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S prepričanji 
»programiramo«  
vesolje in življenje
Kdaj pravzaprav ozdravimo? Kdaj smo lahko prepričani, da se nam bolezen ne bo ponovila? 
»Nikakor ne takrat, ko se napolnimo z energijo, uravnotežimo čakre, meridijane itn.« pravi 
zdravilec Robert Zupančič. Spoznal je namreč, da moramo za celostno ozdravitev storiti veli-
ko več – zdraviti naše globlje ravni in ne uravnotežati zgolj energijska telesa. Zato se s svojimi 
zdravilskimi prijemi loteva zdravljenja psihosomatskih vzrokov bolezenskih težav in reprogra-
miranja nezdravih in pogubnih mišljenjskih vzorcev. Prepričan je, da zdravljenci resnično ozdra-
vijo šele potem, ko odpravijo svoja nezdrava temeljna prepričanja.

 ▶ Gospod Zupančič, gotovo ves čas zdravite tudi 
sebe … Ste že resnično ozdraveli? 

Ne bi rekel, da se ves čas »zdravim«, res pa je, da skrbim 
za to, da sploh ne bi zbolel – to je tudi bistvo alternativnega 
zdravljenja. Menim, da je boljše, da s skrbnim uravnoteža-
njem gmotnega in duhovnega skrbimo za to, da bi ostali 
zdravi, in ne, da se začenjamo zdraviti šele takrat, ko smo se 
dlje časa do sebe vedli neodgovorno …

 ▶ Kako se je začela vaša zdravilska pot? 
Začela se je pred približno petnajstimi leti, takrat sem 

se začel ukvarjati z meritvami škodljivega sevanja in odpra-
vljanjem teh. Pri svojem delu sem spoznal, da obstaja ne-
posredna povezava med neugodnimi geološkimi vplivi in 
boleznimi ljudmi, ki so bili izpostavljeni takšnim vplivom. 
Čeprav je v nekaterih evropskih državah uzakonjeno, da je 
treba za pridobitev gradbenega dovoljenja za graditev bi-
vanjskih enot opraviti tudi tovrstne meritve, pa je pri nas 
to področje neurejeno in prepuščeno posameznikom. Ve-
čina se vede do teh vprašanj zelo mačehovsko, čeprav je že 
Rudolf Breuss v svoji knjižici Zdravljenje raka opozarjal, da 
»večina za rakom obolelih spi nad škodljivim zemeljskim 
sevanjem« in da bi zato morali »poklicati radiestezista in 
preveriti, na kakšnem prostoru spimo«. Po navadi ljudje 
začnejo razmišljati o tem šele, ko zbolijo, vendar je za mar-
sikoga takrat že prepozno. 

Sčasoma sem spontano razvil željo, da bi bolnim, ki so 
jih premagali geobiološki vplivi, pomagal povrniti zdravje z 

bioterapijo. Po skrbnem premisleku sem se odločil za uspo-
sabljanje pri Zdenku Domančiću, še prej pa sem obiskoval 
bioenergijsko šolo na Zavodu GESD (zavod za alternativ-
no izobraževanje). Kot prvi Domančićev učenec, sem začel 
opravljati individualne terapije, in ne skupinskih, saj sem 
spoznal, da je za ozdravitev potrebno še veliko več kot zgolj 
zdravljenje bolezenskih znamenj (simptomov) z bioenergi-
jo – s tem pravzaprav ne naredimo kaj več kot s tabletami, ki 
jih dobimo pri zdravniku. Razlika je le v tem, da bioenergij-
sko zdravljenje nima stranskih učinkov, kakršne povzročajo 
zdravila. Da ne bo pomote: vsekakor menim, da je bioener-
gijsko zdravljenje uspešno – dosežki so tudi dokumentirani 
– vendar pa se je za pravo zdravljenje poleg tega treba tudi 
individualno posvetiti zdravljencu in njegovemu načinu 
življenja, ne pa ga obravnavati kot »številko« – to počno 
včasih že pri zdravniku. To spoznanje me je naposled pelja-
lo do odločilne spremembe v mojem sistemu zdravljenja. 

 ▶ Torej ste se odločili, da boste zdravljence obrav-
navali celostno? 

