zdenko domančić, bioenergetik

opozarjam,
pred nami je izjemno
naporno obdobje
Namrščeno je čelo najbolj znanega bioenergetika v tem delu Evrope. In bralec, ki je
ob napovedi intervjuja pričakoval nov venček njegovih zimzelenih modrosti, bo najbrž
vsaj delno razočaran. Zdenko Domančić je zgrožen nad smerjo, v katero je zajadrala
naša družba – tako zgrožen, da se mu javno ne zdi prav govoriti o ničemer drugem.
Stvari, pravi, so preresne, da bi se še naprej pretvarjali, da je vse v redu. »Marsikomu se
obeta skrajno neprijetno prebujenje,« napoveduje. »Zato je toliko bolj dragocen vsak
žarek svetlobe, ki ga zmoremo poslati v svet.«
Pogovor je nastal v sredini vročega poletja.
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Po sili razmer vas dobro leto ni bilo pri nas.
Ko sva prejle kramljala, ste mi zaupali, da ste
bili po vrnitvi zelo žalostni. Zakaj?
Še zdaj težko dojemam, kako korenito se je dežela
v tem času spremenila. Kako celostno so vaši
ljudje destabilizirani. In ko rečem vaši, mislim
tudi moji, saj sem v desetletjih življenja in dela
pri vas razvil globoko simpatijo do Slovencev.
A mnogi še včeraj čili in živahni ljudje so danes
samo še sence sebe. Kar je tudi logično, ko so
jih pa tako preplavili s strahom. Zdi se mi, da je
Slovenija med državami, ki jih je vse skupaj še
posebej težko zadelo. Na Hrvaškem nam je bilo
sicer zelo težko, a niso bili ukrepi do naroda niti
približno tako surovi kot pri vas.
Kako ste preživeli zadnje leto in pol? Iz
krogov blizu vas sem slišal, da vas je izbruh
»nove normale« zelo prizadel.
Oh, seveda mi je vse skupaj prišlo do živega.
Strašno težko mi je bilo opazovati trpljenje
ljudstva. Nanj so se v trenutkih velikega strahu
spravili še s polresnicami in celo popolnimi lažmi.
Kar smo lahko gledali v zadnjem letu in pol, je
bilo čisto divjaštvo oblastnikov. Res neverjetno,
kako so se v imenu varnosti in zaščite mirno
podelali na zakone in ustavo. To se je dogajalo
po vsem svetu. Narod pa se je v tem splošnem
20
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Naša prva
dolžnost
do sebe je, da
smo čim bolj
gospodarji svojih
misli, ne da so one
naše gospodarice.
Saj veste, o čem
govorim. To, kar
mislimo, potem
tudi počnemo.
To, kar počnemo,
nam počasi
preide v navado.
Naše navade
postanejo naš
značaj, naš značaj
pa postane naša
usoda.

