec bo kratek, 
vendar zelo koristen. Priporočamo uporabo Horusovih palic tudi ponoči. Palice tipa KONT 
bodo spodbudile globlji spanec ter aktivirale proces deljenja in obnavljanja celic. 

 
Če boste palice skrbno uporabljali vsak dan, v naravi kot priporočeno, se bo občutek energije 
in živčnega ravnovesja pojavil približno po 12 dneh. 
 
 

14.2. Okrepitev imunskega sistema 
 
Sistematska uporaba Horusovih palic okrepi imunski sistem. Najpomembnejša prednost 
delovanja palic je v tem, da stimulacija imunskega sistema s to metodo ne vodi v njegovo 
končno oslabitev, kot se zgodi po uporabi drugih sredstev namenjenih »krepitvi« imunskega 
sistema (medicinski preparati, naprave tipov DENA in EDMA…), temveč vodi do okrepitve 
imunskega sistema. To je poglavitna razlika med starodavnimi pristopi in metodami moderne 
medicine, ki temeljijo na obuditvi obrambnih reakcij organizma, s čimer povzročijo 
endokrinsko agresijo, kar pa v vodi k dokončni izčrpanosti imunskega sistema. To lahko 
opazimo povsod okoli nas /op.1/. 
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Na začetku navodil o uporabi Horusovih palic smo opozorili, da je metoda za obnovitev in 
krepitev imunskega sistema sestavljena iz več stopenj, ki so soodvisne z uporabo različnih 
tipov palic, kar zahteva sistematsko delo z njimi. Konec koncev imajo čudovito lastnost 
zmožnosti zaviranja avto-imunskega procesa (glej poglavje Minimalna dolžina terapije, stran 
9). 
 

 
 
Vsaka faza in sestavina te metode je namenjena obnovi oz. krepitvi nekega določenega 
sistema v organizmu, čigar funkcija je tesno povezana s funkcijami imunskega sistema. 

 
V prvi fazi moramo ugotoviti kateri je glavni faktor, ki je oslabil imunski sistem. To je 
pomembno, kajti dobro poznavanje delovanje našega organizma, nas bo odvrnilo od delanja 
napak, ki bi nas vodile k trajni energijski izgubi. 
 
Glavni razlog za slabšanje imunskega sistema organizma, ki postopoma vodi k motnjam v 
delovanju metabolizma, staranju  skozi debelo črevoin pojavu bolezni iz širokega spektra 
možnosti, je »zabasanost« debelega črevesa. ¾ vseh elementov imunskega sistema se 
nahaja v debelem črevesu. Mikroflora debelega črevesa igra glavno vlogo pri sestavljanju 
obveznih sestavin in izločanju odpadnih snovi. Hrana, ki vstopa v telo namreč iz različnih 
razlogov ne more biti prebavljena v celoti, zato gnije v črevesju in zastruplja organizem. 
 
Nepravilna prehrana, kar v največji meri zajema škrob in preveč kuhano hrano, oropano 
vitaminov in mineralov (krompir, močnata hrana pripravljena iz fino mlete moke, zabeljena z 
maslom in sladkorjem), zmešana skupaj s proteini (meso, predelano meso, sir, jajca, mleko),  
pri pomikanju skozi debelo črevo kot posledico pušča oblogo odpadkov na stenah črevesja 
kot npr. vinski kamen, ki se nabira v kotličku. Ta obloga odpadkov se nabira v črevesnih 
gubah in se v primeru dehidracije (95% vode izvleče debelo črevo) spremeni v kamen blata. 
Kot rezultat v debelem črevesju pride do gnitja in vrenja. Strupeni produkti teh procesov 
vstopijo v krvni obtok skupaj z vodo in povzročajo pojav, ki ga poznamo kot črevesna samo-
zastrupitev (autotoxaemia). Zaradi tega faktorja, je človeški imunski sistem v prvi vrsti tako 
zaseden z bojem proti zastrupitvi, da postopno postaja izčrpan.  Zato je prva in najnujnejša 
stvar, ki jo je treba narediti na poti do obnove in okrepitve imunskega sistema, takojšnje 
definiranje strategije oz. metode za čiščenje debelega črevesa. To naredimo s pomočjo 
klistirja, zeliščnih zvarkov ter zmerno in pravilno prehrano (glej Dodatek 16). Ko izvedemo 
postopek čiščenja, kar lahko traja tudi mesec dni in se iznebimo zastrupljenosti, se začne 
energijska raven imunskega sistema dvigat, kar se pokaže v takojšnjem izboljšanju zdravja, 
večjo zmožnostjo za delo in vitalnostjo. Sočasna uporaba Horusovih palic in ostalih 
elementov te metode pri postopku čiščenja, stopnjuje okrepitev imunskega sistema kot 
rezultat interakcije z Zemeljskimi energijskimi tokovi. 
 
Naslednji zelo pomemben faktor za normalno funkcioniranje imunskega sistema je razmerje 
oksidantov in antioksidantov v telesnih celicah. V tem kontekstu poudarjamo, da govorimo o 
stimuliranju ravnovesja. Na tem mestu je pravi trenutek, da spregovorimo o rezultatih 
raziskav opravljenih v piramidah- o lastnostih vode, ki so pokazale različne pH vrednosti 
vode, glede na to v katerem področju piramide je bila voda postavljena. Voda postavljena v 
osrednjem (žariščnem) delu piramide je imela nižjo pH vrednost, kar nakazuje večjo kislost. 
Voda postavljena v nižje dele piramide je imela višjo pH vrednost, kar nakazuje večjo 
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bazičnost. Ta razlika v lastnostih vode pomeni padec ali porast oksidacijske zmožnosti. 
Kadar pH pade (se poveča kislost), naraste oksidacijska zmožnost vode. Kadar pH naraste 
(se poveča alkalnost), voda pridobi antioksidacijske parametre. To pojasni pojav, zakaj daljša 
izpostavljenost energijskemu polju piramide vpliva na človeški organizem. Polje piramide 
deluje stimulacijsko na kislo-alkalno (oksidanti-antioksidanti) razmerje, kar je zelo pomemben 
faktor in pogoj za normalno, zdravo delovanje celic in imunskega sistema v celoti. To je še 
ena plast razlogov, v kateri tiči odgovor na vprašanje zakaj in kako so bile piramide zgrajene 
v tako oddaljeni preteklosti (glej Dodatek 24). 
 
Poleg piramid, obstaja še ena učinkovita metoda za stimuliranje kislo-alkalnega ravnovesja v 
organizmu in posledično imunskega sistema, to je uživanje 3% raztopine vodikovega 
peroksida (H2O2). Narava nas ni oskrbela z zeliščem, sadjem ali zelenjavo, ki bi vsebovala 
primerno razmerje snovi, ki jih organizem potrebuje za stimuliranje razmerja med oksidanti in 
antioksidanti na nivoju atomskega kisika, zato je uživanje te raztopine upravičeno oz. celo 
izdatno učinkovito. Za definiranje ustreznega odmerka je potrebno vzeti v obzir individualne 
posebnosti vsakega posameznika in stopnjo do katere je zapostavil svoje zdravje (glej 
poglavje Metoda uživanja raztopine vodikovega peroksida, stran 32).  
 
Za globljo, splošno stimulacijo energijskega in imunskega sistema, uporabljajte bakrene 
obliže na HEGU in ZUSANLI akupunkturnih točkah (glej poglavje Uporaba za stimuliranje 
imunskega sistema in usmerjanje učinkov na bolezenska stanja določenih organov, 
stran 20).  
 
Za še bolj učinkovito stimulacijo imunskega sistema, pri uporabi bakrenih obližev na HEGU 
in ZUSANLI točkah, priporočamo kombinacijo z uporabo majhnih, luknjičastih obližev, 
položenih na noge in  prsni koš na področju thymus (thymus gland) žleze. Stimulacija teh 
tako imenovanih energijskih projektorjev notranjih organov iz endokrinskega (ednocrine) 
sistema, spodbudi obnovitev in aktivizacijo imunskega sistema, upoštevajoč energijske 
izgube v ustreznem delu prebavnega trakta. Sistematska uporaba kombinacije teh sredstev 
ima splošni krepilni učinek na človeški organizem s posledicami celotne izboljšave 
energijskega in fizičnega stanja, izboljšanju cirkulacije in ustavljanju neželenih procesov, ki 
se odvijajo v organizmu. Ko je moč imunskega sistema povrnjena, se loti odpravljanja motenj 
v telesu s trikratno močjo. Veliko ljudi je na primer opazilo, da prehlad vedno traja od 7 do 10 
dni, ne glede če ga zdraviš z zdravili ali pa sploh ne. Medtem pa je pri uporabi Horusovih 
palic proces precej drugačen. Sam prehlad  je veliko hujši, vendar praviloma mimo v enem 
samem dnevu in noči. Z drugimi besedami, imunski sistem zbere vse sile in se spopade z 
infekcijo z enim samim napadom, za razliko od počasnega toka bolezni zaradi slabotnega 
imunskega sistema. 
 
Naslednja faza, ki zajema večje število pomembnih pristopov namenjenih dvigu imunskega 
sistema in uporabnikovih sposobnosti organizma na višjo raven, mora biti vedno izvedena z 
obzirom na posameznikove individualne posebnosti. Nujnost upoštevanja različnih 
odtenkov posameznikovega dejanskega stanja zdravja pomeni, da je spekter 
materiala, ki ga uporabljamo v tej fazi zelo širok in da so navodila za uporabo 
Horusovih palic v teh primerih natisnjena v posebni izdaji. Če želite pridobiti 
zdravniška navodila za uporabo Horusovih palic, nas kontaktirajte na naslovu 
označenem v začetku knjige. 
 
Za zaključek opisa glavne faze, ki ne zajema posebnih priprav in je dostopna vsem, želimo 
dodati: 
Za temeljito obnovo imunskega sistema, priporočamo uporabo Horusovih palic  ob naravnih 
virih energije, kot so reke, jezera, morje, gozd in gore. V teh okoljih človeški organizem (tako 
energijsko kot fizično telo) najlažje sprejema in uporablja naravno energijo (glej poglavje 
Uporaba v kombinaciji z naravnimi viri energije,stran 62). 
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Redna hoja v naravi z bosimi nogami in držanjem Horusovih palic v rokah spodbuja 
normalizacijo metabolizma in bolj temeljito obnovo funkcij imunskega sistema. Stimulacijski 
učinek Horusovih palic pripomore, da človeški organizem bolj intenzivno absorbira naravno 
čiste energijske tokove. Takšna stimulacija energijskih centrov omogoči dvig uporabnikovih 
energijskih potencialov in njegovega bio-energijskega polja. 
 
Skozi mnoga leta je bilo izvedenih veliko poskusov za dognanje značilnosti vpliva piramid, ki 
so pokazali da ima polje v piramidah poudarjen imusko-prilagoditveni učinek na človeški 
organizem. Polje v piramidi še poudari oz. stopnjuje stimulacijski in krepilni učinek Horusovih 
palic in naravnih faktorjev, ki ga le-ti imajo na človeško telo. Za boljše rezultate, priporočamo 
tudi uživanje hrane, sokov, vode in zeliščnih zvarkov, ki so bili izpostavljeni polju v piramid 
(glej dodatek 24). 
 
 

14.3. Rak in metode boja proti raku 
 
Za zdravega človeka so vsi tipi Horusovih palic učinkovito sredstvo za preventivo pred 
rakom. Za ljudi, ki pa so že oboleli za rakom in Horusovih palic prej še niso uporabljali, 
obstajajo določene omejitve pri uporabi palic. 

 
Bolniki z rakom naj uporabljajo Horusove palice tipa KONT z magnetnimi podaljški ali pa 
posebej izdelane palice KONT s povečanim ostankom magnetne indukcije. 
 
Značilna posebnost raka je, da ustvari svoj lastni energijski sistem, s katerim zaduši celotno 
okolico in vse podredi začetku procesa preoblikovanja. Eden izmed razlogov za neuspešen 
boj s to nadlogo je pomanjkanje natančnega pojmovanja vzrokov in mehanizmov te bolezni. 
 
Moderna medicina pri raziskavah sprememb, ki se pojavljajo med boleznijo v organizmu na 
fizični ravni, ne upošteva procesov, ki se odvijajo na energijskem nivoju.  
 

 
 
Medicinska znanost označuje nastanek raka kot nepravilen proces in ga temu primerno 
imenuje bolezen. Po našem mnenju, to ni najbolj točna definicija. Rak je ena izmed faz 
genetskega zapisa DNA vsakega posameznika. Če se je torej rak pojavil kot posledica 
napake v genetskem zapisu, je torej nemogoče, da bi proces, ko se je enkrat že začel, 
ustavili z metodami, ki jih uporablja sodobna medicina. 
 
Neodvisno od genetske napake, pa se program lahko sproži zaradi hudega stresa, poškodb, 
radiacijskega sevanja ali drugih objektivnih vzrokov. V takem primeru se lahko borimo proti 
raku tako, da usmerimo naša naprezanja v destabilizacijo (ustavitev) tega procesa. 
 
Preglejmo nekatere energijske mehanizme vključene v proces, da lahko odkrijemo možnosti 
za boj proti raku. 
 
V vseh primerih raka – spontane, mogočne delitve celic, se začetek procesa sproži zaradi 
pojava dvostranske in splošne bio-energijske asimetrije (nesimetričnosti). To je energijski 
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proces, ki ga spremljajo spremembe v razporeditvi energijskih kanalov in vozlov v 
energijskem sistemu v povezavi z akupunkturnimi točkami (projekcija energijskih vozlov na 
fizičnem telesu). Energijski proces, ki se je torej začel odvijati, kakor tudi same rakave celice, 
pa so izrazito nestabilni, kar nam omogoča, da se borimo proti temu procesu /op.131/. 
 
Pomembno je vedeti, da če bi sodobna medicina odkrila metodo za odpravo te nepravilnosti 
(asimetrije), bi le-ta pomenila takojšnjo ustavitev formiranja novega energijskega sistema. 
 
Obstajata 2 možna pristopa za ustavitev nastalega procesa: 
• Poprava dvostranske in splošne bio-energijske asimetrije (vrnitev v originalno, prvotno 

stanje) /o.132/ 
• Uporaba destabilizacijskega učinka na novo ustvarjeni energijski sistem, ki je nastal kot 

posledica rakavega procesa 
 
Eden izmed načinov za destabilizacijo rakavega procesa je uporaba naprave z visokim 
nivojem magnetne indukcije. Močno magnetno polje lahko deformira ogrodje energijskega 
sistema nastalega zaradi raka. Energijski sitem raka je nestabilen, zato takšni učinki vodijo k 
destabilizaciji rasti tumorja. Pri tem pa lahko visoka raven magnetnega valovanja izzove 
obrambno funkcijo imunskega sistema z izlivom hormonov v krvni obtok (endokrinska 
agresija). Zaradi tega razloga je pri raku notranjih organov pozitiven terapevtski učinek 
možno doseči z uporabo Horusovih palic tipa Kont in posebnih podaljškov z visoko ravnijo 
magnetne indukcije. 
 
Treba je poudariti, da lahko med terapijo ali celo po tem, ko je rast tumorja ustavljena, pride 
do določenih stranskih učinkov v obliki zloma živčnega sistema ali lažjih psiholoških težav. 
 
Za potrditev pravilnosti tega pristopa so zaslužna leta raziskav izvedenih na Ruski Akademiji 
za medicinsko znanost, ki so med drugim tudi dokazale povezavo med onkološkimi težavami 
in magnetnimi nevihtami. 
 
Študija, s katero so preučevali pojav malignih (rakavih) tumorjev v Turkmeniji skozi celoten 
ciklus solarnih aktivnosti, je pokazala sledeče: v letih z nizko solarno aktivnostjo, je bilo več 
pojavov rakavih tumorjev, kot v letih z visoko solarno aktivnostjo, medtem, pa je bilo takrat 
število levkocitov (belih krvnih celic) nižje. Z nižjo solarno aktivnostjo se torej število 
levkocitov v krvi (peripheral blood) zmanjša. V obdobju visoke solarne aktivnosti, so kozmični 
faktorji zavrli rast rakavih tumorjev v začetni fazi, medtem ko niso imeli nobenega vpliva na 
benigne (nenevarne) tumorje ali pred-rakave formacije. 
 
Ta rezultat temelji na dejstvu, da spremembe (narast) v nivoju magnetnega polja v določeni 
regiji na Zemlji, nastale zaradi magnetnih neviht, vplivajo na  energijski ovoj človeka, v smislu 
deformacije oz. njegovega skrčenja z ozirom na fizično telo, kar v zameno vodi k 
destabilizaciji rakavega procesa. 
 
Bolniki z rakom morajo zato uporabljati Horusove palice tipa Kont. Dodatno, mora biti cinkov 
valj, polnjen z feromagnetnim materialom, domagnetiziran do določene ravni ali pa je na 
njegove konce potrebno dodati magnetne podaljške. 
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V primerih, ko pa je tumor razširjen tudi na površino telesa, pa ga je potrebno med terapijo 
obložiti s posebnimi magnetnimi viri, ki proizvajajo lokalni destabilizacijski učinek na raka. 
 
Za dosego ustreznega učinka ustavitve rakavega procesa, je najboljše, če imate palice v 
rokah skozi ves dan. Vendar je pri tem potrebno upoštevati določen vzorec: 
1. Palic ne uporabljajte med 23.uro zvečer in 4.uro zjutraj, ker je takrat proces deljenja celic 

v organizmu najbolj aktiven 
2. Ljudje s kronično previsokim pritiskom naj naredijo pauzo pri uporabi palic v dnevih, ki so 

neugodni na račun solarnih in magnetnih neviht 
3. Po rednem delu s palicami, ki naj traja 2 in pol meseca, jih odložite in jih ne uporabljajte 1 

mesec. Ta presledek je nujen, zato, da se izognete, da bi imunski sistem kreiral svoje 
pogoje, ki bi nevtralizirali učinek delovanja palic. 

 
Učinek Horusovih palic bo še večji, če med terapijo pijete vodo, ki je bila izpostavljena v 
piramidi ali pa uporabljate palice v oz. ob piramidi. Vpliv piramide namreč potencira moč 
delovanja palic. 
 
BREZPOGOJNO PA JE PREPOVEDANO uporabljati palice, ki jih je uporabljal drugi 
bolnik z rakom. Preden palice uporabi drug človek, morajo biti ponovno izpostavljene 
v piramidi za obdobje 12 dni. 
 
Ta previdnostni ukrep je nujno potreben zato, ker palice »ohranijo« spomin svojega 
uporabnika za dolgo obdobje. 
 
Po mnenju strokovnjakov se v takih primerih namreč pojavi »phantom« (prikazen, slepilo) 
učinek. Ko je rast raka ustavljena, ostane valujoča matrica energijskega sistema, ki kreira 
novo kolonijo rakavih celic. Zato je za odstranitev njihovega neželenega spomina, palice 
potrebno ponovno izpostaviti polju piramide. Upoštevajoč phantom efekt, priporočamo, da po 
ustavitvi rasti rakavega procesa, še naprej izrabljamo učinek lokalne destabilizacije s 
posebnimi magnetnimi izvori kot tudi uporabo palic tipa Kont z magnetnimi podaljški. 
 
Piramide in njihovo močno polje so že same po sebi eno izmed najmočnejših orožij v boju 
proti raku, kar je bilo že večkrat eksperimentalno dokazano. Nabrane izkušnje nam 
omogočajo, da argumentiramo razlago, da je uporaba pravilnih piramid resnična priložnost 
boja proti raku ( glej dodatek 18-Resnični namen izdelave Horusovih palic, stran 97). 
 

Dodatni napotki za uporabo magnetnih podaljškov 
 
V dnevih ko uporabljate magnetne izvore, priporočamo, da omejite uživanje močne kave, 
čaja in alkoholnih pijač. Sočasna uporaba palic z magnetnimi podaljški in  močnih, 
stimulacijskih napitkov je nezaželena. V 50 % primerih, bo namreč stimulacijski efekt teh 
pijač močno poudarjen. To se še posebej nanaša na ljudi s srčnimi težavami in visokim 
pritiskom. Če pa trpite še za težavami endokrinskega sistema (npr. žleze ščitnice), se lahko 
učinek pokaže kot popolna živčna razdraženost. Enako opozorilo velja za uporabo narkotikov 
in halucinogenih substanc. 
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Preprečitev določenih oblik raka v prebavnem traktu 
 
Kot je že zapisano v prejšnjih poglavjih, so starodavni egipčanski svečeniki in faraoni 
uporabljali Horusove palice kot preventivo pred rakom. Zato torej redna uporaba palic 
zdravemu človeku zagotavlja edinstveno priložnost, da se izogne tej nevarnosti v prihodnosti 
(glej Dodatek 19 – Apopis (faktor zakona univerzuma), stran 101). V povezavi s tem 
obstaja še ena dodatna, zelo učinkovita metoda za preprečevanje nastanka določenih oblik 
raka v prebavnem traktu, to je redno uživanje 3% raztopine vodikovega peroksida. 
 
Že dolgo je znano, da se mnoge bolezni razvijajo bolj dinamično, kadar telesnemu tkivu 
primanjkuje kisika. Znano je, da se rakave celice razvijajo samo v anaerobnem okolju-brez 
kisika. Če je torej občutljivo tkivo nasičeno s kisikom, so možnosti za zmanjšanje raka znatno 
povečane, saj je boj s procesom, ki se je že začel dosti bolj aktiven. Ideja »spajanja s 
kisikom« leži v ozadju terapij v boju proti celi vrsti boleznim: krvne žile v možganih, 
Alzheimerjeva bolezen, srčno-žilna obolenja, stenocardia, srčna aritmija, kronično 
obstrukcijski bronhitis, emphysema, astma, gripa, herpes, systemic candidiasis, inzulinsko-
odvisni diabetes, disseminated sclerosis, metastatic cancer, revmatični artritis, Parkinsonova 
bolezen, migrena in alergije. 
 