Da, v svoji praksi sem v nekem trenutku doumel pomen 
informacije, da kar od 70 do 90 odstotkov vseh bolezni pov-
zroča stres, in to potrjuje tudi uradna medicina. Ne govori-
mo o stresu, kot ga razume večina ljudi, torej o naglici življe-
nja, naporni službi itn., pač pa gre za psihosomatski stres, 
kakršnega ustvarijo napetosti v organizmu, ki so posledica 
neurejenih miselnih vzorcev, nastalih med socializacijo do 
dvanajstega leta. 
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Ti vzorci sestavljajo namreč naša temeljna prepričanja 
o stvareh. Prepričanja vplivajo tako, da »vzvalovijo kvantno 
tkanino vesolja« in povzročijo, da bodisi v življenju izku-
šamo zdravje, obilje in mir, ali pa bolezen, pomanjkanje in 
trpljenje. Govorimo torej o procesu našega osebnega »pro-
gramiranja vesolja«, s tem pa tudi resničnosti, ki jo doživlja-
mo vsak dan. Podobno kot računalnik uporablja svoj jezik 
za ustvarjanje dosežkov, tudi »zavedni računalnik vesolja« 
uporablja naša prepričanja za sporazumevanje s »stvarmi«, 
iz katerih so sestavljena naša telesa in naš celotni svet. 

Vse pa se začne že v otroštvu – kot otroci smo bili iz-
postavljeni mislim, ki jih je izrekel kdo od naših bližnjih, in 
ker jih je nenehno ponavljal, smo te misli ponotranjili in jih 
sprejeli za svoje. Tako namreč nastajajo miselni vzorci, ki 
nas spremljajo v odraslost ter potem začnejo motiti naše 
normalno življenje. Morda se pokažejo kot pomanjkanje 

samozavesti ali slaba samopodoba, ker so nam v otroštvu 
vedno govorili, da »iz nas nič ne bo«. Ali pa kot različni 
strahovi pred tem ali onim, napačna prepričanja o stvareh, 
kot na primer to, da vam nikoli ne bo nič uspelo, itn. Vse to 
v nas ustvarja napetost, ki jo zaznamo kot nezadovoljstvo in 
neizpolnjenost, in to na psihosomatski ravni ustvarja stres. 
Zato se najprej ustvarjajo neskladja na našem energijskem 
telesu, katerega sestavni del so čakre in meridijani, ki pre-
snavljajo energijo in jo prenašajo do organov in telesnih 
sistemov. Ko se energijska središča zaradi psihosomatskega 
stresa (ki smo mu izpostavljeni zaradi naših napačnih pre-

pričanj in drugih psiholoških stanj) blokirajo, začnejo na-
stajati okvare, ki jih zaznamo kot fizične bolezni. Če torej 
želimo ozdraveti ali poskrbeti, da sploh ne bomo zboleli, je 
zelo pomembno razčleniti naša temeljna prepričanja, se sa-
moanalizirati in zavedati vzorcev, po katerih živimo.

 ▶ Ljudi obravnavate po metodi zdravljenja s siste-
mom Quantec. Kako sistem deluje?

Quantec (QUANtum TEChnology) je najnaprednejši 
nemški računalniški sistem, ki prepozna energijske motnje 
v telesu in s ciljnim objektom ustvari interaktivno komu-
nikacijo na daljavo po načelih kvantne fizike, imenovano 
instrumentalna biokomunikacija. Ta sistem v nekaj minutah 
na temelju zdravljenčeve fotografije razčleni njegovo bioe-
nergijsko polje (ali pa živali ali rastline) ter poda izsledke o 
njegovih morebitnih bolezenskih motnjah, ki so že nastale 

ali pa še bodo v neposredni prihodnosti. Nato z uporabo 
računalniško podprtega programa spet ustvari ravnotežje, 
tako da »škodljive informacije« zamenja z »zdravimi« 
iz svoje podatkovne baze – v njej je več kot petdeset tisoč 
podatkovnih substanc (medicinskih, homeopatskih, so pa 
tudi eterična olja, kristali, Bachova zdravila, afirmacije, ne-
vrolingvistično programiranje itn.). Tako zdravi človeka. 
To pa še ni vse. 

Diagnostika s psihosomatskim ozadjem je področje, na 
katerem je Quantec izjemen. Zmožen je namreč razpoznati 
psihosomatske vzroke energijskega neravnotežja v biopo-
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Robert Zupančič je sicer diplomiral iz področja 
marketinga, vendar se že petnajst let ukvarja z 
alternativno dejavnostjo. Zdravje mu pomeni sta-
nje popolne uravnoteženosti človekove polarno-
sti: gmotne in duhovne.
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lju, takšne, zaradi katerih bodo sčasoma nastale bolezenske 
težave. Vzroki večine bolezni so namreč psihosomatski, 
zato je to področje, ki ga je izjemno pomembno raziskati 
in tudi ozdravljati. Quantec pripravi program nevrolingvi-
stičnega (re)programiranja zdravljenčevih psihosomatskih 
vzorcev, te nato spreminja in tako telesu omogoča, da spro-
ži samoozdravitvene procese. Deluje torej neposredno na 
bolezenski vzrok, zato je takšno celostno zdravljenje uspe-
šnejše kot zgolj tradicionalno zdravljenje z bioenergijo. 

