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Zdravniki so ga odpisali,
Domančićeva metoda

ga je rešila
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Zdenko Domančić, svetovno znani bioterapevt, ki ga bomo 9. marca letos gostili
v Veliki dvorani SNG Maribor, je izobrazil in podelil diplome 250 učencem po
vsem svetu. Med njimi sta tudi zakonca Matija Mernik in Simona Zajc Mernik, ki
v Mariboru po Domančićevi metodi zdravita že več kot 12 let. Zadnja štiri leta štiri
dni v tednu delata v hotelu Emei ob kitajski restavraciji v Brezju.
"Pri Matiji in Simoni se zdravim še sedmo
lahko odšla domov s popotnico,
leto. Najprej sem poiskala pomoč po
da z mojim sinom tako ne bo
operaciji pretrganih križnih vezi. Ker je
nič, in z informacijo, kje so vrtci
bil rezultat že po prvi terapiji naravnost
in varstvo za otroke s posebnimi
fantastičen, sem njuno pomoč kasneje popotrebami. Z možem pa nisva
iskala tudi ob manjših težavah. Potem pa
obupala in sva redno obiskovala
so se začele večje, hujše težave," pripovebioterapije. Danes je fantek star
duje Klavdija. V začetku nosečnosti so mi
dve leti. Res je, da za nekaj mesetestirali bris, rezultat je bil PAP 4, zadnja
cev zaostaja v razvoju, a sedi,
stopnja predrakavih sprememb. Takoj sem
hodi, tudi govori … Za zdravnike
šla k njima na terapijo in naslednji izvid
je to preprosto čudež. Kot je bil
je bil že negativen. Nato sem se v zgodnji
čudež pred enim letom, ko je sin
nosečnosti začela prehitro odpirati, zato
hkrati dobil pljučnico, oslovski
sem morala v bolnišnico. Matija me je
kašelj in respiratorni virus in je
zdravil na daljavo in maternični vrat se
v desetih dneh popolnoma ozmi je ponovno lepo zaprl. Ampak usodi
dravel, čeprav so bile napovedi
očitno ne moreš ubežati. Konec
šestega meseca nosečnosti sem
dobila popadke, tudi sin je bil v
stiski, zato sem s carskim rezom
mnogo prezgodaj rodila. Moj sin
je bil tako rekoč v katastrofalnem
stanju. Zdravniki so ga odpisali.
35 dni je bil v respiratorju, vmes je
dobil močne možganske krvavitve, hidrocefalus, pljuča so se
mu sesedala, hrane ni sprejemal
… Medicinsko zanj ni bilo več
rešitve. Matija pa ga je vsak dan
na daljavo, preko slike, zdravil.
In prav vsakič, ko ga je Matija
terapiral, se mu je stanje bistveno
popravilo. To je bilo vidno tudi
Julio Peterfay: "Imel sem
na vseh aparaturah, na katere je
ukleščen živec."
bil priključen moj sin. Po treh
mesecih bivanja v bolnišnici sva
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zdravnikov spet bistveno bolj črne," strne
svojo pripoved mamica Klavdija.
O presenetljivem izboljšanju zdravja pripoveduje tudi Julio Peterfay iz avstrijskega
Gradca. "Pred leti sem imel hude težave
z desno roko. Zaradi ukleščenih živcev
v vratu je bila moja desna roka povsem
mrtva, izgubil sem mišično tkivo, dnevno
pa sem dobival injekcije proti bolečinam
direktno v kostni mozeg. Zdravniki me
zaradi zapletenih živčnih struktur v vratu
niso upali operirati. Za zdravilca Matijo
in njegovo ženo Simono mi je povedal

Matija Mernik:"Pomagati
je mogoče vsakemu."

prijatelj arhitekt, ki me je dalj časa nagovarjal, naj poskusim tovrstno zdravljenje.
Bil sem zelo skeptičen, zdelo se mi je, da
bom zapravljal čas. A ko so bolečine postale neznosne, je bilo to zame poslednje
upanje. Že po prvih dveh dneh terapije se
je bolečina bistveno zmanjšala. Po štirih
dneh terapije pa skorajda nisem več vedel,
kaj je bolečina. Po treh mesecih, enkrat
na mesec sem hodil na terapije, so moje
težave z roko povsem izginile. Danes jo
uporabljam enako kot levo. Kaj bi pokazal
rentgen vratnih vretenc, ne vem in me
tudi ne zanima, meni je pomembno, da
roko lahko normalno, brez
bolečin gibljem in da
živim povsem normalno,"

navdušen pove gospod Peterfay, ki je
kasneje, navdušen nad uspehom terapije,
opravil tudi dva bioterapevtska tečaja pri
Zdenku Domančiću in zdaj pomaga sebi in
svoji družini. "Ko se bom upokojil in bom
imel več časa, bom tudi sam zdravilec," je
odločen Julio Peterfay.