Pri spoznavanju mehanizma rakavega procesa v prebavnem traktu, je potrebno vedeti, da je 
ta rak ponavadi povezan z debelim črevesom in težavami nastalimi s kopičenjem odpadnih 
snovi (glej poglavje Okrepitev imunskega sistema, stran 27). Zaradi nepravilnega 
prehranjevanja nastane v debelem črevesju bio-kemična situacija, ki povzroči nastanek 
alkaličnega okolja (porušeno ravnovesje med oksidanti-antioksidanti), kar spodbuja rast 
patogene mikroflore, zaradi česar se podre lasten režim organizma za proizvajanje 
vodikovega peroksida.  
 
Narava je pri ustvarjanju človeka predvidela mehanizem, ki ga imenujemo imunski sistem. 
Njegove celice- levkociti in granulociti (granulocytes)- proizvajajo vodikov peroksid (H2O2), 
agresiven antioksidant, ki uniči vsako patogeno floro, bodisi glivično, bakterijsko ali virusno. 
 
Stranski produkt te reakcije je ozon, 3-atomska molekula kisika. Brez njene prisotnosti ni 
možna nobena, niti najmanjša bio-kemična reakcija. Z nepravilno floro debelo črevo ne more 
proizvesti dovolj vodikovega peroksida, še posebej, ker vsak bolezenski proces poveča 
povpraševanje po vodikovem peroksidu in povzroča njegov primanjkljaj. Če imamo v mislih, 
da črevesna mikroflora igra glavno vlogo pri sintezi potrebnih sestavin in izločanju odpadnih 
snovi, nam postane jasno, kaj je glavni razlog za pojav raka na debelem črevesu. 
 
Pri spoznavanju mehanizma delovanja Horusovih palic, smo izpostavili, da samo  5 minutno 
držanje palic v rokah, pospeši srčni utrip, krvne žile se razširijo in cirkulacija se izboljša, kar 
samo po sebi poveča absorpcijo kisika v telesno tkivo. Toda kisik iz atmosfere in kisik iz 
atoma, sta dve zelo različni zadevi poleg tega mora biti kisik iz atoma še dostavljen na mesto 
primanjkljaja, se pravi, v debelo črevo. 
 
Na žalost nas narava ni oskrbela z zelišči, zelenjavo ali sadjem, ki bi vsebovalo vodikov 
peroksid., zato je uživanje 3% razstopine ne samo upravičeno, temveč tudi zelo učinkovito 
(glej poglavje Metoda uživanja vodikovega peroksida, stran 30). 
 
Brez podrobnega poglabljanje v kemijo, poudarimo najpomembnejše: redna uporaba 
Horusovih palic v kombinaciji z uživanjem rednih odmerkov raztopine vodikovega peroksida, 
je ne samo učinkovita metoda za preprečevanje resnih oblik raka v prebavnem traktu, 
temveč še vse kaj drugega. Vodikov peroksid ni samo dodaten vir kisika, ki ga primanjkuje v 
celicah, temveč tudi neke vrste čistilo za strupene snovi, ki lahko kljubuje katerikoli patogeni 
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flori. Na ameriškem centru za medicinsko znanost so izvajali poskuse nasičenja rakavega 
tumorja s kisikom, ki so zajemali injeciranje H2O2  v arterijo. Poskusi so dali izjemne rezultate.  
 
 
 
 

14.4. Metoda uživanja vodikovega peroksida 
 

Ta metoda je stara in pozabljena. Prve uspešne poskuse intravenoznega injeciranja 
raztopine vodikovega peroksida je izvajal Nisten v Franciji, že leta 1811. Pokazal je, da je 
najboljši način, da tkivo nasičimo s kisikom, prav ta metoda, saj telo ima na voljo dovolj kisika 
iz atmosfere, ne pa tudi atomskega kisika. 
 
Znanstveno je bilo dokazano, da se nobena reakcija v telesu ne odvije brez prisotnosti 
vodikovega peroksida, saj je direktno povezan s katalizo krvi in ustvarja atomski kisik, ki ga 
kri prenese direktno do srca in ostalega tkiva ter jih tako nasiči s kisikom. Brez atomskega 
kisika, ne more priti do oksidiranja hrane in procesiranja koristnih snovi v organizem. Ljudje 
sami, s svojimi življenjskimi navadami, prebavo še otežujemo. Hrane ne prežvečimo dovolj, 
slabo jo pripravimo, pijemo vse mogoče pijače, kadimo, uporabljamo nevarne kemikalije itd. 
Vse to vodi do prekomerne potrebe po atomskem kisiku. 
 
Leta 1916 je britanski fizik Stebbing, ki je nadaljeval preiskave z injeciranjem vodikovega 
peroksida v žile, dejal:«Če pravilno izvedemo intravenozno injekcijo vodikovega peroksida, jo 
lahko uporabljamo klinično, z mnogimi koristnimi učinki za paciente in brez stranskih 
učinkov.« 
 
Od takrat je veliko zdravnikov poskušalo pritegniti pozornost na to metodo terapije, vendar je 
pojav in razvoj antibiotikov, pri nadaljevanju uporabe vodikovega peroksida odigral negativno 
vlogo. Bilo je napisanih več kot 6000 člankov o terapevtskih učinkih uporabe vodikovega 
peroksida, vendar na žalost, ima profit vedno prednost, tudi ko je pod vprašajem človeško 
zdravje. Retorično vprašanje: kaj je bolj profitabilno za prodajo: poceni H2O2 ali dragi 
antibitiotiki, čeprav imajo številne stranske učinke in povzročajo mutacije različnih bakterij? 
 
Vodikov peroksid deluje v organizmu čistilno: tkivo napolni s kisikom, oksidira strupe in 
maščobe na žilnih stenah, preprečuje atheosclerosis, medtem pa »kisikov udarec« uničuje 
sposobnost življenja tako rakastim celicam, kot bakterijam in virusom. Slednje je 
najmočnejše funkcija kisikovega razstrupljanja. 
 
V zgodnjih 60 letih, je profesor I.P.Neumyvakin na Inštitutu za Medicinsko-biološko 
problematiko, kjer je delal na oddelku za medicinsko oskrbo vesoljskih poletov, predstavil 
svojo doktorsko dezertacijo s podobno tematiko: zagovarjal je tezo, da človeški organizem, ki 
je konstantno izpostavljen napadom virusov, mikrobov in drugih parazitov, ne more preživeti 
brez vodikovega peroksida. Človekov lastni kemijski laboratorij je zelo drobcen: levkociti in 
granulociti (granulocytes), ki obkrožajo neželjene vsiljivce, proizvajajo svoj lasten vodikov 
peroksid, ki jim služi kot orožje, s katerim se organizem bori proti infekcijam vseh vrst.  
 
Pri vsaki bolezni se poveča poraba lastnega peroksida, kar se odrazi v njegovem 
pomanjkanju. Kadar se to zgodi, ima vsaka patogena flora močen učinek na organizem. 
Proces se prelevi v škodljiv cikel, s pojavom ene boleznijo za drugo. 
 
Vodikov peroksid seveda ni univerzalno zdravilo za vse bolezni. Vendar s svojim uničevalnim 
učinkom vsega patološkega, mutacijskega in tujega, je sposoben delovati proti mnogim 
infekcijam hkrati pa tudi normalizira kisikov-obnovitveni proces v organizmu. To vodi k 
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izboljšanju delovanja vseh sistemov v telesu: endokrinskega, cirkulacijskega, prebavnega, 
limfnega, imunskega in energijskega.  
 
Pri pogojih današnjega življenja in povprečno slabi prehrani, imajo vsi ljudje pomanjkanje 
atomskega kisika. Kisik je zelo močan »čistilec« (oksidant). V krvi oksidira nitrate, maščobe 
in kovine. Na žalost pa je kisik, ki ga dobimo iz ozračja kot obojestranska sablja. Z 
namenom, da bi dosegel celico, se mora najprej spremeniti v molekulski oz. ionski kisik. Po 
drugi stani pa, več atmosferskega kisika, kot je v organizmu, več prostih radikalov se oblikuje 
in s časom, lahko iz tega nastane resen problem. Zato je odločilno najti ravnovesje med temi 
faktorji, pri katerem ima vodikov peroksid kot vir atomskega kisika življenjsko pomembno 
vlogo. 
 
Ker v naravi ne obstaja hrana, ki bi vsebovala oksidante, je torej uživanje vodikovega 
peroksida popolnoma utemeljeno. Poudariti pa je potrebno, da te metode ne smemo 
uporabljati brez ustreznega čiščenja debelega črevesa. V nasprotnem primeru lahko uživanje 
vodikovega peroksida povzroči vrtoglavico, omotico in neprijetne občutke. Redno uživanje 
vodikovega peroksida, je učinkovit način za okrepitev imunskega sistema, vendar ga je 
potrebno uživati izključno po vnaprej določenih časovnih terminih in količinah, v 12 dnevnem 
ciklusu (glej tabelo na naslednji strani). Kapljice 3% raztopine je potrebno dodati čajni žlički 
vode in jo vzeti 1x na dan- 1 uro pred jedjo ali 3 ure po jedi. 
 
Nato je potrebno narediti 5-7 dnevni premor, ponoviti 12 dnevni ciklus, zopet narediti 5-7 
dnevni premor, ponovno narediti 12 dnevni ciklus in končati s 5-7 dnevnim premorom. Po 
tem je priporočljivo, da izvedite ciklus uživanja vodikovega peroksida 1x mesečno, do konca 
svojega življenja, vendar dnevni odmerek ne sme preseči 20 kapljic. Drugače, se lahko 
pojavijo stranski učinki. 
 
Uživanje vodikovega peroksida mora vedno potekati hkrati z uporabo Horusovih palic. To je 
poglavitnega pomena, saj delo s palicami izboljša cirkulacijo krvi, kar omogoči, da atomski 
kisik hitreje in učinkoviteje doseže telesno tkivo.  
 

Ciklus in doziranje 
 

Dan 1 1 kapljica 

Dan 2 1 kapljica 

Dan 3 1 kapljica 

Dan 4 2 kapljici 

Dan 5 3 kapljice 

Dan 6 4 kapljice 

Dan 7 5 kapljic 

Dan 8 6 kapljic 

Dan 9 7 kapljic 

Dan 10 8 kapljic 

Dan 11 9 kapljic 

Dan 12 10 kapljic 
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Kontraindikacije za uporabo vodikovega peroksida (kdaj ga ne smemo uživati) 
 
1. Prekomerna želodčna kislina (kislina, acidity) 
2. Nosečnost 
 
 

14.5. Preprečitev in odprava benignih (nenevarnih) izrastkov  
 
Za preprečitev in odpravo benignih izrastkov, je potrebno uporabljati Horusove palice tipa 
KONT z magnetnimi podaljški. Vendar, ker imajo magnetni podaljški višjo raven diference 
magnetne indukcije, je potrebno delo s palicami izvajati po točno določenem vzorcu. 
 
S palicami tipa Kont je potrebno delati cel dan, vsakih 10 dni (3x na mesec). Pri tem je 
potrebno dati magnetni podaljšek na cinkovo palico, ki ima jedro iz železa. Terapija mora 
trajati skozi vse ure dneva vse do začetka večera.  
 
Na koncu te terapije, približno 2 do 3 ure pred spanjem, je potrebno magnetne podaljške 
odstraniti. Uporaba podaljškov med spanjem ni priporočljiva, zaradi njihovega močnega 
stimulacijskega vpliva na endokrinski sistem in posledično izliva hormonov v organizem. Če 
med delom s palicami z magnetnimi podaljški začutite stanje nemira v svojem telesu, 
odstranite magnetne podaljške in se vrnite k njim čez 10 dni. 
 
Kadar je namen dela s palicami, odprava že obstoječega benignega izrastka, je potrebno 
prilagoditi dolžino in termin terapije glede na tabelo 2 in 3 na straneh 16 in 17, z 
upoštevanjem  periodnih aktivnosti energijskih kanalov, povezanih s prizadetim organom.  
 
 

14.6. AIDS in Horusove palice 
 
Kot odgovor na vprašanje, kakšna je vloga Horusovih palic v boju proti AIDSu, naj 
poudarimo, da poskusi za ozdravitev okuženega človeka s pomočjo palic, ne bodo uspešni. 
Njihov učinek ni dovolj močan, da bi lahko bolnika popolnoma ozdravili. 
 
Kljub temu pa uporaba palic stimulira endokrinski (endocrine) in imunski sistem ter uspešno 
zavre avto-imunski proces, kar dejansko podaljša življenje bolniku z AIDSom. To se zgodi 
zaradi tega, ker šibko nizko-frekvenčno elektromagnetno nihanje, ki ga proizvajajo palice v 
povezavi z vibracijami Zemeljske lastne frekvence, izboljša energijsko in električno 
prevodnost biološke vode v organizmu in ima stimulacijski učinek na imunski sistem. 
 
Vpliv nizko-frekvenčnega polja na imunski sistem je bil dokazan s številnimi neodvisnimi 
laboratorijskimi študijami. Opazovane so bile tudi spremembe v številu levkocitov in v nivoju 
celičnih aktivnosti. 
 
Robert Becker je v svoji knjigi Biološka regeneracija: Zdravljenje s pomočjo signalov, prikazal 
rezultate raziskav o aktiviranju celic s pomočjo elektromagnetnega polja. Glavni poudarek 
dela z biološkim tokom naravnega in umetnega izvora je bil na krepitvi imunskega sistema 
(raziskave na bolnikih z AIDSom) in na boju proti raku. Laboratorijske raziskave v 90 letih so 
znanstvenikom omogočile priti zelo blizu razumevanja posameznikove sposobnosti 
kontroliranja misli in posledično telesa s pomočjo elektromagnetnega polja. S tem so razvili 
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eno od možnih poti boja proti raku, proti slabostim imunskega sistema in našli rešitev za 
množico drugih težav v medicini.  
 
Če zdrav človek redno uporablja Horusove palice v vsakodnevnem življenju, ima manj 
možnosti, da se okuži z virusom HIV. HIV-AIDS namreč ni nevaren ljudem z resnično 
močnim energijskim sistemom. 
 
Učinek delovanja Horusovih palic bo še močnejši, če uživate vodo, ki je bila izpostavljena v 
piramidi ali če uporabljate palice zraven piramide. Strukturno polje piramide namreč stimulira 
imunski sistem in stopnjuje učinek palic (glej poglavje Palice Projekta Horus). 
 
Če je posameznik že okužen z HIV, mu bo dnevno delo s Horusovimi palicami, magnetnimi 
podaljški in bakrenimi obliži stimuliralo endokrinski (endocrine) sistem in mu zagotovo 
podaljšalo življenje. Pomembno vlogo pri stimulaciji endkokrinskega sistema z bakrenimi 
obliži bo igral (thymus), na katerega morajo biti obliži položeni glede na posebni vzorec, ki ga 
spremlja simultana stimulacija v petah lociranih točk. Resna kontraindikacija zaviranju avto-
imunskega procesa pri bolnikih z AIDSom so narkotiki. 
 
Uporaba Horusovih palic med jemanjem narkotikov je kategorično škodljiva. Učinek 
delovanja palic je namreč globoko povezan z nezavednim mišljenjem, zato bi sočasno 
uživanje narkotikov lahko sprožilo začetek škodljivih procesov. 
 
 

14.7. Težave s krvnim pritiskom 
 
Pri težavah z arterijskim krvnim pritiskom in glavoboli povezanimi z visokim krvnim pritiskom, 
je potrebno uporabljati Horusove palice tipa KONT. Šibko magnetno polje, ki je značilno za 
KONT palice, poleg galvanskega učinka, ki normalizira pH v krvi in izboljšuje cirkulacijo, 
izboljšuje tudi krvno tečnost (tekočnost). 
 
Z zanesljivostjo je bilo ugotovljeno, da je kri občutljiva na magnetizem in da pod vplivom 
magnetnega polja pridobi nove lastnosti. Tako imenovan-arheološki učinek, odkrit v začetku 
19. stoletja-povečana utekočinjenost krvi, sprožena z magnetnim poljem, je nastala zaradi v 
krvi prisotnih mikroskopskih delčkov magnetovca. To vrže luč na skrivnost o vplivu šibkega 
elektro-magnetnega polja na organizem: prisotnost magnetovca v celici, spremeni njeno 
obnašanje, saj namreč pospeši transfer ionov skozi membrano. 
 
Ljudem s kronično visokim krvnim pritiskom priporočamo, da v prvih mesecih uporabe 
Horusovih palic, prekinejo uporabo v dnevih s solarnimi in magnetnimi nevihtami. Taki 
neželeni zunanji pogoji namreč aktivirajo vse notranje ravnotežne mehanizme v zdravem 
človeku: živčne reakcije so prilagojene endokrinskemu sistemu, obrambni mehanizmi pa so 
povečani. Nenaden poskok imunskih obrambnih reakcij pa se zgodi zaradi izlitja hormonov v 
kri (endokrinska agresija). 
 
Vse te aktivnosti se odvijajo na račun imunskega sistema, s čimer se znižuje njegov 
potencial. Zaradi tega je za ljudi s slabotnim imunskim sistemom in kronično previsokim 
krvnim pritiskom pomembno, da v začetni fazi obnove srčno-žilnega sistema in imunskega 
potenciala, zmanjšajo pritisk na svoj imunski sistem v dnevih z neželenimi zunanjimi vplivi. 
Po redni terapiji s palicami, ko bosta srčno-žilni in imunski sitem že okrepljena, pa boste 
zmožni uporabljati palice na katerikoli dan, vključno na dneve s solarnimi in magnetnimi 
nevihtami.  
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Pri nizkem krvnem pritisku, povezanim s slabostmi ali drugimi simptomi hipotenzije 
(hypotension), je potrebno uporabljati Horusove palice tipa QUARTZ. Imajo namreč krepilni 
učinek, ki spodbudi dvig krvnega pritiska. 
 
Redna uporaba Horusovih palic prilagodi krvni pritisk na normalno raven, prilagojeno 
posameznikovemu organizmu. Sistematična uporaba palic (12 zaporednih dni, cel dan) 
sproži postopno znižanje holesterola v krvi. 
 
Če nimate težav s kronično povečanim krvnim pritiskom, tako, da je pritisk konstantno 
povečan, je priporočljivo, da pri začetku dela s palicami vzamete v obzir navodila iz poglavja 
Kateri tip palic je primeren za začetek, stran 3. 
 
Za pravilno izbiro časa za delo s palicami, upoštevajte svojo biološko uro v kombinaciji s 
tabelo najboljših terminov za delo s palicami, glede na posamezen organ. 
 
Za povečanje stimulacijskega učinka palic na imunski sistem in za izboljšanje splošnega 
zdravstvenega stanja v primeru ko imate težave s krvnim pritiskom, uporabljajte bakrene 
obliže skladno z navodili iz poglavja Uporaba za stimulacijo imunskega sistema in 
usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa, stran 19. 
 
Za stabilizacijo in izboljšanje žilnega pritiska priporočamo izkoriščanje energije dreves -jeseni 
in pozno pomladi. Tisti, ki imajo težave z visokim krvnim pritiskom, naj izrabijo energijo 
topola. To drevo je kot neke vrste zmerni prejemnik, odlična pomoč pri previsokem pritisku 
(glej tabelo 4, »Energijski in biološki ritem dreves, za izboljšanje energijskega in 
fizičnega stanja človeka, stran 62). 
 
Delo s palicami omogoča človeškemu energijskemu sistemu boljšo izrabo drevesne energije, 
kar učinkovito stimulira vrnitev krvnega pritiska na norme določene z organizmom. 
 
Za izboljšanje tekočnosti krvi priporočamo uživanje vode, izpostavljene v piramidi ali pa delo 
s palicami ob piramidi. 
 
Učinek piramid ima že sam po sebi stabilizacijski vpliv na krvni pritisk ljudi okoli piramide. 
Zvišuje pritisk tistim, ki imajo prenizkega in ga znižuje tistim, ki imajo previsokega. Če palice 
uporabljate ob piramidi, bo ta proces še bolj pospešen in učinkovit. 
 
Najbolj izrazit pozitiven učinek piramide lahko zaznajo ljudje, ki imajo poslabšano 
zdravstveno stanje. V takih primerih je učinek pomemben in očiten. Sistematične terapije v 
okolju piramid izboljšujejo in pospešujejo procese v organizmu, kar vodi do ublažitve bolezni, 
včasih celo do ozdravitve. 
 

14.8. Glavoboli 
 

Če se pojavi hud glavobol po 10-15 minutnem držanju palic v rokah, mora uporabnik konce 
(ali strani) palic pritisniti na svoje sence. Bakreno palico na desno senco, cinkovo palico na 
levo senco. 
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14.9. Srčno-žilne bolezni in težave krvnega obtoka 
 
Te bolezni so najbolj razširjene in hkrati najpogostejši vzrok smrti. Zajemajo med 30-50% 
vseh bolezni s smrtnim izidom. 
 
Raziskave so pokazale, da je poslabšanje bolnikovega stanja tesno povezano s solarnimi in 
magnetnimi nevihtami. 
 
Dnevno delo s palicami najprej in najbolj spodbuja obnovo pH nivoja krvi in popravlja 
probleme s prekomernim prepuščanjem celičnih membran. 
 
Ljudje z oslabljenim žilnim sistemom, ki so pred kratkim doživeli infarkt ali kap, morajo 
uporabljati Horusove palice tipa FINE-GRAIN QUARTZ FILLING. V vseh ostalih primerih 
lahko uporabljajo palice LARGE-GRAINED QUARTZ, CRYSTAL ali MONO. 
 
Redna uporaba palic izboljša splošno stanje krvnih žil. Dodatno, ima skromno uživanje 
suhega vina, posebej rdečega, močan pozitiven učinek na organizem in žilni sistem. 
Rezultati sistematične uporabe Horusovih palic so: 
 
• zaradi pospešene cirkulacije krvi se izboljša spomin in umske sposobnosti, 
• zaradi topitve odvečnega kalcija z negativnimi učinki, se izboljša stanje žilnih sten. 
 