metežu čedalje bolj boril za preživetje, zato ni
imel energije, da bi se napadom uprl. Za povrh
je strah mnogim povsem ohromil zmožnost
razumnega sklepanja in zato še naprej nasedajo
na vse, s čimer jih bombardirajo.
Če sva malo bolj konkretna …
Pomembno je vedeti, da obstaja res veliko
svetovnih znanstvenikov z vrhunskimi
referencami, ki postavljajo pod vprašaj uradno
interpretacijo te zgodbe. Govorim seveda o
epidemiji. A njihova mnenja ne pridejo do ljudi.
Vsaj ne po dominantnih kanalih obveščanja.
Na facebooku in youtubu zdaj mirno brišejo
celo mnenja nobelovcev, češ da so škodljiva za
narod. Vse to v imenu znanosti. A znanost, ta
najpomembnejša človeška pogruntavščina sploh,
vendar brsti ravno v okolju odprte razprave
in soočanja mnenj! Če njeno ime zlorabiš za
zastraševanje družbe in onemogočanje vsake
resnejše razprave, potem … Hja, potem ne gre več
za znanost, temveč za nekaj povsem drugega.
Kaj pravzaprav pravite? Da je vse skupaj
izmišljija?
Da ne bo pomote. Covid-19 je lahko zelo nevarna
bolezen, tako kot je lahko gripa zelo nevarna
bolezen. Virus sicer obstaja, vendar ni niti približno
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tako nevaren, kot so prestrašili ljudi. Strah pa je sam
po sebi bolezen! Tega ni mogoče dovolj poudariti.
Če je človeka dalj časa strah, se mu začnejo naglo
sesuvati vsi obrambni sistemi. Strah je daleč najbolj
škodljiv faktor v celotni koronski enačbi.
To bo najbrž kar držalo.
S tem da se ljudje ne bojijo samo za zdravje,
temveč tudi za ekonomsko prihodnost. Za
prihodnost svojih otrok. Strah ni ohromil samo
imunskega sistema posameznikov, temveč tudi
celotne družbe. Če ne bi bilo tako, se pri dnevni
svetlobi vsem pred očmi ne bi mogla dogajati taka
posilstva zakona, kot se. Maske, svoboda gibanja
in svoboda protestiranja so samo vrh ledene gore.
Tu vam lahko le pritegnem. Avtoritarne sile
se uveljavljajo povsod. In epidemija je sila
priročen izgovor za marsikaj.
No, na srečo so se pojavili tudi ljudje, za katere
zakon in ustava nista samo mrtva črka na papirju.
Pri vas recimo Andraž Teršek. Sijajen fant. Njega
jim seveda ne uspe povoziti na celi črti, ker tako
dobro pozna zakone.
Ampak Zdenko, da niste vseeno malo
paranoika? Kolikor opažam, je večina ljudi
prepričana, da je najhujše mimo in se stanje
pravzaprav umirja.
Dajte, dajte, to so pravljice za otroke. Zadnja
»kriza« je za oblastnike in njihove gospodarje
mnogo preveč priročna pri popolni destabilizaciji
prebivalstva, zato da lahko v zakulisju počnejo,
kar jih je volja. In s covidom marsikdo tako
mastno služi, da si še pred nekaj leti o tem ne bi
upal niti sanjati. Jeseni bomo priča novemu ciklu.
Razumni in dobro obveščeni ljudje se moramo
zato čim prej začeti pogovarjati o odgovornosti.
Odgovornosti?
Kaj pa drugega? Kdo bo odgovarjal za vse žrtve
strahu in zaprtij? Kdo za vse tiste, ki so zaradi
ohromljenega zdravstvenega sistema umrli
zaradi kakšne druge bolezni? Kdo bo odgovarjal
za pomore po upokojenskih domovih? Kdo
za na tej točki že povsem neizogibno sesutje
globalne ekonomije? Za hiperinflacijo, ki jo
prinaša brezumno tiskanje denarja? Kdo bo
odgovarjal za vse, kar je bilo storjenega našim
otrokom? V slovenskem tisku sem zasledil,
da so se v prvih petih mesecih letošnjega leta
za 58 odstotkov povečale otroške psihiatrične
hospitalizacije. S tem da so sprejemali zgolj
najnujnejše primere, torej gre spet samo za vrh
ledene gore. Klici otrok na številke za pomoč pri
hudih stiskah so porasli za več kot 70 odstotkov.
Koliko otrok, ki v tej norosti odraščajo, bo za vse
življenje zabrazgotinjenih? Koliko jih bo dejansko
duševnih invalidov? To niso nedolžna vprašanja.
Zdaj sicer velja, da se nam kot luč na koncu
predora ponuja cepivo, če bomo le dovolj
zaupali znanosti.
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Spet lahko rečem samo: lepo vas prosim. Z
eksperimentalnim cepivom cepiti celotno
populacijo zaradi bolezni, ki jo celo po uradnih
statistikah preživi krepko čez 99 odstotkov
obolelih … Kakšna je to vendar parodija? Poleg
tega bi opozoril na naslednje. Tisti, ki cepiva
izdelujejo, so si vnaprej izborili, da za rezultate
niso odgovorni. Kar je precej divje, se vam ne
zdi? Oni torej niso odgovorni za posledice – za
vrhunec neodgovornosti pa veljamo tisti, ki se ne
želimo cepiti. Kam smo vendar prišli, o čem se
sploh pogovarjamo?

Z eksperimentalnim cepivom
cepiti vso populacijo zaradi
bolezni, ki jo
celo po uradnih statistikah
preživi krepko
čez 99 odstotkov obolelih
… Kakšna je to
vendar parodija? Poleg tega
moramo vedeti, da so si tisti,
ki cepiva izdelujejo, vnaprej
izborili, da za
rezultate niso
odgovorni. Kar
je precej divje,
se vam ne zdi?