Odpravljena
slabokrvnost

Zakonca Mernik pravita, da sta se v svoji
desetletni bioterapevtski praksi srečala
z marsikatero diagnozo in prav vsem
bolnikom sta lahko pomagala. "Vseh nama
ni uspelo povsem ozdraviti, predvsem takšnih, ki so poiskali najino pomoč v zadnji
fazi raka, a zanesljivo sva jim izboljšala
kvaliteto življenja." Matija Mernik se tako
spominja mlajše ženske, ki so ji zdravniki
diagnosticirali multiplo sklerozo.
"Po nekaj terapijah ženska ni imela več nobenih težav, vsi simptomi so izginili in tudi magnetna
resonanca glave je pokazala, da je
vseh sedem lezij izginilo."

Sabina Veit:"Po
terapiji boljša na
treningu."

Alenka Majcen Le Marechal:
"Rešili smo koleno."
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Pri Mernikovih se že nekaj leti
zdravi in energetsko polni tudi
atletinja Sabina Veit: "Prvič sem
poiskala bioterapevtovo pomoč
pred tremi let, takoj po olimpijskih igrah, ker sem imela težave s
slabokrvnostjo. Jemala sem tablete, hodila na infuzije … Matija
mi je odpravil slabokrvnost v
nekaj dneh. In kaj sem še opazila:
vsakič, ko sem prišla s terapije
na trening, sem bila na treningu
mnogo boljša. Kasneje sem
zbolela še za infekcijsko
mononukleozo, ki sem jo
zelo hitro prebolela prav s
pomočjo zakoncev Mernik.
Zdaj mi vse to pomaga tudi
pri poškodbah in na sploh
za boljše počutje."
Vesna Zierer in njena hči
Petra sta bili prvič na
bioterapiji pred petimi
leti. Pravita, da sta zakonca
Mernik njihova družinska
terapevta. "Maja je hči napol
profesionalno trenirala
tenis in iznenada so se ji pojavili hudi glavoboli. Tablete
zdravila Lekadol je jedla kot
bonbone, ogromno je manjkala v šoli. Tekali smo od
zdravnika do zdravnika, vsi
izvidi so bili b.p. Že po štirih
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pozitiv
psihičnih boleznih. Praviloma zadostuje že 4-dnevna zaporedna terapija,
pri kroničnih boleznih ali resnejših
boleznih pa priporočamo ponovitev
čez tri tedne do mesec dni. V začetku
po eni ali dveh terapijah se simptomi
lahko okrepijo, ampak to j dobrodošlo,
ker vemo, da se je telo odzvalo, že po
tretji terapiji pa je izboljšanje veliko,"
pove zdravilec Matija Mernik.

Simona Zajc Mernik je
bila medicinska sestra.

terapevtskih seansah pa ji je odleglo,
po pol leta terapij so glavoboli povsem
izginili. Bioterapija po metodi Zdenka
Domančića je pomagala tudi meni.
Ob začetku menopavze sem imela
hude hormonske težave. Tri mesece
sem kombinirala konvencionalno in
alternativno terapijo, potem pa sem
brez težav opustila tablete. Možu je
bioterapija ozdravila putiko."

Pametna energija
za imunost

"Bioterapija po metodi Zdenka Domančića vpliva na psihofizično stanje
človeka, s tem da vanj posredujemo
informirano, pametno energijo, ki
krepi imunski sistem. Terapija vpliva
na podzavest, zato je uspešna tudi pri