Če imate šibek energijski sistem in nestabilen krvni pritisk, ki skače gor in dol, še posebno ob 
življenjskih spremembah, je priporočljivo, da ne delate s Horusovimi palicami na kritične 
dneve z magnetnimi nevihtami in močnimi spremembami v atmosferskem pritisku. V začetni 
fazi uporabe palic lahko namreč taki meteorološki pogoji povzročijo določeno nestabilnost in 
posledično poslabšanje posameznikovega stanja. Zaradi tega je boljše, da delate s palicami 
le v navadnih dnevih. Čez čas, ko boste z delom s palicami okrepili svoj energijski sitem, jih 
boste lahko uporabljali tudi v neugodnih dnevih. 
 

Metoda terapije 
 
Za odpravo srčno-žilnih težav je potrebno dnevno delo s palicami, vsaj 2 uri na dan, 
upoštevajoč ure največje aktivnosti določenih organov (glej tabelo 3, Aktivnost energijskih 
kanalov v roku 24 ur, stran 16). 
 
Kljub temu, pa je treba vedeti, da je splošno zdravstveno stanje ljudi slabo in da načeloma ne 
upoštevajo priporočil, ker so preveč zaposleni ali preslabo organizirani, zato je potrebno 
poudariti, da je za dosego pravih učinkov treba delati s palicami po principu: več je boljše. Če 
niste uspeli delati s palicami čez dan, delajte ponoči-pojdite z njimi spat, pri čemer lahko 
uporabite posebne pritrdilne trakove za roke. 
 
Horusove palice se hitro prilagodijo človekovemu organizmu, vendar organizem se palicam 
prilagaja znatno počasneje. Lahko pa prilagoditev organizma pospešimo, če delamo s 
palicami v osrčju narave: v gozdu, ob reki, v gorah, na morju. 
 
Koristen učinek na organizem ima tudi suho rdeče vino, z 10-12% vsebnostjo alkohola (100-
150 gramov na dan). Priporočljivo je, da začnete delati s palicami 4-6 ur po pitju vina, takoj 
ko alkoholna omotičnost popolnoma izgine. To metodo lahko v lažji obliki uporabljamo s 
palicami tipa KONT. 
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Vsekakor pa ne priporočamo uporabe palic QUARTZ v alkoholnem stanju, še posebej, če je 
pijača vsebovala več kot 20% alkohola. Preden začnete delati s palicami, počakajte, da 
vinjenost izgine. Palice tipa QUARTZ imajo poudarjen pozitiven učinek na telo, če jih 
uporabljate 4-6 ur po izginotju vinjenosti. 
 
Vedite pa, da ima alkohol zaužit med 11. in 12. uro dopoldan, zelo slab učinek na organizem, 
kar se še posebej pokaže na koži. 
 
Učinek dela s palicami na žilni sistem bo še večji, če je pijača bila izpostavljena v piramidi.  
Struktura piramidnega polja stimulira imunski sitem, kar poveča učinek delovanja palic in 
pijače (glej Dodatek 24). 
 
Eden najpomembnejših elementov terapije srčno-žilnega sistema je okrepitev imunskega 
sistema in čiščenje debelega črevesa (glej poglavje Krepitev imunskega sistema, stran 
26). Obseg negativnega učinka, ki ga ima onesnaženost debelega črevesa na žilni sistem je 
s svojimi poskusi dokazal I.Mechnikov. Živali, ki jim je vbrizgal blato iz človeškega debelega 
črevesa, so dobile poudarjeno sklerozo (otrdelost) svojih aort. 
 
Spomladi, poleti in jeseni lahko poudarjen terapevtski učinek palic dosežemo z izrabljanjem 
energije javorja. Ta vrsta dreves ima nežno, sproščajočo energijo z blagodejnim 
učinkovanjem na človeški energijski sistem. Horusove palice omogočijo človeškemu 
energijskemu sistemu, da bolje absorbira energijski tok drevesa. Za več podrobnosti  o tej 
metodi glej tabelo 4 »Energijski in biološki ritem dreves, za izboljšanje energijskega in 
fizičnega stanja človeka, stran 62. 
 
 

14.10. Skleroza (sclerosis) 
 

V boju proti tej resni bolezni je treba uporabljati Horusove palice tipa KONT z magnetnimi 
podaljški ali pa posebej izdelane palice z višjim ostankom magnetne indukcije. 
 
Uporabo palic KONT nekaj dni na mesec priporočamo tudi zdravim ljudem, saj so odlična 
preventiva pred sklerozo. Pri izbiri časa za delo s palicami upoštevajte tabelo 3, Aktivnost 
energijskih kanalov v roku 24 ur, stran 16). 
 

Metoda terapije 
 
Zdravljenje skleroze zahteva dnevno delo s Horusovimi palicami, upoštevajoč maksimalno 
aktivnost energijskih kanalov povezanih z določenim organom (glej tabelo 3, Aktivnost 
energijskih kanalov v roku 24 ur, stran 16). 
 
V začetni fazi dela s palicami priporočamo bolnikom, da naredijo pavzo v neugodnih dnevih 
na račun solarnih in magnetnih neviht. Za dosego želenega rezultata, delajte s palicami čim 
več kot je mogoče, po principu: več je boljše. Če niste uspeli delati s palicami čez dan, 
delajte z njimi ponoči-pojdite z njimi spat. 
 
Horusove palice se hitro prilagodijo človekovemu organizmu, vendar organizem se palicam 
prilagaja znatno počasneje. Lahko pa prilagoditev organizma pospešimo, če delamo s 
palicami v osrčju narave: v gozdu, ob reki, v gorah, na morju. 
 
Koristen učinek na organizem in žilni sistem ima tudi suho rdeče vino, z 10-12% vsebnostjo 
alkohola (100-150 gramov na dan). Priporočljivo je, da začnete delati s palicami QUARTZ 4-
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6 ur po pitju vina, takoj ko alkoholna omotičnost popolnoma izgine. Pri tem je učinkovita 
kombinacija, če svoji dieti dodate česen in spomladansko (zeleno) čebulo, kar ob imelo 
blagodejen učinek na žilni sistem. 
 
Za povečanje učinka delovanja palic svetujemo tudi uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili iz poglavja Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega sistema in 
usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa, ter slane kopeli skladno z 
navodili iz poglavja Uporaba slanih kopeli. 
 
Spomladi, poleti in jeseni lahko poudarjen terapevtski učinek palic dosežemo z izrabljanjem 
energije javorja. Ta vrsta dreves ima nežno, sproščajočo energijo z blagodejnim 
učinkovanjem na človeški energijski sistem. Horusove palice omogočijo človeškemu 
energijskemu sistemu, da bolje absorbira energijski tok drevesa. Za več podrobnosti  o tej 
metodi glej tabelo 4 »Energijski in biološki ritem dreves, za izboljšanje energijskega in 
fizičnega stanja človeka, stran 62. 
 
Učinek dela s palicami na žilni sistem bo še večji, če je pijača bila izpostavljena v piramidi.  
Struktura piramidnega polja stimulira imunski sitem, kar poveča učinek delovanja palic in 
pijače (glej Dodatek 24). 
 
 

14.11. Vnetje notranjih organov 
 

Pri vnetjih notranjih organov je potrebno uporabljati Horusove palice z višjo stopnjo 
magnetizma. Najbolje je uporabljati palice KONT s premogovo in železno polnitvijo v 
kombinaciji z magnetnimi podaljški ali pa posebej namagneten set palic. Ta metoda je zelo 
učinkovita in iz tega razloga lahko v določenih primerih povzroči živčno razdraženost. Če se 
to zgodi, morate za nekaj časa prenehati z delom s palicami in se vrniti k terapiji šele čez 
čas. Najboljši vodič za dolžino odmora je vaše notranje počutje. 
 
 

14.12. Dvanajsternik (ulcers) in prebavni trakt 
 
V teh primerih je lajšanje vnetnih procesov učinkovitejše, če je v terapijo vključeno polje 
piramide. Sistematična uporaba palic in piramide daje dobre rezultate v obliki stabilnega 
okrevanja ali celo popolne ozdravitve. Da se to zgodi, morate zagotoviti, da je vse kar bolnik 
zaužije izpostavljeno v piramidi. Vključno z vodo, zeliščnimi odvajali, sadjem, zelenjavo in 
predpisanimi zdravili, ki jih bolnik jemlje. Vse naštete stvari je potrebno postaviti v spodnjo 
tretjino piramide. 
 
Kot že zapisano, je pri vnetnih procesih notranjih organov učinkovita uporaba palic z višjo 
stopnjo ostanka magnetne indukcije. Toda nikdar ne smete pozabiti, da te palice niso 
primerne za ljudi s psihološkimi težavami, vnetji možganov in epilepsijo. Reakcija je lahko še 
posebej negativna, če uporabljate ponaredke palic (glej poglavje »Pazite pred ponaredki, 
stran 65). 
 
Ko želite z delom s Horusovimi palicami vplivati na dvanajsternik (ulcers) in vnetna stanja 
prebavnega trakta, upoštevajte aktivne in pasivne faze prebavnega trakta (glej tabelo 3, 
Aktivnost energijskih kanalov v roku 24 ur, stran 16). 
 
Glavno vlogo pri terapiji dvanajsternika (ulcers) in težav prebavnega trakta igra strukturno 
polje piramide. Vse kar zaužijete, bi bilo treba prej izpostaviti v piramidi. Dobri rezultati bodo 
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najbolj vidni pri ljudeh s poslabšanim zdravstvenim stanjem. Tudi vsa zdravila, ki jih bolniki 
jemljejo (oralno ali z injekcijo), bi bilo potrebno predhodno izpostaviti v piramidi.  
 
Kadar bolniki s težavami z dvanajsternikom ali v prebavnem traktu uživajo vodo, ki je bila 
izpostavljena v piramidi, je potrebno upoštevati faktor kislosti. Tisti z preveč kisline, morajo 
piti vodo, ki je bila postavljena v spodnji tretjini piramide. Ta voda ima namreč višji nivo pH-
večjo alkalnost, zaradi česar postane »živa voda«. Tisi, ki imajo premalo kisline, morajo piti 
vodo, ki je bila izpostavljena v sprednji strani piramide (na zgornjem platoju) in ima nižjo pH 
vrednost (glej Dodatek 24). 
 
Ta metoda in opozorila veljajo tudi pri zdravljenju akutnega stanja dvanajsternika (ulcers), 
(gastritis) in ostalih bolezni prebavnega trakta. 
 
Za poudarjen učinek delovanja palic, lahko spomladi, poleti in jeseni izrabljamo energijo 
dreves. Za dvanajsternik (ulcers) in prebavne motnje je najbolj blagodejna energija javorja in 
breze. Horusove palice omogočijo organizmu, da energijo dreves bolje absorbira. 
 
Za izločanje bolezenske energije, za lajšanje razdraženosti in bolečin, ima ob razumni 
uporabi najboljši vpliv trepetlika »vampirjevo drevo«, (glej tabelo 4 – Energijski in biološki 
ritem dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja človeka, stran 62). 
 
Za pravilno izbiro časa za delo s palicami poleg biološke ure telesa upoštevajte tudi navodila 
iz naslednjih tabel (dodatek 15 – Endokrinska smer paletehnologije, stran 87; tabela 2 – 
Najboljši čas za uporabo palic, stran 16; tabela 3, Aktivnost energijskih kanalov v roku 
24 ur, stran 17). 
 
Predvsem pa ne pozabite, da uporaba bakrenih obližev na podlagi navodil iz poglavja o 
uporabi bakrenih obližev, lahko ustvari globlji in temeljitejši proces odprave prebavnih težav. 
 
 

14.13. Aritmija (arrhytmia) 
 
Za ponovno vzpostavitev srčnega ritma in bio-ritma srčnega energijskega kanala, 
uporabljajte Horusove palice tipa KONT. Palice omogočijo učinkovito odpravo težav srčnega 
ritma s sprožitvijo Zemeljskega dihalnega ritma v energijskem sistemu uporabnika. 
 
Raziskave so pokazale, da je terapijo obnove bio-ritma srčnega energijska kanala ter hkrati 
zmanjšanje rizika srčnega napada (myocardinal infarction) v več primerih spremljala 
zbadajoča bolečina v levi ramenski lopatici ter posledično modrica na levi  roki. Takoj po 
koncu zbadanja, pa je bolečina popustila. To se zgodi zaradi procesa obnove bio-ritmijskih 
funkcij srčnega kanala, ki nenadno odstrani energijski višek v ustrezni akupunkturni točki in 
posledično odpravi osnovno srčno motnjo. Ponavadi pri takih vrstah motenj, s časom 
nastanejo zelo veliki energijski viški na točki same motnje, kar povzroči vnetje, ki se konča z 
infarktom ali neko drugo vrsto katastrofe na ožilju. Zbadanje dokazuje, da v tem delu 
energijskega kanala ne moremo več v nobenem primeru pričakovati motnje in nam hkrati 
odstrani nadaljnji riziko srčnega napada. 
 
Čeprav se taki slučaji redko zgodijo, pa zelo dobro ilustrirajo, zakaj ljudje s šibkim 
energijskim sistemom in tisti, ki so pred kratkim preživeli resno katastrofo v srčno-žilnem 
sistemu, ne smejo začeti terapije z uporabo palic KONT ali MONO. 
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Za ljudi s šibkim energijskim sistemom in tiste, ki so se jim pred kratkim pojavile resne težave 
na srčno-žilnem sistemu, priporočamo uporabo palic s polnilom QUARTZ, z najbolj fino 
strukturo, za nežnejši in globlji učinek na organizem (za popravo stanja žilnega sistema, 
obnovo bio-ritma energijskih kanalov in kot posledico tudi bio-ritma srca). 
 
Poleg obnovitvenega vpliva na bio-ritem srca, organov in celotnega organizma, delo s 
palicami QUARTZ s stimulacijo ritma krčenja krvnih žil spodbuja bio-ritem energijskih 
kanalov. 
 
Mr. Laubry je že leta 1930 odkril, da srce ni edini organ, ki pošilja kri po telesu. Samo srce 
ima le toliko moči, da potisne kri skozi arterije v kapilarni istem. Vene pa so tiste, ki umazano 
kri potiskajo nazaj proti srcu. 
 
Za razumevanje pomembnosti natančnega ritmičnega funkcioniranja srčno-žilnega sistema, 
je pomembno poznati dejstva, ki jih je v svoji knjigi »Skrivnost organizma« zapisal ruski 
znanstvenik A.S.Zalmanov. Celotna dolžina kapilar v odraslem človeku, bi naj namreč 
dosegala 10.000 kilometrov, od tega bi jih naj bilo samo v ledvicah 60 km. 
 
S svojim blagodejnim učinkom na človekov bio-ritem, palice tipa QUARTZ odpravljajo 
aritmijo v najširšem smislu. Nujno potreben element v pristopu k odpravi aritmije, pa je 
ustrezna dieta in upoštevanje posameznikovega dnevnega biološkega ritma telesa. 
 
Za odpravo notranjih strupov in učinkovito obnovo bio-ritma, uporabljajte Horusove palice v 
kombinaciji slanimi kopeli. Od spomladi do jeseni, pa je potrebno čimveč časa preživeti v 
naravi, v gozdu, ob reki, v gorah ali na morju, kar pospeši absorbiranje naravne energije v 
telesu in spodbudi obnovo človekovega bio-ritma, hkrati pa ga uskladi z bio-ritmom Zemlje. 
 
Za poudarjen terapevtski učinek delovanja palic, lahko spomladi, poleti in jeseni izrabljamo 
energijo Jesena (glej tabelo 4 – Energijski in biološki ritem dreves za popravo 
energijskega in fizičnega stanja človeka, stran 62). 
 
Jesen pospeši zmanjšanje bolečine v predelu srca, sprosti krče v stenocardia, do neke 
stopnje normalizira srčni ritem pri aritmiji in pomaga izboljšati cirkulacijo pri najvišji stopnji 
slabokrvnosti. 
 
Pred izrabo energije Jesena, delajte s palicami pol ure. Horusove palice omogočijo 
organizmu, da energijo dreves bolje absorbira. 
 
Medicinski poskusi v Izraelu in na njih temelječa terapija s Horusovimi palicami, je dokazala 
še večji in bolj temeljit učinek Horusovih palic na bio-ritem in srčno-žilni sistem, če človek pri 
tem uživa tudi suho rdeče vino (Glej poglavje Bolezni srčno-žilnega sistema in krvnega 
obtoka, stran 36). 
 
Analiza značilnosti srčnega ciklusa je pokazala, da če gledamo srce kot tlačilko, ki potiska kri 
od ven do arterij, lahko njegovo mehansko aktivnost povežemo z ritmom Zlatega reza 
/op.12/. Po tem sistemu je poraba kisika na enoto opravljenega dela srca, zmanjšana na 
minimum. Pošiljka kisika do mesta porabe v srčni mišici je izvedena z minimalno porabo 
energije, krvi in snovi v žilah. Vsaka vez v srčnem sistemu ima svojo optimalno 
organiziranost in Zlati rez skrbi za normalno, optimalno funkcioniranje. Gledano širše, pa ima 
normalno delovanje srca in krvnih žil neskončno pomembno vlogo za pravilno funkcioniranje 
celotnega organizma.  
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Glede na zgoraj navedeno, moramo poudariti naslednje. S tem ko Horusove palice pri 
uporabniku sprožijo prevzem Zemeljskega ritma, imajo stimulacijski efekt na tako imenovane 
celice »uravnavalke ritma«. Te celice se pri vseh živih bitjih, od vretenčarjev in najbolj 
primitivnih piškurjev do človeškega organizma, nahajajo v področju srčnih zaklopk in 
sestavljajo 5% vseh celic tega organa. Celice »uravnavalke ritma« proizvajajo električne 
impulze, ki določajo ritem krčenja srčne mišice. Zaradi tega dela s palicami ne priporočamo 
le bolnim, temveč tudi zdravim ljudem, še posebej športnikom, ki veliko tečejo in pri katerih 
ritmično bitje srca in ožilje igrajo glavno vlogo. 
 
Zlom srčnega ritma in bio-ritma ustreznega energijskega kanala, lahko ima zelo resne in 
hude posledice. Zaradi tega so vse moderne naprave, ki stimulirajo mišično aktivnost, npr. za 
hujšanje ali iz drugih vzrokov, zelo škodljive. Prav tako tudi naprave, ki se uporabljajo za 
terapevtske namene, kot npr. ABGYMNIC, DENAS, SKENAR, SHIBUSHI in EDMA, ter 
mnoge druge, vodijo k podrtju ritma energijskega kanala in posledično srčnega ritma (glej 
poglavje Podrobne informacije o negativnih vidikih modernih terapevtskih in 
profilaktičnih tehnologij). 
 

Opozorilo 
 
Bolniki z aritmijo ne smejo v nobenem primeru uporabljati ponaredkov Horusovih palic, saj 
imajo le-ti visoko stopnjo magnetne indukcije. V nekaterih primerih lahko zaradi tega izzovejo 
nenadno in močno podrtje srčnega ritma. 
 
 

14.14. Dystrophies 
 
 
Kadar človek boleha za določeno Dystrophic processes, priporočamo uporabo palic KONT z 
magnetnimi podaljški. Z delom s temi palicami imamo možnost ustaviti odvijajoč proces v 
organizmu. Palice z magnetnimi podaljški so učinkovite, kadar potrebujemo nenaden, hiter in 
močan vpliv na organizem. 
 
Palice z magnetnimi podaljški imajo višjo raven ostanka magnetne indukcije, zato je treba z 
njimi delati po točno določenem vzorcu. 
 
Začeti je treba z 12 dnevno terapijo, pri kateri s palicami KONT delate vsaki dan. Pri tem je 
potrebno magnetne podaljške namestiti na cinkovo palico z železnim polnilom. Terapija naj 
traja skozi cel dan, dokler je prisotna dnevna svetloba. Ko se začne nočiti, je potrebno 
magnetne podaljške odstraniti. Za nočno delo s palicami namreč magnetni podaljški niso 
priporočljivi, saj imajo med spanjem premočan stimulacijski učinek na endokrinski sistem. Če 
med delom s palicami z magnetnimi podaljški začutite močan notranji nemir, je treba 
podaljške odstraniti in jih ponovno namestiti šele naslednji dan.  
 
Trajanje in izbor časovnih terminov za delo s palicami je treba prilagoditi glede na tabelo 2 
na strani 16 in tabelo 3 na strani 17., upoštevajoč periode največje aktivnosti energijskih 
kanalov povezanih z določenim organom.  
 
Po 12 dneh opisane terapije, je potrebno napraviti 12 dnevno pavzo pri delu z magnetnimi 
podaljški in delati samo s palicami. Po 12 dneh, lahko ponovno nadaljujemo terapijo s 
palicami z magnetnimi podaljški. Če je vaš imunski sistem v dobrem stanju, lahko delate s 
palicami več kot 12 dni hkrati. 
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Palice tipa KONT z magnetnimi podaljški so zelo učinkovite pri preventivi pred sklerozo 
(sclerosis), pri začetni fazi osteochondrosis in prav tako pri začetni fazi določenih vrst 
impotence (vendar še zdaleč ne pri vseh in ne vedno enako učinkovite). Pristop mora biti v 
vsakem primeru zelo individualen in za terapijo ni mogoče vnaprej določiti fiksne, splošne 
metode terapije.  
 
Treba pa je vedeti, da lahko pri več različnih motnjah organizma, palice z večjo stopnjo 
magnetizma, povzročijo stranske učinke. Obstajajo določeni vidiki, ki jih je treba upoštevati in 
če ste kadarkoli v dvomih ali imate vprašanja, se lahko obrnete na specialista navedenega v 
tej knjigi.  
 
Izdelovalci ponaredkov Horusovih palic uporabljajo osrečujoče trditve »vzemite jih in 
uporabljajte-pomagajo pri vsemu«, kar pa je v realnosti dejansko daleč od resnice. 
 