Je možno covid zdraviti tudi z vašo
bioterapevtsko metodo?
Seveda je možno, zakaj ne bi bilo? Tudi ta virus
se najbolje zdravi tako, kot se najbolje zdravi vse
drugo, torej s krepljenjem bolnikovega naravnega
imunskega sistema. Ampak kot skušam že
desetletja dopovedati ljudem: moderne, od
farmacije ugrabljene medicine v resnici ne
zanimajo zdravi ljudje. Če bi jo zanimali, potem
v bolnišnicah že dolgo ne bi več rezali nog zaradi
gangrene.
Kako? Aha, seveda govorite o slovitem
eksperimentu iz osemdesetih, ko ste v
zagrebškem kliničnem centru pod budnim
očesom jugoslovanskega zdravstvenega
establišmenta ozdravili vrsto bolnikov s hudo
gangreno.
Dvaintrideset bolnikov. Dvaintrideset mladih
ljudi, ki bi jim sicer odrezali nogo. Govorimo
namreč o vlažni gangreni, ko je noga že povsem
črna in zaudarja.
Sliši se neverjetno, ampak je res. Novinar
Dražen Jakčin je o vsem skupaj napisal zelo
dobro dokumentirano knjigo. Poskus je
takrat v medijih spremljala vsa jugoslovanska
javnost. Potekal je pod nadzorom ekipe
uglednih zdravnikov.
Vsi primariji v državi so takrat budno prežali na
vsako mojo napako, da bi me lahko razglasili
za šarlatana. A niso imeli te sreče. Vnaprej sem
prevzel polno odgovornost in na koncu sem rešil
noge prav vsem dvaintridesetim udeležencem
eksperimenta. Zakaj vse skupaj sploh omenjam?
Ker se piše leto 2021, pa ljudem še vedno režejo
noge! Čeprav je jasno dokumentirano, da je
vlažna gangrena povsem ozdravljiva. In čeprav
sem večkrat jasno izrazil pripravljenost, da jih
naučim, kako jo zdraviti. Ampak zdravi ljudje jih
pač ne zanimajo. Zanima jih predvsem zdravljenje
– če razumete, kaj vam želim povedati.
Žal razumem.
Ampak to ni šala. Nič se ni spremenilo. Vlažna
gangrena uradno še vedno velja za neozdravljivo
bolezen. Ljudem dejansko še vedno režejo noge.
In taka miselnost zdaj postavlja smernice, o čem
je dovoljeno govoriti in o čem ne. Ljudstvo tega ne
bi smelo dopustiti.

Nevarno se je strinjati z vami.
Prav res. Nekoč so take, kot sem jaz, veseljaško
sežigali na grmadah. Kdo ve, ali nas ne bodo
kmalu spet. Veste, kaj nas uči zgodovina?
Povejte.
Eden najbolj zanesljivih znakov razrasta mračnih
sil je, da razprava ni več dovoljena. Najbolj
nevarni so časi enega samega dovoljenega
pristopa k reševanju družbenih težav in enega
samega sklopa dovoljenih mnenj. Tako kot
naši časi, ki so že dolgo tudi časi enega samega
možnega ekonomskega modela. Vidite … Kot je
bil narod navajen na neoliberalizem kot politiko
edinih možnih rešitev, so zdaj popolna zaprtja
in cepljenje edine možne rešitve za covid. Kar
bi bilo smešno, če ne bi bilo tako tragično. Proti
vsakemu virusu ali drugi nevarnosti bi moral biti
naše najmočnejše orožje razum, mi pa postajamo
čedalje bolj razoroženi.
Ko vsaj ne bi bilo res.
Opozoril bi, da je pred nami v vsakem primeru
izjemno naporno obdobje. Taka obdobja pa so
nevarna, ker lahko v njih bitka za preživetje
zasenči zares pomembno bitko.
Katero?
Posameznikovo notranjo bitko za sočutje in
dostojanstvo. Ta je ključni razlog, zakaj smo sploh
tu. Večkrat sem že povedal, pa bom z veseljem še
enkrat … Naša prva dolžnost do sebe je, da smo

V obdobju,
ki prihaja,
se bodo poskusi
delitev samo še
stopnjevali. Levi
in desni, liberalci
in klerikalci, Srbi in
Hrvati, partizani
in domobranci,
procepilci in
anticepilci … Zle
sile bodo seveda
pograbile kar
koli, na kar bodo
ljudje notranje
ranljivi. Zato
se moramo
vedno, ko nam
misli uidejo
proti sovraštvu,
potruditi, da jih
vrnemo v meje
znosnega.

čim bolj gospodarji svojih misli, ne da so one naše
gospodarice. Saj veste, o čem govorim. To, kar
mislimo, potem tudi počnemo. To, kar počnemo,
nam počasi preide v navado. Naše navade
postanejo naš značaj, naš značaj pa postane naša
usoda.
No, ta je prav res zimzelena. A ne brez razloga.
Želite še eno?
Prosim.
Logika je mati resnice – ampak samo če
smo logike sploh vredni. Torej če smo se jo
naučili uporabljati. In logika nam govori, da
je le sloga tista, ki nas lahko reši. Sloga malih
ljudi. Zgodovina človeškega rodu je zgodovina
zločinskega slogana deli in vladaj. V obdobju,
ki prihaja, se bodo poskusi delitev samo še
stopnjevali. Levi in desni, liberalci in klerikalci,
Srbi in Hrvati, partizani in domobranci, procepilci
in proticepilci … Zle sile bodo seveda pograbile
kar koli, na kar bodo ljudje notranje ranljivi.
Zato se moramo vedno, ko nam misli uidejo
proti sovraštvu, potruditi, da jih vrnemo v meje
znosnega. Naša dolžnost je, da se naučimo svoj
upravičeni gnev usmerjati tja, kamor sodi, ne
pa v sotrpine okrog nas. In to samo zato, ker so
bili vzgojeni v zelo drugačnem okolju kot mi.
Dovolj vendar teh starih prežvečenih neumnosti!
Skrajni čas je, da se združimo proti resničnemu
sovražniku … Torej proti novemu fevdalizmu, ki
se pod plaščem raznih kriz zgrinja nad nas.
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