"Gospoda Domančića neizmerno
spoštujem kot zdravilca, predvsem pa
kot človeka in humanista, ki je že prehodil pot, ki se pred večino od nas šele
odstira," pripoveduje redna profesorica Alenka Majcen Le Marechal, "prav
zaradi njega sem se pred desetimi leti
vedno znova vračala v Kranjsko Goro,
kamor sem več kot dve leti vsaka dva
meseca hodila na terapije. S tem sem
se izognila protezi za koleno, ki je
takrat bila po napovedih zdravnikov
neizbežna. Zdaj le še občasno zaidem
na Bled, kjer gospod Domančić trenutno deluje. Že nekaj časa pa skupaj
s svojo 94-letno mamo zahajava k
gospodu Merniku in k njegovi ženi
Simoni, ki oba zelo spoštujeta gospoda
Domančića. Vzdušje na terapiji je zaradi vedno nasmejanega in za dovtipe
dovzetnega Matije veselo, sproščeno
in prijetno, a vendar intimno za vsakega pacienta."
Domančićevi diplomanti se morajo zavezati posebnemu etičnemu
kodeksu, po katerem za svoje terapije
ne smejo postavljati cene. "Vsak se po
koncu štiridnevne terapije zahvali
tako, kot želi in čuti," pravita Mernikova, ki tudi poudarjata, da sta učenje in
tehnika zdravljenja po metodi Zdenka
Domančića zanju način življenja.

Bioenergetik je lahko vsak
"Bioterapevt po metodi Zdenka Domančića je lahko vsak, ki je zdrav, energetsko močan in se zna spraviti v medialno stanje. Vsakdo, ki želi postati
bioterapevt po Domančićevi metodi, mora opraviti seminarje treh stopenj, ki
jih organizira Domančić. Po opravljenem izobraževanju, ko Domančić oceni, da
posameznik dovolj zna, prejme diplomo. Letos naj bi zaživela tudi evropska
licenca bioterapevta, o kateri bomo obširneje poročali v prihodnjih tednih."

Zdenko Domančić v SNG Maribor
Bioterapevt Zdenko Domančić pride 9. marca letos v goste v Maribor, “ v
mestu, kjer se vedno kaj novega začenja”. Tudi srečanje z njim - namenjeno je
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Razlika med
mojstrom
in učencem
Trenutno se intenzivno
poglabljam v študij
tradicionalne kitajske
medicine in v daoistični
sistem doseganja in
ohranjanja zdravja. S
svojimi preprostimi, a
nadvse delujočimi in koFiona
ristnimi nasveti so me ta
več tisoč let stara znanja
očarala. Kot sta me navdušila tudi modrost
in širina duha mojega učitelja. Vedno bolj
spoznavam, da je formula za zdravje, vitalnost
in dolgoživost v zmernosti in ravnovesju.
Zdravje je, uči daoizem, popolno ravnovesje
med telesom, umom in duhom ter harmonija
z zunanjim okoljem. Vsak odstop od tega,
ali pomanjkanje ali pretiravanje, s čimerkoli,
s hrano, pijačo, aktivnostjo, spolnostjo,
čustvovanjem … že prinaša bolezen. Tako
na primer predolgo gledanje poškoduje našo
spolno esenco, predolgo poslušanje poškoduje
našo življenjsko energijo, predolgo sedenje
poškoduje meridiane – poti, po katerih se
pretaka naša življenjska energija. Predlogo
stanje poškoduje naše kosti, predolga hoja
pa poškoduje naše kite. Jeza poškoduje jetra,
načrtovanje in planiranje poškodujeta vranico,
skrbi poškodujejo srce, žalost pljuča, strah pa
ledvice. Prenajedanje poškoduje naš želodec,
preveč krohotanja poškoduje naš trebuh,
preveč govorjenja pa poškoduje hrbtenično
tekočino. Tudi preveč spanja (daoisti svetujejo 6 do 8 ur spanja, od tega vsaj dve uri
globokega spanja pred polnočjo) škoduje, saj
poškoduje slino, ki je pokazatelj vitalnosti in
mladostnosti našega telesa. Kdor preveč joka,
s tem lahko poškoduje svojo kri. Pretirano
razdajanje spolnosti (z opombo, da daoisti
priporočajo en orgazem na dan) pa poškoduje
kostni mozeg.
Bodimo zmerni v vsem, kar počnemo, mislimo
in čutimo. Ne dovolimo, da nas čustva vodijo,
ne dovolimo umu, da preveč dela in skače,
kajti um je največji potrošnik življenjske energije. Preprosto in razumljivo, kajne? Pa smo
resnično sposobni ustaviti svojo jezo na šefa,
ki nas je po krivem nahrulil pred sodelavci?
Lahko odženemo strah, ko nam zdravnik
sporoči slabo diagnozo? Lahko ustavimo svoje
misli? To loči mojstra od učencev. Ampak dobra novica je to, da vsak učenec enkrat lahko
postane mojster.
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