 

14.15. Arthrosis, Artritis (vnetje sklepov), Polyarthritis, Osteoporosis 
 
  
Z delom s Horusovimi palicami lahko pri bolnikih z Arthrosis, Artritis (vnetje sklepov), 
Polyarthritis, Osteoporosis, dosežemo odlične rezultate. 
 

 
 
Izpoved Yelene Kuzmina: 
»Kot mnogo ljudi sem tudi sama imela en kup zdravstvenih težav. Najhujši je bil polyarthritis. 
Noge so mi zatekale in se tako napolnile s tekočino, da nisem mogla hoditi. Po prijateljevem 
nasvetu sem začela delati s palicami. Moje stanje se je v 2 tednih opazno popravilo. Lahko 
sem ponovno obtežila noge in hodila. Znaki menopavze, ki so me trdovratno napadali,  so mi 
povsem izginili. Počutila sem se precej bolje, o razdraženosti, vročičnih oblivih in 
nespečnosti, več ni bilo sledu. Horusove palice so zdaj del mojega vsakodnevnega 
življenja.« 
 
Za bolnike z Arthrosis, Artritis (vnetje sklepov), Polyarthritis, Osteoporosis, je terapija s 
palicami lahko neprecenljiva pomoč. Za boj proti tem težavam, priporočamo uporabo palic 
tipa QUARTZ (ali KONT, če nimate težav z kronično previsokim krvnim pritiskom), v 
kombinaciji s slanimi kopelmi. 
 
Sistematska uporaba Horusovih palic izboljša absorpcijo kalcija v organizmu, okrepi vezivna 
tkiva in pomaga, da se zlomi zacelijo hitreje. Šibki tok izboljša pretok krvi do tkiva. Poleg 
izboljšanega obtoka, pa se tudi nakopičene strupene snovi boljše izločajo in to na naraven 
način. 
 
Za bolnike z  zelo hudimi oblikami Arthrosis, Artritis (vnetje sklepov), Polyarthritis, 
Osteoporosis, priporočamo uporabo palic KONT z magnentimi podaljški ali pa posebej 
izdelane palice z višjo stopnjo magnetne indukcije.  
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Trajanje in izbor časovnih terminov za slane kopeli je treba prilagoditi glede na lasten bio-
ritem organizma (glej tabelo 2 na strani 16 in tabelo 3 na strani 17), upoštevajoč periode 
največje aktivnosti energijskih kanalov povezanih z določenim organom).  

14.16. Uporaba slanih kopeli 
 
 
Raztopite 1,2 do 2 kg morske soli v kad s standardnimi merami (približno 200 litrov 
prostornine) in temperaturo vode med 40-45ºC. Ko je sol popolnoma raztopljena lezite v kad 
tako, da je celo telo pokrito z vodo. Palice imejte v rokah in jih potopite v vodo. V vodi morate 
ostati od 40 do 60 minut, če pa se počutite dobro, lahko čas tudi podaljšate.  
 
Če je bolezen resna, ponavljajte ta postopek vsak dan, 2 tedna zapored, potem pa nadaljujte 
s kopelmi vsak drug dan.   
 
Če imate težave s sklepi na rokah, lahko enako stvar naredite v veliki posodi polni vode, s 
tem, da mora biti vode dovolj, da lahko vanjo potopite cele roke.  
 
Pri zelo resnih obolenjih in hudih vnetjih sklepov, lahko hitrejši občutek olajšanja dosežete, 
če uporabljate palice KONT z magnetnimi podaljški. 
 

Important! 
 
Ljudje stari nad 45 let, z ne povsem zdravim srcem, lahko pri delu s palicami KONT v slani 
kopeli občutijo neke vrste težo oz. lažjo bolečino v predelu srca. Da se temu izognete, 
prsnega koša ne potapljate v vodo. To se nanaša samo na uporabo palic KONT z 
magnetnimi podaljški, ne pa tudi na palice KONT brez podaljškov, niti na palice tipa 
QUARTZ. 
 
Po delu s palicami v slani vodi, jih sperite s čisto vodo, drugače bodo postale obložene s 
debelo plastjo odpadnih snovi. Če se to slučajno zgodi, lahko snov odstranimo z uporabo 
posebnih zmesi ali z loščenjem z nežnim strgalom. 
 

Razlaga 
 
Ko palici potopite v vodo, ki je elektrolit, nastane med njima potencialna diferenca višini 1,5 
volta ali več. Struktura vode igra pomembno vlogo pri vplivu dela s Horusovimi palicami na 
organizem. Voda je pod vplivom energijskega polja namreč zmožna spremeniti svojo 
strukturo. S tem ko palici potopimo v vodo, vplivata na šibki tok hypothalamus in hipofize 
(hypophysis), čigar učinki se kažejo na spremembi strukture vode, ki nato skozi kožo celega 
telesa vpliva na celotni organizem (glej Dodatek 2 – Načelo skladnosti, stran 77). 
 
Energijski valovi nastali pod vplivom signalov hypothalamus in hipofize (hypophysis), ter 
hkrati tudi energijski valovi planeta, ki se sprožijo v palicah, vplivajo na vodo pri kopeli in jo 
obogatijo s posebnimi lastnostmi. 
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14.17. Menopavza 
 
Horusove palice so zelo učinkovite pri odpravljanju težav, ki se pri ženskah pojavijo v dobi 
menopavze. Terapevtski učinek palic zelo dobro lajša vrsto neprijetnosti, ki so jim ženske 
med menopavzo običajno podvržene. Upoštevajoč, da delo s palicami blagodejno vpliva na 
organizem kot celoto, priporočamo redno in sistematično delo s palicami, hkrati pa tudi 
uporabo slanih kopeli, za dosego temeljitejšega popravka stanja splošnega biološkega ritma 
organizma (glej poglavje Uporaba slanih kopeli, stran 42). 
 
Za povečanje učinka delovanja palic svetujemo tudi uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili iz poglavja Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega sistema in 
usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa. 
 
Pri izbiri termina za delo s palicami, uporabo bakrenih obližev in slanih kopeli, upoštevajte 
predvsem bio-energijski ritem svojega organizma, kar vam bo omogočilo, da hkrati delujete 
tudi na druge motnje v delovanju organizma, za katere še niti ne veste, da jih imate (glej 
tabelo 2 na strani 16). 
 
 

14.18. Osteochondrosis 
 
Vzrok za nastanek osteochondrosis, najbolj razširjenega obolenja našega časa, je pokvarjen 
metabolizem, kot posledica dolgotrajno slabe prehrane, poškodb ali neugodnih ekoloških 
vplivov (glej Dodatek 33- Osteochondrosis, stran 110). 
 
Eden od začetnih znakov nastanka te bolezni, je temperatura dlani in stopal. Če so vaše 
dlani in stopala neprestano mrzli, je to verjetno znak, da ste zboleli za osteochondrosis. 
 
Poudariti je potrebno, da je učinkovitost Horusovih palic do neke stopnje odvisna od 
temperature dlani. Če vaše dlani ostanejo mrzle, tudi ko palice držite, njihov vpliv ne bo tako 
učinkovit. Zato je potrebno dlani pred delom s palicami ogreti s toplo vodo. 
 
Sistematična uporaba palic pomaga pri izločanju odpadnih soli. Hkrati pa pomaga organizmu 
bolje absorbirati kalcij. 
 
Po rednem in sistematičnem delu s palicami, bodo s časom dlani in stopala postopoma 
postajali toplejši. To bo pomenilo, da se je aktiviral energijski sistem – krvnega obtoka – in da 
se je začelo intenzivnejše izločanje odpadnih snovi iz telesa. 
 
V začetni fazi osteochondrosis, lahko največje olajšanje dosežemo z uporabo palic KONT z 
magnetnimi podaljški na cinkovi palici, kot je prikazano v navodilih (glej sliko 86, stran 30). 
Magnetni podaljški izboljšajo cirkulacijo s spodbujanjem endokrinskega sistema, kar 
omogoča odstranjevanje odvečnih soli v krvni obtok, kasneje pa se po naravni poti izločijo. 
 
Dodatna, zelo učinkovita metoda za zdravljenje osteochondrosis, ki deluje na povečanje 
cirkulacije krvi lokalno (na omejenem področju) in posledično na odstranjevanje odvečnih 
soli, je uporaba Horusovih palic v kombinaciji z malimi bakrenimi obliži položenimi ob 
hrbtenici, na problematično območje (glej poglavje Uporaba za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa, stran 18). 
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Slika 1 Slika 2 Slika 3 

 
Za izboljšanje cirkulacije v spodnjem delu hrbtenice (v križu), za lajšanje bolečin in za bolj 
učinkovito odstranjevanje odpadnih soli, položite male bakrene obliže, kot kaže slika 1. 
Pritrdite jih z lepilnim obližem, tako da ostanejo na mestu 2-3 tedne. 
 
Če se soli nalagajo v ledvenem delu, položite male bakrene obliže, kot kaže slika 2. 
 
Če trpite za bolečinami v ramenih ali v področju srca, zaradi soli, ki se nalagajo v prsnem 
delu hrbtenice, položite male bakrene obliže na podoben način, vendar višje, v zgornjem 
delu hrbta. V primeru vratne osteochondrosis, krčenja krvnih žil, ki vodijo v možgane ali v 
primeru migrene, kar so praviloma vse posledice nabiranja odpadnih soli v vratnem delu 
hrbtenice, uporabljajte palice v kombinaciji z malimi bakrenimi obliži, položenimi na rob 
ramenskih lopatic, kot kaže slika 3. 
 
V vseh navedenih primerih, se mali bakreni obliži uporabljajo za področja in ne za 
posamezne točke, zato jih lahko postavi na ta področja vsak in ne potrebujete 
strokovne pomoči. 
 
Pri lepljenju malih bakrenih obližev na kožo z lepilnim obližem, se lepilo sčasoma nabere v 
luknjicah in zamaši bakrene obliže. Da se temu izognete pokrijte bakreni obliž z malim 
koščkom papirja preden ga zalepite na telo z lepilnim obližem. 
 
Za še bolj učinkovito lajšanje težav osteochondrosis, uporabljajte palice v kombinaciji s 
slanimi kopelmi (glej poglavje Uporaba slanih kopeli, stran 42). 
 
Po vsaki uporabi morate bakrene obliže očistiti, drugače se na njih naredi obloga iz solne 
raztopine, kar lahko vodi do močno pekočih občutkov na koži pod obližem. Da se temu 
izognete, obliže pred kopanjem v slani vodi odstranite ali pa jih odstranite takoj po kopanju in 
jih sperite s čisto vodo, preden jih namestite nazaj. 
 
Osteochondrosis vedno vodi do splošnega poslabšanja energijskega stanja v hrbtenici, kot 
posledica tega pa se razvijejo mnoge resne bolezni. Zato je potrebno pri iskanju sredstev, ki 
odpravljajo težave še preden ali ko se pojavijo, najprej in najbolj uporabljati metode, ki 
direktno izboljšujejo energijsko ravnovesje hrbtenice. To je ključ, ki rešuje mnogo problemov 
in iz tega razloga so v starodavni Egipčani posebno pozornost namenjali stanju hrbtenice. 
 
V tem delu knjige ne bomo detajlno pregledali vseh tehnik, ki so jih egipčanski svečeniki 
uporabljali za izboljšanje energijskega stanja hrbtenice, ker bi to bil odklon od glavne teme 
knjige. Poudarili bomo le najpomembnejše vidike. 
 
Osteochondrosis je proces, za katerega navadna medicina ni odkrila sredstva, s katerim bi 
lahko to bolezen v celoti pozdravili. V določenem pogledu, je osteochondrosis  pravzaprav 
oblika avto-imunskega procesa. Kot tako jo je torej nemogoče ustaviti, prav tako kot je 
nemogoče ustaviti staranje. Obstaja pa možnost, da ta proces zavremo do take mere, da več 
ne more škodovati zdravju organizma. Ta sposobnost organizma je bila tista, ki so jo 
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egipčanski svečeniki upoštevali pri izdelavi orodja in tehnik za ustavitev avto-imunskega 
procesa. V nadaljevanju sledi opis ene od teh tehnik. 
 
Zelo uspešna metoda za zdravljenje osteochondrosis in ujetega ishiadičnega živca (išias), so 
posebni vložki za čevlje, ki stimulirajo energijsko projekcijo prve čakre, locirano na podplatih. 
Briljantna in hkrati izredno enostavna skrivnost egipčanske metode zdravljenja leži v  dejstvu, 
da stimulacija šestega in sedmega energijskega centra (Horusove palice v rokah) ter hkrati 
prvega energijskega centra (sočasna uporaba posebnih vložkov za čevlje) z zaprtjem 
krogotoka poveča energijski nivo hrbtenice, zmanjša bolečine, obnovi bio-ritem hrbtenice, kar 
ima pozitiven učinek na splošno zdravje in imunsko sposobnost celotnega organizma.  
 
Upoštevajoč, da je pojav osteochondrosis povezan z motnjami v presnovi, izrabite vsako 
priložnost in čimveč kot vam vreme omogoča, hodite bosi s palicami v rokah. 
 
Poleg tega vam priporočamo izrabo osupljive energije dreves in ostalih virov naravne 
energije. V primeru osteochondrosis in težav s križem je pri razumni uporabi posebej 
učinkovita trepetlika saj pomaga pri odstranjevanju bolečinske energije iz telesa (glej tabelo 4 
– Energijski in biološki ritem dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja 
človeka, stran 62). 
 
Zelo pomemben faktor pri povečanju hitrosti okrevanja v primeru osteochondrosis je redno 
prehranjevanje (glej Dodatek 15 in 16). 
 
 

14.19.  Zlomi 
 
Delo s Horusovimi palicami pomaga k hitrejšemu celjenju zlomljenih kosti. Sposobnost 
obnove in občutna pospešitev zdravljenja, je odvisna od elektromagnetnega polja našega 
telesa in sposobnosti organizma za absorbiranje kalcija. Potencialna diferenca, ki nastaja 
med obema palicama, s šibkim električnim tokom povzroča porast energije v celicah. Polje 
med palicama, t.i. aktivacijsko polje, deluje na celice na način, da zbudi lastne zdravilne 
sposobnosti organizma. Okrevanje po športnih poškodbah, se pri delu s palicami npr. skrajša 
za 3x.  
 
Kirurg Fritz Lechner je pacientom s hudimi zlomi vstavil elektrode, čisto blizu mesta zloma, ki 
so med sabo pošiljale šibek električni tok. Strokovnjaki so pričali o presenetljivo dobrih 
rezultatih Lechnerjeve metode. 
 
Kalcij je eden izmed elementov, ki določa pogoje vsakemu živemu organizmu. V človeškem 
telesu se vsebnost kalcija giblje med 1,4 in 2%. Skelet je glavni prostor, kjer se ta element 
kopiči.  
 
Metoda zdravljenja vključuje celodnevno delo s palicami upoštevajoč periode aktivnosti 
posameznikovega organizma. V predelu zloma se lahko pojavi občutek bolečine. Vendar 
bolečine ne smete jemati negativno, ampak je samo dokaz povečanega energijskega nivoja 
kanala, ki je nastal zaradi obnove njegovega bio-ritma. Ko je bio-ritem energijskega kanala 
popolnoma obnovljen, bolečina počasi izgine (glej Dodatek 18-Kaj je pravi tazlog za 
izdelavo Horusovih palic, stran 97). 
 
Ne zanemarite uporabe bakrenih obližev, skladno z navodili o uporabi v poglavju Uporaba 
bakrenih obližev za stimulacijo imunskega sistema in usmeritev učinkov na patološka 
stanja določenega organa. 
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Ko izbirate čas za delo s palicami upoštevajte biološko uro vašega organizma in glejte tabelo 
o najboljšem času uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov.  
 
Učinek dela s palicami bo še močnejši, če boste pri tem uživali vodo, zeliščne pripravke in 
ostalo tekočino, ki je bila prej izpostavljena v piramidi ali celo delali s palicami ob piramidi. 
Strukturno polje piramide pospeši učinek delovanja palic in posledično obnovitveni proces v 
telesu. Ne pozabite, da uporaba palic me 23.uro zvečer in 4.uro zjutraj stimulira proces 
obnove in deljenja celic in poveča aktivacijski proces pomlajevanja organizma za 6 do 8x.  
 
 

14.20. Parkinsonova bolezen 
 
Parkinsonova bolezen se lahko začne na osnovi infekcije ali pa kot posledica neke čisto 
druge nepravilnosti. 
 
Praktično vse znane metode zdravljenja temeljijo na tem, da izzovejo obrambne reakcije 
imunskega sistema, kar neizpodbitno vodi k njegovemu izčrpanju. Že tako oslabljen imunski 
sistem, dodatno obremenjen s kronično utrujenostjo, zaradi katere do različne stopnje trpi 
večina ljudi, postane nezmožen opravljati svoje funkcije. Zaradi teh razlogov različni 
negativni faktorji, med njimi tudi sončne in magnetne nevihte imunskemu sistemu 
zmanjšujejo možnosti za boj proti infekcijam ali drugim motnjam. Posledično, človek zboli za 
Parkinsonovo boleznijo ali se mu pojavijo druge motnje v delovanju organizma. 
 
Kot je bilo že večkrat ponovljeno, imajo Horusove palice zelo pomembno lastnost in sicer – 
stimulirajo potlačene funkcije endokrinskega in imunskega sistema, jih obnavljajo in zato je 
redno delo s palicami edinstvena metoda za preventivo pred nadlogami podobnim 
Parkinsonovi bolezni. Kar se tiče mehanizma, po katerem Parkinsonova bolezen napreduje, 
je potrebno izpostaviti naslednje: 
 
Parkinsonova bolezen  poškoduje endokrinski sistem z napadom na hypothalamus. 
Hypothalamus vsebuje posebno, črno, tekočo snov, ki skrbi za mehkost in gladkost našega 
gibanja. Parkinsonova bolezen to tekočino poškoduje ali pa jo celo nadomesti z neko drugo. 
Posledično se oboleli za Parkinsonovo boleznijo začnejo tresti ali drhteti. Z obstoječo 
medicino je zdravljenje te bolezni praktično nemogoče, saj narava te bolezni sega izza 
razumevanja mehanizmov, na katerih slonijo moderne metode zdravljenja. Kakorkoli, 
okrevanje je možno. Dosežemo ga lahko s stimulacijo endokrinskega sistema, s čimer 
obudimo določeno vrsto endokrinske agresije. Nadaljevanje okrevanja pa mora vsebovati 
delovanje na bolnika v več fazah. V prvi fazi-pripravljalni, je potrebno normalizirati 
endokrinski proces in izboljšati metabolizem. Potem, ko pa je endokrinsko stanje izboljšano, 
pa je potrebno preveriti možnosti za blagodejni vpliv palic, s katerim bi dosegli večjo stopnjo 
okrevanja. V pripravljalni fazi je treba še posebej paziti na prehrano. Če je trebušna slinavka 
še zdrava je post najboljša možnost. V vsakem primeru, pa je potrebno očistiti organizem  in 
opraviti še veliko drugih procedur.  
 
Pri Parkinsonovem sindromu, delo s Horusovimi palicami daje možnosti za upočasnitev 
napredovanja bolezni (avto-imunski proces). Palici je potrebno najprej pol ure držati v rokah, 
nato pa jih pritisniti na senca. Vdolbina ob sencih je nad predelom možganov v katerem 
odmirajo celice pri Parkinsonovi bolezni. 
 
Palice spodbujajo pretok krvi in delna obnovitev lokalne cirkulacije v tem delu možganov, 
zavira napredovanje bolezni. 
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Pri Parkinsonovi bolezni je najboljše uporabljati Horusove palice tipa QUARTZ za čez dan, 
za stimulacijo bio-energijskega ritma celic v predelu senc in palice tipa KONT ponoči, kar 
spodbuja proces deljenja celic in obnavljanja organizma. 
 
Učinek dela s palicami bo še močnejši, če boste pri tem uživali vodo, zeliščne pripravke in 
ostalo tekočino, ki je bila prej izpostavljena v piramidi ali celo delali s palicami ob piramidi. 
Strukturno polje piramide pospeši učinek delovanja palic in posledično obnovitveni proces v 
telesu, kot tudi zavira avto-imunski proces (glej Dodatek 24 in poglavje palice projekta 
Horus). 
 
Za povečanje učinka dela s palicami priporočamo uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili o uporabi v poglavju Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa in uporabo slanih 
kopeli. 
 
Ko izbirate čas za delo s palicami upoštevajte biološko uro vašega organizma in glejte tabelo 
o najboljšem času uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov, na strani 16. 
 
V določenih primerih lahko za upočasnitev procesov povezanih s Parkinsonovimi sindromi 
uporabljamo tudi »Atlantidski diadem«. Pred uporabo tega diadema, pa se je nujno potrebno 
posvetovati s specialistom.  
 
 

14.21. Jetra 
 
Pod pogoji magnetnih neviht jetra prenehajo zadovoljivo opravljati svojo funkcijo v 
organizmu. Glavni razlog za to je povečano prepustnost celičnih membran in krvnih žil, kar 
povzroča zmanjševanje endogenih antioksidantov v krvi in število T-limfocitov periferne krvi, 
hkrati pa narašča vrednost bilirubin, holesterola in beta-lipoproteinov v krvnem obtoku (glej 
poglavje Uvod, na strani 1).  
 
Delo s palicami, v nasprotju z vsemi drugimi metodami zdravljenja, stimulira bio-energijo 
organizma brez vsiljevanja tujih ritmov organizmu, kar pomeni, da odpravlja neravnovesje na 
naraven način, z uporabo lastnih resursov organizma in energetsko-informacijskega vpliva. 
Zato bo delo s palicami v prvi vrsti in najmočneje vplivalo na obnovo kislo-bazičnega 
ravnovesja (pH) krvi, na odstopanja od normalnega delovanja organizma, sproženih s 
sončnimi in magnetnimi nevihtami, na povečano prepustnost celičnih membran in na 
mehanizem, ki upravlja z notranjimi in zunanjimi strupi.  
 
Pomembno je upoštevati, da med sončnimi in magnetnimi nevihtami in njihovim škodljivim 
vplivom na prepustnost celičnih membran, v svojo dieto uvedete antioksidante, ki so vir 
energije in poskrbijo za zaščito celic in membran pred odvečnimi prostimi radikali (glej 
Dodatek 16). 
 
Priporočamo delo s palicami po motu »čim več, tem bolje«, za temeljito porpavo 
nepravilnosti v bio-energijskem ritmu organizma. Pomnite, da učinek Horusovih palic temelji 
na učinki nizke intenzivnosti vpliva na telo.  
 
Za povečanje učinka dela s palicami priporočamo uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili o uporabi v poglavju Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa. 
 
Ko izbirate čas za delo s palicami upoštevajte biološko uro vašega organizma in glejte tabelo 
o najboljšem času uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov, na strani 16. 
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14.22. Hepatitis 
 

Pri metodah za preprečevanje in popravljanje motenj povezanih s katerokoli od oblik 
Hepatitisa, je glavni element za izboljšanje stanja organizma, voda struktuirana v piramidi. 
Bolniki s Hepatitisom ali tisti, ki so ga preboleli, bi morali začeti piti tako vodo, kot osnovno 
stvar v svoji dieti in uporabljati palice po načelu »čim več, tem bolje«.  
 
Z izboljšanjem električne in energijske prevodnosti krvi, se okrepijo obrambne funkcije 
organizma in zavrejo avto-imunski proces povezan s Hepatitisom. 
 
Pri tej metodi je uporaba palic sekundarnega pomena. Najpomembnejši je blagodejni učinek, 
ki ga ima na podlagi povečane prevodnosti energijskih kanalov, živčnih vlaken in ostalih 
prevodnih tkiv, struktuirana voda iz piramide, tako na metabolizem kot na biološko aktivnost 
organizma (glej Dodatek 18 in 24 ter poglavje Palice projekta Horus).  
 
Šibko energijsko in električno polje med palicama bo povečalo energijo v celicah in zavrlo 
avto-imunski proces. Kovine in polnila palic s proizvodnjo polja vzpostavijo kontakt z 
uporabnikovim bio-energijskim poljem, kar ima zaščitne funkcije na organizem. 
 
Za povečanje učinka dela s palicami priporočamo uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili o uporabi v poglavju Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa in uporabo slanih 
kopeli. 
 
Ko izbirate čas za delo s palicami upoštevajte biološko uro vašega organizma (glejte 
Dodatek 15 – Endokrinska veja v Paleotehnologiji, stran 87, tabelo 2 o Najboljšem času 
uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov, na strani 16 in tabelo 3 
Aktivnost energijskih kanalov v roku 24 ur, stran 17).  
 
Redno delo s Horusovimi palicami okrepi imunski sistem. Za temeljitejši vpliv dela s palicami 
na organizem, delajte z njimi ob naravnih virih energije, rekah, jezerih, morju,v gozdovih in v 
gorah. 
 
Sistematično delo s palicami in upoštevanje vseh faktorjev navedenih v tej knjigi, vam bo 
pomagalo preprečiti zaplete ali resne težave povezane s Hepatitisom.  
 

Opozorilo 
 
Bolnikom s Hepatitisom ne priporočamo uporabe palic z visoko stopnjo magnetne indukcije. 
V mnogih primerih lahko ima vpliv bakrenih ionov v kombinaciji z visoko stopnjo magnetne 
indukcije negativne posledice. To opozorilo se nanaša na uporabo ponaredkov palic kot so 
»The Rods of Power«, »Cylinders of the Pharaoh« od V.P.Kovtun/a, »Egyptian Rods« in 
»Rods Free« od podjetja KOVTUN ter »Antipifo Rods« in »Rods of Hermes« od podjetja 
Shaping iz St.Petersburga. 
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14.23. Sečni kamni 
 
Za tiste, ki imajo sečne kamne (v mehurju) bo uporaba palic tipa KONT bolj učinkovita, kot bi 
bila uporaba palic tipa QUARTZ. Ko izbirate čas za delo s palicami upoštevajte tabelo 2 o 
Najboljšem času uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov, na strani 
16 in tabelo 3 Aktivnost energijskih kanalov v roku 24 ur, stran 17.  
 
Za dosego večjega učinka v boju s to boleznijo, uporabljajte palice tipa KONT z magnetnimi 
podaljški. Toda, obstaja določena posebnost, zato upoštevajte to opozorilo: V določenih 
primerih lahko delo s palicami KONT sproži odvajanje peska in kamnov. Zato je priporočljivo, 
da se uporabnik nahaja blizu zdravstvene ustanove, kjer lahko dobi urgentno pomoč v 
nujnem primeru, če bi bila bolečina prehuda ali pa bi se hkrati začeli odvijati tudi kakšni drugi 
procesi v telesu. 
 
Terapevtski in obnovitveni učinek dela s palicami bo še močnejši, če boste pri tem uživali 
vodo, zeliščne pripravke in zdravila, ki so bila prej izpostavljena v piramidi ali celo delali s 
palicami ob piramidi. Ponovno pa poudarjamo, da lahko strukturno polje piramide pospeši 
učinek delovanja palic in posledično izzove zelo hitro odvajanje peska in kamnov, kar je 
nezaželeno. Zaradi tega je potrebno tovrstno terapijo izvajati pod nadzorom specialista. 
 
 

14.24. Lymphadenitis 
 

 
 
Za zdravljenje vnetja lymphadenitis, uporabljajte palice tipa QUARTZ. Najprej držite palice v 
rokah pol ure, nato jih vstavite pod pazduho (bakreno pod desno, cinkovo pod levo) ali pa v 
predel dimelj, če je vnetje fokusirano tam.  
 
Dolžina terapije ni omejena. Potencialna diferenca in elektromagnetno valovanje, ki nastaja 
med palicama ima blagodejen učinek na limfni obtok in lajšanje lokalnega vnetnega procesa. 
 
 

14.25.  Sladkorna bolezen 
 
Statistično gledano, se je v zadnjih 10 letih izkazalo, da je sistematična uporaba Horusovih 
palic pri skoraj 50% bolnikih s sladkorno boleznijo, učinkovala na zmanjšanje ravni sladkorja 
v krvi za 3-4 enote in jo stabilizirala. V grobem se enako razmerje kaže tudi pri vplivu na 
izboljšanje vida. Pri uporabnikih pa je možna tudi nenadna sprememba v ravni sladkorja v 
krvi zaradi sončnih in magnetnih neviht ali drugih nepričakovanih sprememb v atmosferskih 
pogojih. 
 
Sladkorni bolniki, ki niso odvisni od insulina imajo z redno uporabo Horusovih palic velike 
možnosti za ozdravitev te bolezni. Uporabljajo pa naj tudi bakrene obliže, ki jih je potrebno 
namestiti na točno določen energijski kanal, za ciljno učinkovanje na funkcijo trebušne 
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slinavke. Če se odločite za to metodo zdravljenja, močno priporočamo nadzor specialista, ki 
je sposoben kontrolirati trenutke, ko se izloča odvečna energija.  
 
Pri tem pa je še posebej pomembno začeti s posebno dieto in skrbno spremljanje kvalitete in 
lastnosti hrane, ki jo zaužijete. 
Pri težjih sladkornih bolnikih, ki so se jim že pojavile rane na dvanajsterniku, pa je potrebno 
uporabljati posebne srebne obliže, ki izboljšajo cirkulacijo krvi na prizadetih območjih. 
Namestijo se na kožo okoli dvanajsternika ali pa na mesto, kjer se dvanajsternik pričakovano 
nahaja, hkrati pa se izvaja terapija z uporabo Horusovih palic. 
 
 

14.26.  Ischaemic Heart Disease in Stenocardia 
 
Za odpravo težav povezanih z Ischaemic Heart Disease in Stenocardia, uporabljajte palice 
tipa QUARTZ. To je redek primer, pri katerem je delo s palicami omejeno in se lahko izvaja 
samo v točno določenih časovnih terminih. Palice držite v rokah 2 uri, od 23.ure zvečer do 
01. ure zjutraj. Če iz določenih razlogov ne morete delati s palicami ob tej uri, jih sicer lahko 
uporabljajte v drugih terminih, vendar nikoli več kot 2 uri hkrati (glej tabelo 2 o Najboljšem 
času uporabe palic upoštevajoč delovanje posameznih organov, na strani 16).  
 
Za učinkovitejši vpliv na bolezensko stanje v primeru Ischaemic Heart Disease in 
Stenocardia v obdobju od pomladi do jeseni priporočamo izrabo energije dreves in sicer 
Jesena (glej tabelo 4 – Energijski in biološki ritem dreves za popravo energijskega in 
fizičnega stanja človeka, stran 62). 
 

Opozorilo 
 
Ponaredki Horusovih palic, ki jih izdelujejo in prodajajo druga podjetja, imajo višjo raven 
magnetne indukcije. Take palice imajo zelo močan učinek na endokrinski sistem, kar 
proizvajalci praviloma izrabljajo kot privlačno marketinško lastnost palic. Tistim, ki imajo 
resne težave in bolezenske zaplete, pa lahko te palice povzročijo zelo nezaželene posledice. 
Vedeti morate, da imajo zelo namagnetene palice negativen vpliv na srčno-žilni sistem. In če 
ima bolnik že težave na tem področju, mu lahko imitacije Horusovih palic povzročijo resne 
zaplete. Veliko ljudi je to občutilo pri uporabi palic »Wands of Power«, »Cylinders of the 
Pharaohs« in ostalih imitacijah. Prvi znak je ponavadi pospešen srčni utrip (glej poglavje 
Pazite pred imitacijami, stran 65). 
 
Pospešen srčni utrip sam po sebi ni negativen faktor in ima celo v mnogih primerih vrsto 
pozitivnih učinkov na organizem. Toda, če bolnik trpi za Stenocardia, aritmijo ali progressive 
Ischemia, je delo z visoko namagnetenimi palicami kontra-učinkovito. V takih primerih je 
pospešen utrip znak poslabšanja položaja. Zaradi tega priporočamo, da ljudje s temi 
boleznimi uporabljajo Horusove palice tipa QUARTZ-saj bo učinek nežnejši, hkrati pa bolj 
temeljit. 
 

14.27. Prehladi 
 

Dolgoletne izkušnje dela s Horusovimi palicami so pokazale, da stimulacijski učinek, ki ga 
imajo palice na imunski sistem, zagotavlja dolgoročne pozitivne uspehe. To pomeni, da 
redno delo s palicami zmanjšuje možnosti, da za prehladom sploh zbolimo. Ta rezultat je še 
posebej viden pri otrocih, ki praktično nehajo obolevat za prehladi. Hkrati pa, če otrok ali 
odrasel, kljub temu stakne prehlad, se njegov imunski sistem bori dosti bolj učinkovito. 
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Medtem ko v normalnih razmerah prehlad traja od 7 do 10 dni ali celo več, se organizem pri 
rednem delu s palicami reši prehlada v dveh dneh. Potek bolezni je sicer močnejši in 
resnejši, zato ker se zaradi dela s palicami okrepljen imunski sistem spopade z boleznijo z 
eno samo, uničujočo bitko.  
 
Za povečanje učinka dela s palicami na imunski sistem, priporočamo uporabo bakrenih 
obližev, skladno z metodo opisano v tej knjigi, hkrati pa čim več dela s palicami v naravi, po 
možnosti  v kombinaciji z bosonogo hojo. Kadarkoli je mogoče, uporabljajte strukturno polje 
piramide, saj so Horusove palice, bakreni obliži in piramide, najbolj učinkovito sredstvo 
preventivne medicine in povečujejo odpornost (glej poglavje Krepitev imunskega sistema, 
stran 27). 
 

14.28. Astma 
 

Bolniki z bronhialno astmo živčnega izvora naj uporabljajo Horusove palice tipa QUARTZ. 
Delo s palicami obnavlja ritem uporabnikovega drugega in tretjega energetskega telesa, ki 
vsebujeta maternico perifernega in centralnega živčnega sistema. Palice tipa QUARTZ 
pomagajo normalizirati njuno delovanje in imajo zato poudarjen pomirjevalni učinek na 
živčno in čustveno stanje. Na podlagi teh faktorjev lahko lajšamo astmatične komplikacije, z 
rednim delom s palicami pa celo v celoti eliminiramo probleme. 
 
Upoštevajoč bio-ritem organizma, je najboljši za delo s palicami med 21. in 23. uro zvečer. 
 
Za povečanje učinka dela s palicami priporočamo uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili o uporabi v poglavju Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa. 
 
Za učinkovitejši terapevtski vpliv v obdobju od pomladi do jeseni priporočamo izrabo energije 
dreves in sicer Breze, Jelše, Javorja in Lipe (glej tabelo 4 – Energijski in biološki ritem 
dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja človeka, stran 62). 
 
Enako pa kot pri vseh težav živčnega izvora, je treba prej sprejeti ukrepe za stabiliziranje 
stanja (glej Razdraženost in Živčne težave, stran 27). 
 
Ne pozabite pa, da je najboljši način za uravnovešenje posameznikovega živčnega in 
čustvenega stanja dosežemo s tehniko, opisano v poglavju Metoda za obnovitev 
energijskega ravnovesja organizma in uporabo slanih kopeli kot opisano v ustreznem 
poglavju. 
 
Pri določenih, težjih oblikah astme, ko učinek dela s palicami ne zadošča, priporočamo 
uporabo metode »notranja vizija«. 
 
Ta metoda omogoči razviti posameznikovo sposobnost vplivanja na patološke procese v 
organizmu s pomočjo »notranje vizije« in so jo na veliko prakticirali egipčanski svečeniki. V 
kombinaciji z aktivacijskim vplivom Horusovih palic lahko »notranja vizija« opazno izboljša 
zdravje vsakega posameznika, celo do popolne ozdravitve (Glej www stran na 
Internetu:www.palice.eu). 
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14.29. Ščitnica 
 

 
 
»Poleti 2002 sem naletel na zelo zanimiv primer. Našo pozornost je zbudil mlad fant, ki je 
sanjal o karieri v vojski in je na svoji poti prišel že zelo daleč. Toda, ko smo ga spoznali, je bil 
popolnoma depresiven in zaprt vase. Med pogovorom smo odkrili, da je njegovo stanje 
posledica zdravniškega pregleda, kjer so odkrili trda vozlišča v njegovi ščitnici, kar bi lahko 
ustavilo njegove načrte.  
 
Na srečo sem imel s sabo Horusove palice tipa KONT s povečano magnetno indukcijo. Naš 
pacient pa je imel dovolj časa in je z entuziazmom sprejel naš predlog za pomoč. 3 dni (36 
ur) je neutrudno delal s palicami, v kombinaciji s poslušanjem audio tečajev 2x na dan (ob 
zbujanju in pred spanjem). Kljub temu, pa smo bili zelo presenečeni, ko je ponovni zdravniški 
pregled teden dni kasneje pokazal, da se je njegova ščitnica popolnoma obnovila, tako po 
strukturi, kot v svojih funkcijah.« 
 
S svojim splošnim stimulacijskim učinkom na endokrinski sistem, Horusove palice spodbujajo 
obnovo funkcij endokrinske žleze. 
 
S palicami lahko delate kadarkoli. Sledite motu »več je boljše«. Eden izmed vzrokov za 
motnje v delovanju ščitnice je pomanjkanje joda v organizmu, zato priporočamo jeseni, 
pozimi in pomladi uporabo palic v kombinaciji s slanimi kopelmi. Uporabljati pa morate sol z 
zadostno vsebnostjo joda. Poleg splošne obnove bio-energijskega ritma, bo organizem skozi 
kožo aktivno vsrkaval jod, s čimer se bo izboljšalo ravnovesje soli v telesu (glej poglavje 
Uporaba slanih kopeli, stran 42).  
 
Za temeljitejši in globlji učinek pri odpravi težav ščitnice, uporabljajte Horusove palice v 
kombinaciji z jantarjem, ki ga nosite okoli vratu v predelu ščitnice. Lahko je ogrlica ali 
jantarjeve koralde, obešene okoli vratu pod grlom. 
 

 
 
Če učinek palic in jantarja ni zadovoljiv (v primeru hyperthyroidism), priporočamo še izrabo 
energije dreves in sicer, Trepetlike in Topola, s čimer uspešno odstranimo odvečno energijo. 
Za dvig energijskega nivoja, pa izrabljajte Bor in Hrast (glej tabelo 4 – Energijski in biološki 
ritem dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja človeka, stran 62). 
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Dodatno morate pri tem skrbeti za svojo prehrano in vnašati v telo dovolj joda (uporaba 
slanih kopeli, uživanje morskih alg). Dobro pa bi bilo zdravila, ki jih jemljete za zvišanje joda v 
telesu izpostaviti v piramidi (glej Dodatek 24). 
 
Pri hudih težavah s ščitnico, posebej kroničnih, je težko doseči stabilno izboljšanje stanja 
samo z uporabo Horusovih palic. Taki primeri zahtevajo celosten pristop in kombinirane 
sklope ukrepov, ki upoštevajo posebnosti vsakega posameznika. Za individualne analize in 
razgovore, nas lahko kontaktirate pisno ali telefonsko na naslovu navedenem v tej knjigi. 
 
 

14.30. Težave s presnovo 
 
Težave s presnovo so ene izmed najbolj razširjenih v svetu. Vzroki, ki jih povzročajo so 
različni in segajo od  utrujenosti in živčnega stresa, do nepravilne prehrane. Zato mora biti 
pristop k zdravljenju teh težav več-stranski. V nadaljevanju se bomo osredotočili na najbolj 
učinkovite metode z najbolj temeljitim vplivom na človeški metabolizem. 
 
Celostna terapija mora zajemati: 
Poleg osnovnega, rednega dela s palicami, bi morali hoditi na redne sprehode bosih nog, v 
naravo, k naravnim virom energije, k vodi-reki, jezero ali morju, gozdu ali v gore (ali 
meditirati). Priporočamo izrabo energije Breze ali Javorja v ciklusu najmanj 12 dni (glej tabelo 
4 – Energijski in biološki ritem dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja 
človeka, stran 62). 
 
Za povečanje učinka dela s palicami priporočamo uporabo bakrenih obližev, skladno z 
navodili o uporabi v poglavju Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa. 
 
Naslednji zelo pomemben faktor pri odpravi težav metabolizma je konstanta dieta s pitjem 
vode, ki je bila izpostavljena v piramidi. Voda iz piramide s svojo visoko električno 
prevodnostjo zelo izboljšuje presnovne procese v organizmu (glej Dodatek 24 in poglavje 
Palice projekta Horus).  
 
Kombinacije vsega opisanega pri rednem delu s palicami krepi splošno stanje imunskega 
sistema in učinkovito spodbuja njegov boj z motnjami v metabolizmu (glej poglavje 
Okrepitev imunskega sistema, stran 27). 
 
Imeti pa morate tudi zelo strogo dieto in urnik hranjenja (glej Dodatek 16 – o prehrani).  
 
V določenih primerih resnih težav v presnovi pa je potrebno najprej povrniti splošno bio-
energijsko ravnovesje. To lahko naredite v eni izmed velikih piramid. Piramida mora biti 
pravilno zgrajena, najboljše zidana. Njene notranje in zunanje dimenzije se morajo 
popolnoma ujemati z razmerjem Zlatega reza, hkrati pa mora imeti takšno gradbeno lego, da 
omogoča kopičenje energije določenega ranga, ki se ujema z enako strukturo energije v 
človeškem telesu. 
 
  

14.31. Impotenca 
 
Ko se odločate za učinkovit pristop za reševanje težav z impotenco upoštevajte, da pri teh 
težavah vedno obstajata 2 glavna vzroka: 
• Konstantni živčni stres 
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• Splošno poslabšanje stanja v hrbtenični spirali (nalaganje odvečnih soli, 
osteochondrosis), praviloma povezano z težavami v presnovi (glej Težave s presnovo, 
stran 53) 

 
Izkušnje so pokazale, da poprava stanja v hrbtenici (odstranitev soli) in izboljšanje cirkulacije 
krvi, ki izhaja iz povečanega energijskega nivoja hrbtenice, povzroča precejšnjo izboljšanje 
spolne funkcije. Pojavi se močna spolna sla in uporabnik lahko doživi presenetljiva stanja. 
Najbolj učinkovita je uporaba palic KONT z magnetnimi podaljški. Ta tip palic je primeren za 
začetne faze določenih oblik impotence.  
Dodatna in zelo učinkovita metoda pri zdravljenju impotence je  uporaba posebnih vložkov za 
čevlje, ki stimulirajo energijo prve čakre (žleze prostate), locirane na stopalih. Stimulacija 1. 
energijskega centra z uporabo posebnih vložkov za čevlje in sočasna uporaba Horusovih 
palic, ki stimulira 6. in 7. energijski center, spodbudi cirkulacijo krvi vzdolž hrbtenice in 
poudarjeno poveča njen energijski nivo. Posledično se pokaže večja čustvenost in seksualna 
aktivnost.  
 
Splošno izboljšanje cirkulacije krvi doseženo z delom s palicami, vedno privede do izločanja 
odvečnih soli, ki se nabirajo v hrbtenici in do bolj učinkovite absorbcije kalcija v organizem, 
kar se v skupnem učinku kaže kot pozitiven učinek na hrbtenico. Ne smete pa pri tem 
zanemariti slanih kopeli, ki še dodatno aktivirajo ta proces (glej poglavje Uporaba slanih 
kopeli, stran 42, toda tudi opozoril iz poglavja »Ischaemic srčna bolezen in Stenocardia, 
stran 49). 
 
Vedno imejte v mislih, da je stanje v hrbtenici odvisno od načina prehranjevanja- kaj, kdaj in 
koliko človek poje. Če ne upoštevate določenih pravil prehranjevanja, to vodi k težavam v 
presnovi, kar se kaže v poslabšanju stanja hrbtenice (glej Težave s presnovo, stran 53). 
 
Za učinkovito odpravo težav povezanih z živčnim stresom, uporabljajte Horusove palice tipa 
QUARTZ. Te palice imajo splošni krepilni učinek na celoten žilni sistem in spodbujajo 
globoko učinkujoč proces aktivnega odpravljanja posledic živčnega stresa. Z obnovo 
uporabnikovega drugega in tretjega energijskega telesa, ki vsebujeta maternico perifernega 
in centralnega živčnega sistema, te palice skrbijo za njuno normalno funkcioniranje in imajo 
globok pomirjajoč učinek na živčno in čustveno stanje. Tukaj bi radi posebej poudarili 
učinkovitost Metode za obnovitev energijskega ravnovesja organizma (glej poglavje 
Razdraženost in živčne motnje, stran 27). 
 
Za vpoklic svojega imunskega sistema k odpravi impotence, morate sistematično uporabljati 
bakrene obliže (glej poglavje Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo imunskega 
sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega organa, stran 20). 
 
V želji, da vam ponovno omogočimo uživati užitke življenja, poudarjamo, da ima sistematična 
izraba energije Bora in Hrasta izrazito stimulacijski in spodbujevalni učinek na spolno funkcijo 
človeka. Vsak objektiven opazovalec bi namreč opazil, da se naše razpoloženje spremeni in 
naše zaznave in občutki postanejo močnejši, kadar smo v gozdu, v osrčju narave. To se 
zgodi zaradi tega, ker je naš energijski sistem v naravi zmožen bolj intenzivno absorbirati 
zunanjo naravno energijo, kar povzroči takojšnje povečanje seksualne aktivnosti. To se zgodi 
vedno, v vsakem primeru. 
 
V tej knjigi je že bilo poudarjeno, da se učinek uporabe Horusovih palic na organizem in 
njegov energijski sistem kaže v povečani zmožnosti absorpcije energijskih tokov. Zato bo 
učinek sistematične uporabe palic v gozdu in nežne interakcije z energijo Bora in Hrasta 
(dreves darovalk), presegel vsa pričakovanja (glej tabelo 4 – Energijski in biološki ritem 
dreves za popravo energijskega in fizičnega stanja človeka, stran 62). 
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Ena izmed najbolj radikalnih metod za obnovo energijskega stanja hrbtenice je odpravljanje 
težav v piramidi. Obstaja posebna metoda, ki so jo egipčanski svečeniki aktivno uporabljali, 
še posebej pa faraoni, od katerih se je ob določenih priložnostih pričakovalo (kakor nam 
dokazujejo stari zapisi) da javno, pred pričami, pokažejo svojo izjemno seksualno moč 
junaštvo. 
 
Da so bili tega sposobni, so med 12 dnevnim postom morali opraviti posebno proceduro v 
piramidi.  
 
Poskusi so pokazali, da aktivacija energijskega sistema hrbtenice povzroči močan dvig 
imunskega sistema in hkrati neverjetno kipenje seksualne aktivnosti, brez primere, ki lahko 
na začetku človeka vpletenega v dogodke celo prestraši. Ta fenomen je bil tisti, ki je 
povzročil pojav faličnih simbolov starega veka, zgodovinarji pa so ga interpretirali narobe. 
Ista ideja je predstavljena npr. v starodavnih kipih in slikah. Oziris s penisom v erekciji, 
nadnaravne velikosti. To je bil starodavni način opozarjanja o močni seksualni eksploziji, ki bi  
jo lahko obvladoval redko kateri človek in ki je na začetku resnično prestrašila poskusne 
osebe. 
 
Za uporabo zgoraj omenjene metode,ki med drugim odpravlja neravnovesje dvostranske in 
splošne bio-energije, potrebujete orjaško, zidano piramido. Piramide, ki jih je v Rusiji postavil 
Aleksander Golod so neprimerne iz 2 razlogov. Prvič zato, ker je Golod pri gradnji sicer 
upošteval razmerja Zlatega reza, vendar samo na zunanjih delih piramide, medtem ko je v 
notranjosti popolnoma ignoriral ta najpomembnejši faktor.  
 
Za primerjavo vam ponujamo znano piramido v Gizi - kjer imajo notranji prostori, gladke 
zidove, strogo prilagajoče proporcijam Zlatega reza, vse skupaj pa je prilagojeno določenim 
valovom s posebno frekvenco. 
 
Nasprotno, je v notranjosti Golodovih piramid polno breme-nosečih elementov (še posebej v 
piramidi ob avtocesti v Rigo, zunaj Moskve), ki neizbežno slabijo notranje polje piramide. 
Poleg tega gretje lesa in steklenih površin poleti povzroča, da se površine povesijo in tako 
celo spremenijo geometrijo. V zadnjih letih so se tako dimenzije Golodovih piramid celo zelo  
spremenile, saj so na določenih delih preraztegnjene, drugod pa vidno upognjene. 
Posledično v njih ne moremo doseči želenih rezultatov. 
 

       
 
Za odpravo motenj in v spolni funkciji in s tem povezanih težav, nas kontaktirajte na naslovu, 
podanem v tej knjigi (www.palice.eu). 
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14.32. Težave in primerni tipi Horusovih palic za njihovo odpravo in terapijo 
 
 

 
 

TEŽAVA Tip palic QUARTZ 
Tip palic 

COAL&FEROMAGNETIC 
FILLING 

Stenocardia √  

Aritmija  √ 

Ischaemic srčna bolezen √  
Šibek žilni sistem (nestabilen energijski 
sistem) √  

Srčni infarkt (myocardial infarction)-
posledice √  

Visok riziki srčnega infarkta  √ 

Kap √  

Visok krvni pritisk  √ 

Nizek krvni pritisk √  

Neurotropic motnje  √ 

Excretory disorders  √ 

Nespečnost  √ 

Živčna depresija √  

Bronhialna astma (živčnega izvora) √  

Krči prebavnega trakta √ √ 

Preventiva pred atherosclerosis √ √ 
Težave povezane s slabo cirkulacijo, 
vključno z določenimi vrstami impotence √ √ 

Živčna razdraženost in živčne motnje √ √ 

Vegeto-vascular disorders  √ 
Bolečine v sklepih pri artritisu, arthrosis in 
gout √ √ 

Simptomi menopavze √ √ 
Upočasnitev napredovanja Parkinsonove 
bolezni √  

Lajšanje vnetja pri lymphadenitis √ √ 

Vnetje notranjih organov  √ 

Stres √ √ 

Normaliziranje spanja √ √ 

Alkoholni maček √ √ 
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15. Stvari, ki jih morate vedeti in ne smete pozabiti 
 

Med delom s Horusovimi palicami ne smete pozabiti sledečega: 
 

1. Najboljše okolje za delo s palicami je narava in njeni viri naravne energije, kot so 
voda (reka, jezero, morje ali ocean), gozd ali gore. 
 
Dobro je stati in hoditi bosih nog. To izboljšuje izmenjavo energije in proces presnove 
v organizmu. 
 

2. Uporaba palic v kombinaciji z halucinogenimi drogami, narkotiki ali pod vplivom 
alkohola je skrajno nezaželena. Posledice so nepredvidljive.  

 
Po drugi strani pa imajo Horusove palice pozitiven učinek na organizem 4-6 ur potem, 
ko je alkoholiziranost mimo. 
 

3. Ni priporočljivo, da s Horusovimi palicami delate v bližini prižgane televizije, 
računalniškega monitorja*, mikrovalovne pečice ali drugih naprav, ki sevajo radiacijo. 
Uporaba palic aktivira  telesne energijske centre (čakre). Zato po eni strani, 
aktivizacija čaker v naravi sproži absorbiranje energije večje gostote, celo do 40% 
njihove kapacitete. Po drug strani pa pri odprtih čakrah škodljiva radiacija lažje prodre 
v organizem. Ta faktor morate nujno upoštevati, ko izbirate čas in kraj za delo s 
palicami in planirati svoj dan temu ustrezno. 

 
Enako velja za ljudi, ki živijo v področjih z višjo radioaktivnostjo ali delajo v prostorih z 
močnimi električnimi polji. Delo s palicami v takih okoljih je lahko zelo nepredvidljivo. 
 
*To opozorilo velja za televizije in računalniške ekrane s katodno cevjo. Ko 
uporabljate Horusove palice, se oddaljite vsaj 5 metrov od takih naprav. Palice pa 
lahko varno uporabljate pri ekranih s tekočimi kristali ali projekcijsko televizijo. 
 

4. Ljudje z nizkim krvnim pritiskom morajo imeti v mislih, da se po delu s palicami tipa 
KONT v dnevih z magnetnimi nevihtami, ne smejo takoj lotiti pretiranih količin dela. Ni 
priporočljivo, da gredo takoj po terapiji voziti avto ali kakšen drug stroj, ker se jih lahko 
loti velika zaspanost. Ta zaspanost je naravna posledica delovanja palic, ki učinkujejo 
na živčni sistem in širši organizem. Med spancem, ki sledi terapiji bo organizem 
preoblikoval prejeto energijo in ko se zbudite, se boste počutili popolnoma živahne. 
 
Takoj po koncu dela s palicami je možna tudi lažja oblika vrtoglavice. V tem primeru, 
če je le možno, lezite in se sprostite. Nobenega vzroka ni za skrb, ta občutek bo hitro 
minil. 
 

5. Med delom s palicami je zaželeno, da svoje misli odklopite od problemov in težav, ki 
vam povzročajo stres. Učinek palic aktivira globok umski proces. Če delate s 
palicami, medtem ko ste preokupirani s stresnimi mislimi, vam to lahko povzroča 
vrtoglavico. 

 
6. Diabetiki ne smejo pozabiti, da učinek dela s palicami tipa KONT vodi k spremembam 

ravni sladkorja v krvi za 2-3 enote. To je še posebej pomembno opozorilo za ljudi, ki 
so kdaj padli v diabetično komo ali za starejše. Nadaljevanje dela s palicami bo 
spodbudilo stabilizacijo ravni sladkorja v krvi. 
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Pri rednem delu diabetikov s palicami KONT, CRYSTAL ali MONO, je bilo opaženo 
zmanjšanje ravni sladkorja v krvi za 2-4 enote. Pri 50% diabetikov, so se pojavile 
izboljšave vida.  

 
 Nenormalne spremembe v nivoju sladkorja v krvi pa se lahko pojavijo zaradi nenadne 

spremembe v vremenu ali pa zaradi presežka energije, nastalega ob nepravilni 
uporabi bakrenih obližev (glej poglavje Uporaba bakrenih obližev za stimulacijo 
imunskega sistema in usmeritev učinkov na patološka stanja določenega 
organa, stran 20). 

 
7. Bolniki z ledvičnimi ali žolčnimi kamni, še posebej pri poslabšanem stanju, morajo 

vedeti, da stimulacijski učinek palic lahko izzove nenadno izločitev žolča in kamnov. 
 

8. Ženske naj ne uporabljajo Horusovih palic med menstruacijo.  
 

Delo s palicami stimulira cirkulacijo krvi, kar povzroča večje izločanje krvi od 
običajnega. 
 
Uporaba palic »Wands of Power« (imitacija), lahko ima med menstruacijo še druge 
neprijetne posledice. 
 
Veliko študij je bilo izdelanih na temo »ženskih zadev«, kot so rojevanje in 
menstruacijski cikel, v katerih so primerjali ogromne količine medicinskih podatkov z 
motnjami v magnetnem polju. Pokazalo se je, da lahko z različnimi nivoji magnetnega 
polja prestavljamo začetek menstruacijskega cikla pri ženskah. Posredno se je enako 
pokazalo s krvavitvami, ki nastanejo med magnetnimi nevihtami. 

 
9. Med obdobji nenadnih sprememb v atmosferskem pritisku, se lahko pri ljudeh, ki 

imajo energijske kanale locirane blizu površine kože, med delom s palicami pojavijo 
znaki stresa, fizične preobremenitve ali druga nenavadna stanja. 

 
10.  »Naelektreni« ljudje (takšni, ki proizvajajo nežno izločanje elektrike pri dotiku z 

drugimi ljudmi ali objekti), lahko občutijo neke vrste velikega vznemirjenja med delom 
s palicami. V takih primerih je priporočljivo, da se pred terapijo tuširajo s hladno vodo 
ali pa se tuširajo potem, ko te občutke zaznajo. 

 
11. Pri ljudeh z določenimi oblikami blokad v energijskih kanalih ali tistih, ki trpijo za 

dystrophic decompensation, se lahko med delom s palicami pojavijo različni negativni 
občutki. V tem primeru je nujna terapija, dieta in čiščenje organizma. 

 
Posebno pozornost morate nameniti svoji hrbtenici. Funkcionalno je hrbtenica 
neločljivo povezana z aktivnostmi v človekovi energijski strukturi, zato njeno stanje 
določa stanje velikega števila notranjih organov in s tem življenjsko-podpornega 
sistema organizma. Stanje v hrbtenici prav tako določa vašo zaznavnost in 
sprejemljivost. Osteochondrosis zablokira sistem izmenjave energije v vašem 
organizmu. Eden izmed simptomov, ki kaže na to, je temperatura vaših nog in dlani. 
Če so hladne, to lahko pomeni, da je vaš glavni energijski kanal (hrbtenica) 
zablokiran. To je lahko eden izmed razlogov, da ob delu s palicami ne zaznavate 
nobenih občutkov. Poleg tega, če držite palice s hladnimi rokami, palic ne zagrejete 
dovolj, zato ne morejo doseči potrebnega nivoja učinka. V določenih primerih lahko 
bolnik z Osteochondrosis med terapijo pri fizičnih zdravilcih čuti akutno nelagodje. 
Zaradi tega vam priporočamo, da ste zelo pozorni na stanje vaše hrbtenice. Ko ta 
problem obvladate, se vam bodo odprla vrata do popolnoma novih stanj (glej 
Dodatek 33- Osteochondrosis, stran 110). 
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12. Zelo neprijetni občutki se lahko pojavijo tudi pri ljudeh z resnimi motnjami v 
dvostranski simetriji. 
 
Na kratko o dvostranski simetriji: v normalnih pogojih vozli energijskih kanalov, ki se 
raztezajo skozi človeško telo, natančno sovpadajo z akupunkturnimi točkami. Težke 
bolezni, kot so rak, Bekhterev's disease (ankylosing spondylitis) in številne druge, 
povzročajo, da se vozli energijskih kanalov odmaknejo od akupunkturnih točk. Bolezni 
pa niso edini razlog za te premike. Vzroki za odmik vozlov energijskih kanalov so 
lahko skriti tudi v posameznikovem genetskem zapisu ali pa izhajajo iz razvijajočega 
se procesa drugih zdravstvenih težav. Zato v določenih primerih dvostranska simetrija  
zahteva ustrezno popravo stanja, ki jo mora izvesti specialist s pomočjo piramidnega 
popravljavca, višjega od 7,3 metra. 
 

13. Bolniki morajo med terapijo, ki jo izvajajo takoj po preživeti kapi, polagati posebno 
pozornost na občutke, ki jih doživljajo med delom s Horusovimi palicami. Kot smo že 
povedali učinek palic namreč spodbuja cirkulacijo krvi.  

 
Pri tistih, ki imajo zaradi kapi oslabljen energijski sistem, se lahko pojavi občutek 
bolečine na problematičnem področju. Zaradi tega morajo ljudje z oslabljenim žilnim 
(energijskim) sistemom in tisti, ki so doživeli resni žilni stres (infarkt ali kap), 
uporabljati Horusove palice tipa QUARTZ FINE GRAINED. Te palice imajo namreč 
nežni stimulacijski učinek na organizem, brez povzročanja neprijetnih občutkov. 
 

14. Bolniki s konstantno previsokim krvnim pritiskom, morajo začeti z delom s palicami 
postopoma, dobro opazovati svoje občutke med delom s palicami in ne smejo 
pozabiti, da imajo palice tipa KONT močne, nenadne učinke na organizem (v 
impulzih).  

 
15. Ko se odločate katere palice boste uporabljali za terapijo, morate vedno upoštevati 

svoj krvni pritisk. Palice tipa KONT znižujejo krvni pritisk, toda do meje, ki je določena 
z genetskim zapisom samega organizma. Zato, ko pravzaprav ugotavljate ali imate 
visok ali nizek krvni pritisk, ne smete upoštevati zgolj standardnih diagramov. Pritisk 
nekaterih ljudi je lahko nižji kot so splošna standardna pravila, vendar, če imajo 
takšen pritisk že od otroštva, je njihov organizem temu nivoju že zdavnaj prilagodil in 
je posledično tak nivo krvnega pritiska za njih normalen. 

 
Enako velja za ljudi z višje zabeleženimi vrednostmi krvnega pritiska. Pri ugotavljanju 
vaših pravilnih vrednosti nivoja krvnega pritiska, se ravnajte po tem, v katero smer se 
gibljejo nenadne spremembe v vašem krvnem pritisku. Če imate celo življenje nizek 
krvni pritisk v primerjavi s standardno veljavnimi normami, od časa do časa pa se vam 
pritisk sunkovito poveča, to pomeni, da ste pravzaprav nagnjeni k težavam zaradi 
visokega krvnega pritiska (naraščanja) in vam težave zaradi nizkega krvnega pritiska 
niso nevarne. Kdaj delati s palicami tipa KONT, se poučite v poglavju S katerim 
tipom palic začeti delati?, stran 4. 
 
Če imate celo življenje povišan krvni pritisk, glede na splošno veljavne vrednosti, od 
časa do časa pa se vam zelo zniža, to pomeni, da je vaš pritisk nagnjen k padanju. V 
takem primeru (če vam te spremembe pritiska povzročajo vznemirjenje) začnite 
terapijo s palicami tipa QUARTZ. Te palice spodbujajo dvig krvnega pritiska do 
genetsko določene meje. 
 
Če nimate težav s krvnim pritiskom lahko uporabljate oba tipa palic, brez strahu, da bi  
vam na ta račun povzročale neprijetne občutke. Kadar imate neravnovesje med YIN 
in YANGOM, začnite delati s palicami tipa QUARTZ. 
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16. Ne glede na polnilo valjev, so Horusove palice orodje za individualno rabo. Med 
držanjem v rokah, delujejo na vzpostavljanje energijskega zapredka, ki popravlja 
nepravilno odvijajoče se procese v organizmu in zato si Horusove palice zapomnijo 
frekvenco določeno s posameznikovo hypothalamus in hypophysis.  Ta značilna 
vibracija je kot človekova posebna koda. Postopek pomnjenja kode v palicah je zelo 
poseben. Ta posebna, individualna vibracija namreč vzajemno vpliva na kristale v 
polnilu in uglasi kristalno strukturo na ritem, ki ga posameznikov organizem v tistem 
trenutku potrebuje. Ko boste palice odložili, bodo še nekaj časa uglašene na vašo 
individualno vibracijo. Vztrajnost te vibracije je odvisna od posameznikove energijske 
kvalitete. Če ima človek navaden energijski potencial, si bosta cilindra »zapomnila« 
njegovo osebno vibracijo nekaj ur.  Če pa ima človek močno osebnostno energijo, pa 
si palice lahko zapomnijo to vibracijo več mesecev. 

 
V principu je Horusove palice možno nekomu posoditi, vendar ne priporočamo, da jih 
drži nekdo drug, takoj potem, ko ste z njimi delali sami. Odložiti jih morate na stran za 
vsaj 2 uri, da se osebna frekvenca prejšnjega uporabnika razblini. Če delate s 
Horusovimi palicami  uglašenimi na tujo frekvenco, bo energijski zapredek, ki ga 
ustvarijo  prav tako vibriral s frekvenco prejšnjega uporabnika. Za pospešitev procesa 
»razstaplanja« osebne kode prejšnjega uporabnika, položite palice pod mrzlo, tekočo 
vodo. 
 

17. Posebej moramo poudariti, da če želite doseči resnično globok in temeljit učinek 
delovanja palic, se po terapiji, če je le mogoče ulezite in sprostite, še bolje, če 
poskusite zaspati. V tem času bo imel organizem najboljšo možnost za 
preoblikovanje prejete energije in ko se boste zbudili, se boste počutili popolnoma 
živahne. 

 
18. Dela s palicami ne priporočamo, če je organizem že okužen z infekcijo, saj bo 

spodbujena cirkulacija krvi prispevala k širjenju infekcije po celem telesu. 
 

19.  Pri uporabi vseh tipov palic, z namenom povečanja in izboljšanja vaše energijske 
strukture in psihičnih sposobnosti, pa morate vedno upoštevati vaš osebni, letni ciklus 
rasti in padcev energijske aktivnosti. Najboljše rezultate samo-poprave in samo-
izboljšanja, boste dosegli le v obdobju naraščanja energije. Kar se pa tiče zdravljenja 
- terapija izvajana na bolnikih s hujšimi boleznimi, v obdobju padanja energije, lahko 
vodi celo do negativnih rezultatov, vključno z možno izgubo energijskega potenciala 
in prenosom bolezni na zdravilca samega. Izguba energijskega potenciala lahko vodi 
po pojava resnih bolezenskih težav in nastopa začetkov degeneracijskih procesov. V 
obdobju padanja energijskih aktivnosti, uporabljajte Horusove palice konstantno. S 
tem boste obnovili pH nivo krvi in izboljšali splošno energijsko stanje organizma. 

 
Za informacije o individualnih letnih ciklusih nas kontaktirajte po emailu na naslov: 
horusove.palice@gmail.com  

 
20. Na žalost je današnja doba marketinške ekonomije pripeljala do povečanega interesa 

po Horusovih palicah, vendar z napačnimi nameni. Nekateri namreč izrabljajo znanje 
starodavnih ljudstev za svoj lastni dobiček, ne pa za dobrobit človeštva. To se kaže 
ne samo v proizvajanju imitacij Horusovih palic, temveč tudi v poskusih svobodne 
intrepretacije starodavnih postopkov, ki mejijo na pravo skrunitev (glej poglavje 
Pazite se imitacij, stran 65). 
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16. Bio-stimulacijski vložki za čevlje 
 

16.1. Predstavitev 
 
Princip delovanja bio-stimulatorjev prvega energijskega centra (čakre), temelji na starodavni 
teoriji, da motnje v telesu nastajajo zaradi podrtega ravnovesja med BA-KA oz. YIN-YANG 
energijskima tokovoma, ki sestavljata človeški energijski sistem. Zaradi tega razloga, bio-
stimulatorji v obliki vložkov za čevlje vsebujejo bakrove delce za desno nogo in cinkove delce 
za levo nogo. Potencialna diferenca, ki nastaja med uporabo bio-stimulatorjev učinkovito 
usklajuje BA-KA energijska tokova, spodbuja normaliziranje pH vrednosti krvi in izboljšuje 
njeno »tekočnost« (tečnost), hkrati pa stimulira energijske projektorje organov in 
energijskega sistema, ki so locirani na podplatih. 
 

 
 
Pri opazovanju učinkovitosti bio-stimulatorjev, je bilo zaznano splošno povečanje energije v 
organizmu, hkrati pa aktivacija cirkulacije v krvnem obtoku hrbtenice in žleze prostate 
(prostate gland), ki sta tesno povezana s projektorjem prvega energijskega centra. Zelo 
pomembno pa je, da je potencialna diferenca (galvanski efekt), ki se oblikuje med bio-
stimulatorjema naravnega izvora, povezana in usklajena z naravo in bio-ritmom živih 
organizmov. Z drugimi besedami, ta pristop se popolnoma sklada z zelo starodavno filozofijo 
iz MAATa, ki terja, da se orientiramo po tistih mehanizmih, ki so predvideni s samo naravo 
organizma. Sistematična uporaba vložkov za čevlje izboljšuje stanje organov s patološkimi 
stanji, ki izvirajo iz motenj krvnega obtoka. 
 
 

16.2. Delovanje mehanizma vložkov za čevlje z bakrovimi in cinkovimi delci 
 
Delovanje mehanizma vložkov za čevlje z bakrovimi in cinkovimi delci, temelji na 
izenačevanju energijskih tokov v telesu in električnega potenciala organizma, hkrati pa tudi 
na stimulaciji energijskih kanalov organov in sistemov, ki imajo svoje »predstavništvo« na 
podplatih. 
 
Znano dejstvo je, da je desna polovica človeškega telesa pozitivno nabita, leva polovica pa 
negativno. Baker in cinka sta galvanski par. Takoj, ko si človek pritrdi bakrove in cinkove 
elektrode na stopala, med njima nastane potencialna diferenca, ki proizvaja od 0,8 do 1 volta 
moči, včasih še več. Šibko energetsko polje, ki nastaja med vložki za čevlje povečuje 
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energijo celic. V vseh celicah se odvija neprekinjen proces, imenovan adenosine 
triphosphate (ATP) synthesis. Umetna energijska polja, ki nastanejo s pomočjo bio-
stimulatorjev, imajo zmožnost večkratnega povečanja energije, sproščene ob procesu ATP 
sinteze. Hkrati se sposobnost celic za akumuliranje energije poveča za 35-40%, proizvodnja 
beljakovin naraste za 70-75%, prav tako pa se izboljša presnova kalcija, kar je še posebej 
koristno za bolnike z osteoporosis. Okrepi se vezno tkivo in zlomi se hitreje celijo, kar je 
pomembno pri starejših ljudeh. Šibki električni tok izboljša pretok krvi do kože. 
 
Študije so pokazale, da kovine, ki so sestavni del vložkov za čevlje vzajemno sodelujejo z 
uporabnikovim bio-energijskim poljem tako, da ustvarijo magnetno polje, ki aktivira obrambno 
funkcijo organizma. 
 
Pri namestitvi vložkov za čevlje (elektrod) na podplate, se s stimulacijo projektorjev ustreznih 
energijskih centrov in živčnih končičev na stopalih, posledično stimulira elektro-magnetni ovoj 
okoli človeškega telesa. Na fizični ravni gre za stimulacijo tistih organov, ki imajo projekcije 
živčnih končičev na stopalih. Poleg tega, pa gre za stimulacijo cirkulacije krvi v prostati, ki je 
projekcija prve čakre in ima svojo energijsko projekcijo na stopalih. Posledica te stimulacije je 
opazna aktivacija cirkulacije krvi v hrbtenici in poprava patoloških stanj z izvorom v motnjah 
cirkulacije. Ta metoda je še posebej učinkovita pri osteochondrosis, lumbago in zmanjšanju 
ali odstranjevanju bolečin, povzročenih z mišičnimi krči živčnih končičev, pri slipped disks in 
poškodbah hrbtenice (hrbtenjače-hrbtnega mozga). Uporaba vložkov za čevlje je učinkovita 
metoda terapije za težave s prostato in določenih oblik impotence, ki izvirajo iz motenj v 
cirkulaciji. 
 
Poleg samostojne uporabe, pa daje odlične rezultate uporaba vložkov za čevlje v kombinaciji 
z delom s palicami. 
 

 
 
Briljantna enostavnost starodavnega pristopa izvira iz dejstva, da stimulacija 6. in 7. 
energijskega centra v sredini dlani s pomočjo Horusovih palic in hkratna stimulacija 1. 
energijskega centra skozi projektorje, locirane na stopalih, s pomočjo bio-stimulatorjev, 
oblikuje zaprt energijski krog. Efekt je podoben tistemu, kar se zgodi ob dotiku pozitivne in 
negativne elektrode, ko nastane vzajemno električno delovanje (tok). Ta metoda povzroči 
praktično takojšen dvig splošnega energijskega nivoja organizma ter aktivacijo cirkulacije krvi 
v hrbtenici in v žlezi prostate. Upoštevajoč, da je aktivnost imunskega sistema tesno 
povezana z kar imenujemo »imunsko-odgovornimi« celicami, nastajajočimi v hrbtenici, 
postane jasno, zakaj osteochondrosis oslabi imunski sistem. Medtem, ko uporaba vložkov za 
čevlje z vplivom na povečanje energijskega nivoja v hrbtenici, izrazito izboljša obrambne 
zmožnosti organizma in imunskega sistema, hkrati ustvari pogoje, ki ustavljajo negativne 
procese povezane s postopnim razvojem katerekoli bolezni. V določenih primerih-odvisno od 
težavnosti bolezni, je opaziti tako izrazito ustavitev negativnih procesov, da lahko uspešno 
govorimo o ozdravitvi kot rezultatu ustavitve poteka bolezni, pri čemer je nadaljnji razvoj 
bolezenskega procesa v negativno smer praktično onemogočen. Zatorej lahko bio-
stimulatorje priporočamo vsem, ki želijo učinkovito sredstvo za ustavitev avto-imunskega 
procesa. 
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16.3. Indikacije za uporabo vložkov za čevlje z bakrovimi in cinkovimi delci 
 
Vložke za čevlje z bakrovimi in cinkovimi delci priporočamo bolnikom, ki imajo: 
• Osteochondrosis 
• Ujeti živec (pinched nerves) 
• Herniated (slipped) disks 
• Arthritis, polyarthritis and arthrosis 
• Prostatitis 
• Impotenco 
• Težave s cirkulacijo 
• Utrujenost in znaki zmanjšane sposobnosti za delo 
• Nestabilen arterijski in intracranial pressure 
 
Dodatno, pa so vložki za čevlje učinkoviti za: 
• Izboljšanje notranje napetosti mišičnega tkiva in organov 
• Splošno aktivacijo cirkulacije krvi 
• Normaliziranje krvnega pritiska 
• Zniževanje nivoja holesterola pri sistematični uporabi 
• Pospeševanje procesa obnove kostnega tkiva pri zlomih 
• Stimuliranje nadledvične žleze 
• Preprečevanje in zdravljenje prostatitis 
• Zdravljenje impotence (nastale zaradi težav v cirkulaciji) 
• Povečanje spolne aktivnosti 
• Lajšanje bolečin in oteklin povezanih z Herniated (slipped) disks 
• Lajšanje bolečin in spodbujanje izločanja odvečnih soli v primerih osteochondrosis 
• Krepitev imunskega sistema 
• Popravo in obnovo bio-energijskega ritma s krepitvijo funkcij imunskega sistema 
 
Z obzirom na pomembnost faktorja zmožnosti ustavitve avto-imunskega procesa, je vredno 
predstaviti jasen primer. Ko se osteochondrosis enkrat začne, je potek te bolezni nemogoče 
ozdraviti s sredstvi, ki jih pozna klasična medicina. V določenem vidiku, je osteochondrosis 
možno jemati kot varianto avto-imunskega procesa. Ko se proces enkrat začne, ga je 
nemogoče ukiniti, ravno tako kot je nemogoče ustaviti proces staranja. Vendar, obstaja pa 
možnost, da zmanjšamo hitrost odvijanja tega procesa do stopnje, ki bo prenehala 
povzročati bolezenske težave bolniku. Točno ta neverjetna lastnost človeškega organizma je 
bila tista, ki so jo upoštevali starodavni svečeniki pri izdelovanju Horusovih palic z namenom 
ustvariti orodje, ki bo zmanjšalo hitrost odvijanja avto-imunskega procesa. 
 
Kot že povedano, je splošna aktivacija cirkulacije krvi pri uporabnikih vložkov za čevlje 
povezana z aktivacijo splošnega energijskega sistema. Ta reakcija se zgodi zaradi povečane 
absorpcije naravne Zemeljske energije v človeškem energijskem sistemu, kar na eni strani 
poveča uporabnikovo energijsko polje in po drugi strani vzpostavi ravnovesje bio-
energijskega ritma in okrepi imunski sistem. Zaradi tega razloga bo splošno aktivacijo 
energijskega sistema vedno spremljalo pozornost zbujajoče in včasih zelo poudarjeno 
povečanje spolne aktivnosti, kar se zgodi zaradi primarnega izboljšanja stanja človekovega 
energijskega in živčnega sistema. Zaradi tega so vložki za čevlje tudi zelo učinkovito 
sredstvo za  zdravljenje težav s prostato in impotence. 
 
Z razumevanjem dejstva, da so posameznikove psihične sposobnosti v celoti odvisne od 
stanja hrbtenice (spomnite se pomembnosti stanja Ozirisove hrbtenice v stari egipčanski 
tradiciji), vprašanje koristnosti uporabe vložkov za čevlje za psihične in parapsihološke 
primere, postane zavestna nujnost in je odvisna zgolj od stopnje razumevanja mehanizmov 
pri ustreznih procesih. 
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Opozorilo 
 
Med uporabo vložkov za čevlje ni priporočljivo pitje pijač z močnim energijskim učinkom, kot 
so kava in alkoholne pijače (več kot 30% vsebnosti alkohola), še posebej ne pred spanjem, 
ker to lahko vodi k splošnemu povečanju notranje napetosti mišičnega tkiva in organov in 
celo do prevelikega vzburjenja. 
 

16.4. Kontraindikacije 
 
• Uporaba vložkov za čevlje ni primerna za bolnike z epilepsijo 
• Ljudje starejši od 60 let pri uporabi vložkov za čevlje v nobenem primeru ne smejo uživati 

stimulacijskih napitkov- kave in alkoholnih pijač (več kot 30% vsebnosti alkohola) 
• Uporaba vložkov za čevlje ni primerna za bolnike z thrombophlebitis 
 
Bolnikom z razširjenimi in s krčnimi žilami med dnevi z magnetnimi nevihtami priporočamo 
uporabo samo vložka za čevlje z bakrovimi delci, v kombinaciji z uporabo Horusovih palic, 
bakrenih aplikatorjev, suhega rdečega vina in upoštevanje ostalih faktorjev kompleksne 
terapije, v skladu s skrbnim sledenjem navodilom iz poglavja o povečanju terapevtskega 
učinka Horusovih palic. 

17. Uporaba Horusovih palic v kombinaciji z naravnimi viri 
energije 

 
Najboljše okolje za delo ali meditiranje  s palicami je narava, v bližini naravnih virov energije, 
kot so voda (reka, jezero, morje ali ocean), gozd ali gore. 
 
Najboljše je, da stojite in hodite bosih nog. To izboljšuje izmenjavo energije in pospešuje 
proces presnove v organizmu. 
 
Neverjetne rezultate lahko dosežete z izrabo energije dreves. Drevesa, kot eden izmed 
naravnih virov energije predstavljajo edinstveno priložnost, da se potopite v naraven in 
popolnoma čist in neokrnjen tok energije. Izbira drevesa in časa za delo z njim je odvisna od 
biološkega in energijskega ritma drevesa in zdravstvenih težav, ki jih želite pozdraviti. S 
pomočjo spodnje tabele boste lažje izbrali ustrezno drevo in čas za delo z njim. 
 
Tabela 4: Energijski in biološki ritem dreves za popravo energijskega in fizičnega 
stanja človeka 
 

Vrsta 

Obdobje 
največje 
energijske 
aktivnosti 

Obdobje 
najmanjše 
energijske 
aktivnosti 

Lastnosti energije in možnosti za uporabo 

Breza 
5.-9. ure 
zjutraj 

3.-4. ure 
zjutraj 

Pomirjanje, spodbujanje celjenja ran in razjed na 
koži, zmanjševanje bolečine pri poškodbah, 
obnova živčnega sistema, proti-stresni učinek, 
spodbujanje normalnega funkcioniranja 
prebavnega sistema, zmanjševanje colitis, 
spodbujanje celjenja ran na želodcu in 
dvanajsterniku, ugodni vpliv na ljudi z nizko 
stopnjo kisline (premalo želodčne kisline)  

Javor 
7.-10.ure 
zjutraj 

4.-5.ure 
zjutraj 

Nežna, sproščujoča energija ima ugoden učinek 
na posameznikov energijski ovoj-ga uravnovesi; z 
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lahkoto odstranjuje duševno napetost; ima ugoden 
učinek na prebavo v primerih pospešenega 
delovanja peristaltike (diarrhoea)-razen pri izjemah 
z infekcijskimi boleznimi in s preveč želodčne 
kisline 

Jesen 
11.-13. uro 
dopoldan 

♥ glej 
opombo 

Spodbuja zmanjševanje bolečine v predelu srca, 
lajša krče pri stenocardia, delno normalizira srčni 
utrip pri aritmiji, spodbuja odpravo živčne 
razdraženosti, depresije in občutkov strahu, 
spodbuja izboljšanje cirkulacije pri slabi 
prekrvavitvi okončin; (ponavljajoče delo z Jesenom 
izboljšuje spomin in koncetracijo) 

Bor ♠ glej 
opombo 

4.-5. ure 
zjutraj 

Njegova energija prihaja v nerednih impulzih, 
povečuje živahnost, izboljšuje imunost in 
obrambne reakcije organizma. Z Borom morate 
delati pred 21. uro zvečer. Predolgo delo z Borom 
povzroča nespečnost in povečano vznemirjenost; 
spodbuja spolno aktivnost 

Jelša neprekinjeno 
1.30-3.30 
ure zjutraj 

Njegova energija je neredna. Spodbuja odpravo 
živčne napetosti (predolgo delo z Jelšo lahko pri 
starejših ljudeh vodi do resnega živčnega zloma) 

Trepetlika 
14.-15. ure 
popoldan 

2.-3. ure 
zjutraj 

Imenujemo ga tudi »Vampirsko drevo«. Pri 
razumni uporabi  spodbuja izločanje bolezenske 
energije in odpravo vznemirjenja. Deluje proti-
bolečinsko v primerih osteochondrosis in 
radiculitis, glavobola, bolečin v predelu oči, pri 
hypertension in haemorrhoids. Bolniki z nizkim 
krvnim pritiskom se naj izogibajo delu s 
Trepetliko,v takih primerih to lahko namreč vodi do 
glavobola, bruhanja in omotičnosti. Še posebej je 
lahko trepetlika škodljiva pri astmi in bronhitisu, ker 
vodi do težav z dihanjem 

Topol 
15.-18. ure 
popoldan 

4.-5. ure 
zjutraj 

To drevo ima zmerno absorpcijski učinek. 
Primerno za težave pri hypertension. 

Vrba 
18.-21. ure 
zvečer 

2.-3. ure 
zjutraj 

Pomirjajoča, sproščujoča energija, ki spodbuja 
fizično in živčno pomirjanje. Učinkovita v primerih 
motenj v spanju, glavobola, zadihanosti, astmi in 
pri težavah dihalnih poti. Varovalna energija pri 
težavah z ledvicami. 

Hrast 
21. –3. uro 
ponoči 

15.-17.uro 
popoldan 

Močna, ritmična energija. Delo s hrastom lahko 
izvajate samo pri dobri duševni pripravljenosti. Ima 
močan stabilizacijski učinek, pomaga pri težavah z 
zmanjšanim apetitom, pri preutrujenosti, 
ravnodušnosti (apatičnosti), vitaminskih izgubah, 
nizkem krvnem pritisku in slabem sluhu. 

Kostanj 
1.-5. uro 
zjutraj 

7.-8. uro 
zjutraj 

Energija v impulzih, spodbuja obnovo 
menstruacijskega cikla; predolgo delo s kostanjem 
lahko povzroči halucinacije in nočne more. 

Lipa 
2.-6. uro 
zjutraj 

6.-7. uro 
zjutraj 

Močna, toda hkrati nežno delujoča energija, ki daje 
občutek toplote in spodbuja nastop mirnosti. 
Pomaga pri astmi, boleznih pljuč in drugih težavah 
dihalnih poti. 
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♥ Roko položite na deblo in se prepričajte, da se pojavi tok energije. Če toka energije ne 
morete zaznati je drevo v obdobju minimalne aktivnosti (spi) 
 
♠ V tem primeru (razen v obdobju nizke energijske aktivnosti drevesa) morate dlan položiti 
na deblo, ko začutite tok energije, ugotovite moč in kvaliteto energije, ki vam gre v roko. 
Poskusite več dreves in izberite najbolj aktivno in najbolj primerno za vas. 
 
Delo z listavci je možno le od pomladi do zgodnje jeseni. Z iglavci lahko delate skozi vse leto. 
 
Drevo s katerim boste delali izberite na enak način, kot izbirate prijatelja. Pri izbiri 
upoštevajte svoj instinkt. Vedeti morate, da imajo drevesa svoje energijske centre (čakre). 
Lahko imajo 2 ali 3 čakre, odvisno od starosti in stanja drevesa. Prva čakra se nahaja 
približno 1 m od vznožja drevesa (od zemlje); druga čakra pa se nahaja na mestu, kjer se 
veje razširijo v krošnjo. Lokacija tretje čakre je odvisna od vsakega posameznega drevesa. 
Delajte s prvo čakro-ker je to čakra »darovalka«. V njej so skoncentrirane vse 3 energije, ki 
jih lahko izrabljate, brez da bi poškodovali drevo. 
 
V bistvu delo z energijo dreves spominja me proces meditacije. Potem, ko ste izbrali 
ustrezno drevo, se s hrbtom postavite obenj in zadnji del glave naslonite na drevo (tako bo 
vaša prva čakra približno v višini prve čakre drevesa) ter se spojite z njim. Postanite eno z 
drevesom. Pri tem miselno analizirajte težavo, ki bi jo radi odpravili in prosite drevo za 
pomoč. Pomembno pa je, da dejansko čutite energijski tok iz drevesa. Čeprav so pri ljudeh 
občutki različni, je občutek v glavnem primerljiv z rahlo vibracijo v vaši notranjosti. To je 
dokaz, da se interakcija med vami in drevesom dejansko odvija. Občutki pri tem naj vam 
bodo vodilo o dolžini seanse. 
 
Želimo poudariti, da lahko delate z drevesi na dva načina. Horusove palice lahko držite v 
rokah ali pa delate tudi brez njih. Drevo je že samo po sebi močan vir energije. Zato je 
možno, da tudi brez Horusovih palic izvajate delo z drevesi in dosežete zadovoljiv zdravilni 
učinek. Toda, kaj pa se dejansko dogaja, ko človek dela s Horusovimi palicami v gozdu ali ob 
morju? 
 
Človeški organizem deluje tako, da vsak tesni stik z naravnim virom energije povzroči, da 
energijski centri (čakre) v telesu postanejo aktivni, njihova zmožnost absorpcije energije pa 
se poveča za 10-20% (odvisno od posameznika). Po zaključku terapije z naravnimi 
energetskimi viri, se v roku 12-36 ur aktivnost čaker zniža na prejšnjo stopnjo (zopet odvisno 
od vsakega posameznika /op.32). 
 
Horusove palice so močan sprožilec aktivacije človeškega energijskega sistema. Njihova 
uporaba v osrčju narave pa, ne samo, da omogoča povečanje intenzivnosti s katero čakre 
absorbirajo energijske tokove za 40% njihovega potenciala, temveč tudi podaljšuje obdobje 
aktivnosti čaker do 48 ur. 
 
Takšna aktivacija energijskih centrov omogoča povečanje posameznikovega energijskega 
potenciala in njegovega bio-magnetnega polja (na energijskem nivoju). Na fizičnem nivoju 
aktivacija čaker povzroči normaliziranje cirkulacije krvi in dosego za individualnega 
posameznika primernih vrednosti krvnega pritiska, kar ugodno vpliva na srčno-žilni sistem. 
Vsakodnevno, redno delo s palicami krepi imunski sistem, še posebej, če jih uporabljamo v 
naravi. Navedena lista ugodnih učinkov dela s palicami bi bila nepopolna, če bi pozabili 
poudariti njihov močan proti-stresni učinek in krepilni učinek na živčni sistem. Prav tako je 
uporaba palic izjemno učinkovita za ženske v menopavzi.  
 
Za zaključek tega poglavja, želimo poudariti, da boste pri delu s palicami v naravi bolj močno 
čutili njihove učinke, saj vsak naravni energijski vir, naj bo drevo ali voda, organizmu 
pomaga, da se uskladi s palicami hitreje in temeljiteje.  
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18. Pazite pred imitacijami 
 

Na žalost je današnja doba marketinške ekonomije pripeljala do povečanega interesa po 
Horusovih palicah, vendar z napačnimi nameni. Nekateri namreč izrabljajo znanje 
starodavnih ljudstev za svoj lastni dobiček, ne pa za dobrobit človeštva. To se kaže ne samo 
v proizvajanju imitacij Horusovih palic (»The Rods of Power«, »Egyptian healing rods«, 
»Rods Free«- www.egyptianhealingrods.com , www.rods.ru , proizvedene v podjetju 
KOVTUN in »Antipifo rods«, »Rods of Hermes«, proizvedene v podjetju KOVTUN za podjetje 
SHAPING iz St.Petersbourga, Rusija), temveč tudi v poskusih svobodne intrepretacije 
starodavnih postopkov, ki mejijo na pravo skrunitev (»Cylinders of the Pharaohs«, proizvaja 
Vladimir Kovtun). 
 
Normalno je, da vsak, ki je delal z imitacijami Horusovih palic in ni dosegel želenih ali 
obljubljenih učinkov, neizpodbitno začne dvomiti v možne učinke in postane razočaran (kar je 
najhujše od vsega), kar vodi do nezaupanja v celotno vejo starodavne zapuščine, ki bi 
morala igrati posebno vlogo pri razvoju človeške zavesti. Kakorkoli, še bolj resen problem od 
tega pa so negativne posledice, ki jih lahko delo z imitacijami pri posamezniku dejansko 
povzroči. 
 

Ena glavnih pomanjkljivosti, ki je skupna vsem imitacijam brez izjeme, je visoka stopnja 
ostanka magnetne indukcije. Preprosto povedano, vse imitacije so preveč namagnetene. 
 
V začetku te knjige smo zapisali, da so eden glavnih in neizogibnih faktorjev, ki slabšajo 
človeško zdravje in povzročajo atheosclerotic motnje, sončne in magnetne nevihte. Vse prej 
omenjene zdravstvene težave lahko sproži že najmanjši dvig naravnega nivoja magnetizma, 
ki je za ljudi, živeče na srednji zemljepisni širini približno 0,47 mT. Na ta nivo so ljudje 
navajeni, prilagojeni in s tem nivojem je njihov organizem usklajen. 
 
Dokazano je, da se npr. atheosclerotic motnje v cirkulacijskem sistemu pojavijo pri večini 
ljudi, ki hodijo na delo na skrajni sever Rusije, kjer je naraven nivo magnetizma približno 
0,65mT.  Iz tega sledi, da lahko že najmanjši dvig nad nivo, na katerega je vaš organizem 
navajen, povzroči motnje v žilnem sistemu in cel splet drugih zdravstvenih težav.  
 
Vse zgoraj omenjene imitacije imajo nivo ostanka magnetne indukcije v obsegu med 10-15 
do 40 mT. Glejte Dodatek 30, kjer je prikazana primerjava v nivoju magnetizma v palicah 
»Cylinders of the Pharaohs« in »The Rods of Power«. Poanta je, da so tipi palic »Cylinders 
of the Pharaohs«, »Antipifo rods« in »Egyptian healing rods« pravzaprav enaka stvar. 
 

         
 
Podjetje KOVTUN proizvaja palice pod imeni »Egyptian healing rods«, »Antipifo rods«, in 
»Rods of Hermes«, z nalepkami, kot prikazano na fotografiji. 
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»Cylinders of the Pharaohs« imajo nalepke, kot prikazano na zgornji fotografiji. 
 
Iz informacij v Dodatku lahko razberemo, da »Cylinders of the Pharaohs«, ki jih proizvaja 
Vladimir Kovtun, presegajo naravno normo organizma za 30x. Palice »The Rods of Power« 
jo presegajo 8x.  
 
V navodilih za uporabo palic »Cylinders of the Pharaohs«, »Egyptian healing rods«, »Rods 
of Hermes« in še pri drugih, ne boste našli sploh nobenega podatka o nivoju ostanka 
magnetne indukcije. Zaradi vsega navedenega opozarjamo ljudi, ki uporabljajo katere izmed 
zgoraj navedenih palic, da je redno delo z njimi, še posebej v dnevih sočnih in solarnih 
neviht, zelo nevarno in vodi do: 
 
• Povečanja možnosti za pojav krvnih strdkov, 
• Atherosclerotic disorders, 
• Poslabšanje stanja vida, 
• Povečanega kopičenja trombocitov, 
• Pojava opaznih količin nakopičenih patoloških eritrocitov. 
Rezultat so motnje v mikro-cirkulaciji krvi in pravilnem delovanju haemostatic system, kar 
neizogibno vodi do hypoxia kapilar v možganih (preslaba dobava kisika). 
 
 

 
 
Če s temi palicami delajo bolniki s stenocardia, aritmijo ali ischaemia, se bolezenski procesi 
dejansko začnejo stopnjevati in bolnikovo stanje se začne slabšati. V določenih primerih 
lahko palice z višjo stopnjo magnetne indukcije povzročijo nenadno motnjo srčnega ritma. 
Dokazano z raziskavami na ruski Akademiji za medicinsko znanost lahko potrdimo, da v so 
dnevih z močnimi geo-magnetnimi nevihtami, motnje srčnega ritma pogostejše, kot v dnevih 
brez magnetnih neviht. 
 
Poleg že omenjenih težav, ki jih delo z imitacijami Horusovih palic lahko povzroči, njihov 
učinek povzroča asimetrijo dvostranskega in splošnega energijskega sistema. Motnje so 
pravzaprav tempirana bomba, saj v resnici izboljšujejo pogoje za nastanek cele vrste resnih 
bolezni. 
 
Za zaključek tega poglavja moramo še enkrat poudariti, da so imitacije Horusovih palic 
resnično nevarne človeškemu zdravju. Izdelava nobenih izmed naštetih, ne temeljih na 
principih zapisanih v tej knjigi. Znanje starodavnih svečenikov  ostaja edino v Horusovih 
palicah.  
 
Hologram na spodnji sliki je tisti pravi, ki ga najdete na originalnih Horusovih palicah in 
dokazuje, da so izdelane na inštitutu za Mednarodni informacijski center za Ufološke 
raziskave. 
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18.1. Dodatna opozorila za tiste, ki so kupili in ki uporabljajo katero izmed 
zgoraj naštetih imitacij 

 
Pri poudarjanju visoke ravni magnetne indukcije kot glavne slabosti imitacij Horusovih palic, 
moramo dodati, da v primerih, ko je imunski sistem dovolj močan, organizem razvije posebno 
notranje stanje, ki popolnoma izniči učinek delovanja imitacij palic. Približno v treh mesecih 
bo organizmu ta učinek uspelo nevtralizirati. Znano pa je, da je stanje imunskega sistema v 
povprečnem človeku precej oslabljeno (zaradi modernih zdravniških metod, ki imunski sistem 
izčrpavajo; zaradi kronične utrujenosti, ki povzroča splošni padec imunosti in povečuje 
nesposobnost organizma za boj proti novim oblikam pojavljajočih se virusov), zato uporaba 
palic s prevelikim nivojem magnetne indukcije neizpodbitno vodi do resnih težav.  
 
Zaradi visoke ravni magnetne indukcije in številnih drugih negativnih lastnosti palic, nastalih 
zaradi pomanjkljivega znanja njihovih izdelovalcev, imajo vse v prejšnjem poglavju navedene 
palice: 
• Negativen učinek na jetra v primerih ciroze in pri resnih vnetjih na jetrih, nastalih zaradi 

infekcije 
• Oster negativen učinek pri psihiatričnih težav (tudi lažjih oblikah) in vnetjih možganov 
• Poslabšujejo stanje bolnikom s stenocardio, aritmijo, ischemia in hepatitisom 
 
Poleg tega pa: 
• Visok nivo magnetizma ima izrazito slab učinek na srčno-žilni sistem. Če ima uporabnik 

že določene oblike težav na tem področju, se lahko spreobrnejo v resne motnje, ki se 
začnejo s pospešenim srčnim utripom. 

• Če je organizem okužen z infekcijo, bo zaradi dela s palicami stimulirana cirkulacija krvi, 
ki bo pospešila širitev infekcije po celem telesu. 

• Če te palice uporabljate več kot 15 minut vsak dan, bo 50% uporabnikov zaznalo 
poslabšanje katerih koli zdravstvenih težav (obratni učinek). 

• Teh palice absolutno ne bi smeli uporabljati v dnevih s sončnimi in magnetnimi nevihtami 
bolniki, ki imajo težave z žilami ali vnetjem mehurja. V teh dnevih je magnetizem palic še 
povečan, kar lahko vodi k resnemu poslabšanju bolezenskega stanja. 
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• Če ste podnevi spili večje količine stimulacijskih pijač, kot so močan čaj, kava ali alkohol, 
je uporaba palic s povečano magnetno indukcijo nedopustna. Stimulacijski učinek 
zaužitih pijač se pri 50% uporabnikov ostro poveča in vodi do živčne razdraženosti. Če 
imate slučajno še težave z endokrinskim sistemom (thyroid), lahko učinek palic privede 
do živčnega zloma. 

• Ljudje starejši od 45 in z motnjami srčne funkcije, lahko pri uporabi imitacij palic v 
kombinaciji s slanimi kopelmi začutijo lažjo obliko bolečine v predelu srca. Temu se da 
izogniti tako, da prsnega koša ne potopite v vodo. 

• Ljubitelji piva in ljudje s težavami z mehurjem, žolčnimi kamni, ledvicami ali jetri morajo 
vedeti, da pitje piva po delu z imitacijami palic absolutno ni priporočljivo. Eden izmed 
razlogov je ta, da ima baker z visoko stopnjo magnetne indukcije izrazito negativen 
učinek na vnetje jeter. 

 

18.2. Zaključek 
 
Mednarodni informacijski center za Ufološke raziskave z izdelavo Horusovih palic kupcu 
zagotavlja, da so Horusove palice instrument s točno enakimi učinki, kot jih opisujemo v tej 
knjigi. Pri njihovi izdelavi so bile upoštevane vse skrivnosti starodavnih egipčanskih 
svečenikov in vsaka njihova, tudi najmanjša, značilnost. Namen izdelave tega neverjetnega 
orodja in priprave natančnih navodil za uporabo, temelji na globokem poznavanju moralnih in 
etičnih vidikov, za katerimi se skriva osnovni princip »Ne škoduj«. Poleg tega, s pomaganjem 
ljudem spoznavati same sebe in sveta okoli nas, po svojih najboljših močeh prispevamo k 
razvoju pozitivne miselnosti v naši civilizaciji. 
 
V letih procesa izdelave in prodaje palic, pa smo ugotovili, da so povečane marketinške 
možnosti zaradi rastočega zanimanja za Horusove palice, k izdelavi podobnih orodij 
pritegnile tudi ljudi, ki se ne naslanjajo na iste moralne in etične principe. Tako so se pojavile 
imitacije, za katere izdelovalci trdijo, da so njihovi učinki enaki učinkom Horusovih palic. 
Izdelovalce imitacij ne ustavi niti dejstvo, da učinek njihovih produktov ni takšen, kot ga imajo 
Horusove palice in da lahko pod določenimi pogoji človeku celo zelo škodijo. Zaradi tega se 
nam zdi nujno, da o tem obvestimo vse, ki se zanimajo za Horusove palice in jih hkrati 
opozorimo da: 
1. Ne prevzemamo odgovornosti za palice izdelane pri drugih proizvajalcih 
2. Pomanjkanje pozitivnih učinkov in možnosti negativnih posledic zaradi uporabe imitacij, 

ne smejo omadeževati učinkov pravih Horusovih palic in tega orodja samega po sebi. 
Horusove palice, ki so jih uporabljali že egipčanski svečeniki in faraoni, namreč resnično  
so neverjeten instrument in prepričani smo, da se bodo čez nekaj let pojavile v veliko 
domovih, kot neprecenljiva pomoč v boju proti boleznim in krepitvi imunskega sistema. 

 
Starodavni instrument, ki smo ga ponovno ustvarili, pooseblja znanje pridobljeno skozi 
proces raziskovanja spomenikov starega veka, rokopisov in posebnih znanstvenih 
(matematičnih) orodij, kar nam je omogočilo, da smo razumeli učinke Horusovih palic. Ravno 
zaradi tega lahko z veliko gotovostjo trdimo, da napaka na določenem parametru ali 
pomanjkanje znanja pri izdelavi palic, vodi do nepredvidenih posledic. Zaradi tega smo se 
odločili, da vam podamo informacije o podjetjih, ki proizvajajo imitacije.  
 
 

19. Mehanizem palic polnjenih s premogom in palic BJA 
 
Preden nadaljujemo z razlago strukture principov poosebljenih v Horusovih palicah, želimo 
poudariti, da s tem, ko vam pomagamo razumeti teoretične koncepte starodavnih 
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egipčanskih iniciativ in obnavljamo znanstveno-zgodovinske zakonitosti /op. 97/, plačujemo 
dolg našim starodavnim prednikom, ki so strmeli k združevanju sveta skozi znanje. 
 
Znanje zajeto v Horusovih palicah s premogovim polnilom in palicah BJA (feromagnetni 
material) /op.57/ izvira iz obdobja ZEP TEPI, v katerem so se, glede na starodavne zapiske, 
»bogovi ustavili na zemlji in se pogovarjali z ljudmi«. Za uporabo tega znanja smo upoštevali 
tekste, ki so ohranili sledi znanstvenih in filozofskih pojmovanj najstarodavnejše znanstvene 
paradigme. Čeprav so teksti, h katerim bomo preusmerili vašo pozornost dobro poznani, 
pomen, ki leži za njimi ostaja nepojasnjen: 
 
Tabula Smaragdina Hermetis (The Esmerald Tablet of Hermes)- Hermesova tableta 
Esmeralda: 
»Ves svet, ki leži spodaj je bil postavljen, urejen in napolnjen z vsebino s pomočjo energij, ki 
prihajajo od zgoraj; saj energije, ki se nahajajo spodaj niso dovolj močne, da bi urejevale svet 
od zgoraj. Šibke skrivnosti popuščajo močnejšim; energije, ki prihajajo od stvari od zgoraj so 
močnejše, kot energije, ki se nahajajo spodaj.« 
 
Ta preprost tekst, s katerim se je v glavnem ukvarjala primerjalna filozofija, razlaga najbolj 
splošno obliko začetne teorije »istočasnosti«, ki je temelj mehanizma evolucije. 
 
Različne religije našega sveta, ki so pred tisoči leti zamenjale znanje, so prevzele pomen 
starodavnih tekstov in jih prilagodile na interese novih ideologij. Zato vam bomo tekst, 
očiščen sledov vsega »kreativnega dela« religioznih slovničarjev, prevedli v jezik, ki bolj 
natančno izraža originalni smisel sporočila: 
 
»Ves svet, ki leži spodaj je bil postavljen, urejen in napolnjen z vsebino s pomočjo stvari,, ki 
se nahajajo zgoraj; saj stvari, ki se nahajajo spodaj niso dovolj močne, da bi urejevale svet 
od zgoraj. Šibke skrivnosti popuščajo močnejšim; sistem stvari od zgoraj je močnejši, kot 
sistem stvari od spodaj.« 
 
Resničen, globlji pomen teksta razlaga, da 
 
»Cel svet, ki je na nižji razvojni stopnji je organiziran, urejen in razvit, zahvaljujoč se 
energijam (naravi) višje razvojne stopnje; saj energije nižje stopnje nimajo moči kreirati 
narave višje stopnje. Organizacija in mehanizmi za razvoj nižje stopnje so podrejeni silam 
narave višje stopnje; energije višje stopnje so bolj kompleksne po svoji strukturi organizacije 
(naravi), kot tiste na nižji stopnji.« 
 
Citiran tekst vsebuje bistvo doktrine, da je evolucija materiala in zavesti dokaz energije 
(narave) višje stopnje. Poučen bralec bo takoj opazil namig iz teksta o faktorju istočasnosti 
»s svetom, ki leži spodaj«, kot vnaprej določen postopek narave same. Tekst Hermesova 
tableta Esmeralda, kaže direktno na slednje: 
 
»Kot vse stvari, ki izvirajo iz Njega, s pomočjo Njega, tako so vse stvari rojene iz tega 
edinega bistva s prilagoditvijo…« 
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Potem takem resničen in preudaren potek razvoja (iz vidika starodavnih znanosti in 
starodavne tehnologije) zahteva  usklajenost z energijo, ki stimulira evolucijo /op.98/ in 
pripada višje razvitim silam, projekcija katerih je človek. 
 
Te osnovne znanstvene in kozmološke ideje, so razlagali svečeniki v tekstih starodavnega 
Egipta in v Hermetičnih rokopisih (Hermetical texts). Vse izhajajo iz starega veka, METU 
NETHER ali SHEMSE-HERU in z izražanjem filozofije »tako zgoraj, kot spodaj« so 
namenjene povedati kako obrniti kozmične sile na Zemljo, kar je pomemben korak v 
človeškem prizadevanju za spoznavanje božanskosti in nesmrtnosti duše. 
 
O tem je ohranjeno naslednje besedilo(knjiga Hermes Trismegistos): 
»In jaz, je rekel Hermes, bom človeštvo naredil racionalno, dal jim bom modrost in povedal 
resnico. Nikdar ne bom končal s svojim delom v korist življenj smrtnikov, vsakega posebej, 
tako, da bodo naravne sile, ki delujejo med njimi v harmoniji z zvezdami nad nami.« 
 
Avtorstvo »Hermetičnih besedil« pripisujejo Thoth/u, starodavnemu egipčanskemu bogu 
modrosti. V enem od pozornost zbujajočih odlomkov govori svojemu učencu Asclepius/: 
»Ali veš Asclepius, da je Egipt odsev neba? Oziroma, če sem bolj natančen v Egiptu so 
prišle na Zemljo vse energije, ki vladajo in delujejo na nebu.« 
 
Spoznanje o nujnosti usklajenosti je tako globokega pomena za človeštvo, da je v 
starodavnem Egiptu to postalo temelj njihovega zakonika. Svečeniki so sledili ideji o potrebi 
po usklajenosti iz njihovega zakona in jo za vedno ohranili z graditvijo celega kompleksa 
piramid na egiptovski zemlji v strogo ustrezni skladnosti z vzorcem na nočnem nebu. Kot 
sledi, je celoten kompleks piramid del imenitne, toda pozabljene starodavne tehnologije, s 
katero so izbranim posameznikom ponudili možnost za stik s skrivnostjo kozmične modrosti, 
ki povezuje Zemljo z nebesi, s čimer je mišljeno, da so jim omogočili možnost, da preidejo 
mejo smrti (glej Dodatek 19 –Apopis (faktor kozmičnega zakona), stran 101). 
 
Mnogo starodavnih egiptovskih stenskih zapisov in papirusov vsebuje informacije o dogodku 
znanem kot »zedinjenje dveh svetov«. Ideja o združitvi Zgornjega in Spodnjega Egipta (ne 
samo severnega in južnega, kot prikazuje klasična veda, temveč tudi Zemeljskega in 
Nebeškega) v eno kraljestvo, je povezana s točno to starodavno teorijo sinhronizacije 
»tistega kar leži spodaj s tistim kar se nahaja zgoraj«. Drugače, kaj je torej bil namen 
svečenikov pri ustvarjanju enakosti neba na tleh v Gizi? Ali, če vprašamo drugače, zakaj je 
bilo nujno prenesti podobo neba na Zemljo? 
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Z vidika skladnosti ali harmoničnega sozvočja nam stvaritev geometrične kopije nočnega 
neba ne pove ničesar. To pa zato, ker je nebo s svojo globino in ukrivljenostjo, v resnici 
drugačno kot ga mi vidimo s površine Zemlje. 
 
Dejstvo je, da je oblikovanje natančnega posnetka nočnega neba na površini zemlje imelo en 
sam namen-zapisati in za vedno ohraniti idejo »sinhronizacije« v arhitekturi.  V tem leži eden 
izmed razlogov zakaj je glavna dominantna tema starodavnih besedil dualizem Zemlje in 
Neba, prepletena z vprašanjem reinkarnacije in nesmrtnosti duše. Namen izkoriščenja 
naravnih sil je z upoštevanjem  Thotha (Hermesa), olajšati posvetitev-iskanje nesmrtnosti. 
 
Če nadaljujemo z raziskovanjem osnov mehanizma po katerem delujejo Horusove palice s 
premogovim in železnim polnilom, se moramo osredotočiti na zelo pomembno vejo 
starodavne znanosti, pomembnost in pojmovanje katere se je izmikala raziskovalcem skozi 
vso po-egipčansko odboje. Sklicujemo se na, kar poznamo kot Petero regularnih poliedrov 
(Platonska telesa).  
 
Slika 37: Petero regularnih poliedrov 
 
Ta geometrijska telesa so bila poimenovana v čast Platoju, čeprav jih je več kot stoletje pred 
njim omenil Pitagoras, ki se je izobraževal v Egiptu in jih je poimenoval idealna geometrijska 
telesa /op.99/. 
 
V šolah Atlantide in kasneje v Starodavnem Egiptu, je bil pomen teh petih teles preučevan iz 
različnih vidikov. Najprej in najbolj, so jih preučevali kot strukturno sestavino energijskega 
polja v okolici človeškega telesa. Ta starodavni nauk, ki se je s časom zelo spreminjal, je 
učil, da imajo elementi kot so ogenj, zemlja, zrak, voda in eter različno obliko. Glede na to 
preživeto izročilo, se elementi ujemajo s Platonskimi telesi takole: 
• Tetraeder – ogenj 
• Oktaeder – zrak 
• Kocka – zemlja 
• Dodekaeder (dvanajsterec) – eter oz. Prana 
• Ikozaeder (dvajseterec) – voda 
 
To so ostanki zelo pomembne veje starodavne znanosti. 
 
Ogenj, zrak, Zemlja, eter (Prana) in voda, so v resnici simbolična imena za energijske 
tokove, ki posedujejo določene posebnosti in strukturne značilnosti. Če hočemo razumeti 
zakaj se geometrični liki ujemajo s temi elementi, moramo spoznati njihovo organizacijsko 
strukturo.  
 
 
 