 ▶ Človek, ki se želi zdraviti celostno, mora biti po-
gumen. Se zdaj ljudje bolj zanimajo za zdravljenje 
bolezenskih vzrokov ali si žele zgolj lajšati telesna 
in energijska bolezenska znamenja (simptome)?

Po mojih izkušnjah so trenutno le na smrt bolni ljudje, 
torej »odpisani« pri uradni medicini, pripravljeni narediti 
vse potrebno za resnično ozdravitev, drugi pa žal (še) ne. 
Za to sta vsaj dva razloga. Prvič: ljudje smo indoktrinirani 
z ideologijo »instantnega zdravljenja«, verjamemo, da se 
s »čudežno tabletko« da ozdraviti kakršna koli bolezenska 
težava. To je v prid farmacevtski industriji in to podpirajo 
tudi svetovne vlade, bodisi zaradi neobveščenosti po eni 
strani ali pa kapitalskih interesov na drugi, saj ne vedo (ali 
pa nočejo vedeti), da obstajajo tudi drugačni načini zdra-
vljenja in predvsem ohranjanja zdravja. Drugič: odpravlja-
nje bolezenskih vzrokov zahteva od nas samorazčlenjevanje 
in spremembo življenjskih navad, vse kar storimo zase, pa 
je naporno – zato povprečen človek tega ne zmore opraviti. 
Navadno tega tudi ni pripravljen storiti, predan je vsakda-
njemu užitkarstvu, v katerem sta trdo delo za ohranjanje 
zdravja in disciplina nekaj, kar ne sodi v njegov življenjski 
program. Sodoben človek se je navadil »lenariti«, in števil-
nih ne zdrami iz tega niti huda bolezen. 

 ▶ Zdravite tudi po metodi Tesla metamorfoza™. 
Menda naj bi se ljudje po njej povsem spremenili – 
postali naj bi to, kar so v resnici?

No, Tesla metamorfoza svetlobnega telesa je pomemben 
korak v človekovem razvoju (na telesnem, čustvenem, du-
ševnem in duhovnem področju). Zdravljenje Tesla meta-
morfoza™ velja za eno najkoristnejših energij ter zanesljivo 
najučinkovitejšo in »najmočnejšo«, kar jih zdaj uporablja-
jo zdravilci na planetu. Ta energija je namreč kakovostno 
drugačna in zato ustreznejša od tradicionalnih metod zdra-
vljenja. S tem postopkom zdravljenja se povečajo človeko-
ve telesne zmožnosti, ohranjanje zdravja, zviša pa se tudi ra-
ven človekove energijske zavesti. Izdatno se poveča pretok 
svetlobe in zdravilnih informacij med človekom in zemljo 
ter vesoljem. Tesla metamorfoza™ nas podpre tam, kjer je 

za nas v danem trenutku najprimernejše in tako, kot je za 
nas najboljše, da postanemo bolj celostni in zaživimo, kot 
nameravamo. 

 ▶ Kaj se dogaja vašim zdravljencem med obravna-
vo in kako ozdravljajo? 

Primerov delnega ali popolnega ozdravljenja je pri mo-
jem delu res veliko, ker pa ohranjam na temu področju 
primerno skromnost, želim, da o meni bolj govorijo drugi 
kakor sam. Navadno so odzivi ljudi na terapijah različni, pač 
glede na posameznikovo občutljivost: nekateri čutijo zelo 
veliko, drugi skoraj nič, vendar po nekaj tednih opazijo, da 
se jim je zdravje precej izboljšalo. 

Lahko rečem, da sem se v praksi nekako »specializiral« 
za rakave bolnike – za posebno kategorijo bolnikov, ki po-
trebujejo za ozdravitev skrben, individualen in celosten sis-
tem. Te hude bolezni so zame tudi največji izziv, saj gre pri 
tem večinoma za življenje ali smrt, tedaj tudi čas ni na naši 
strani, dosežki pa so veliko pomenljivejši kot pri nekom, ki 
ga pač »samo« boli hrbtenica (vendar nočem zmanjševati 
težavnosti posameznih bolezni, saj je za vsakogar njegova 
težava najhujša, ker ga zadene na individualni ravni – to pa 
je tudi namen bolezni, da nas opomni, da nekaj ne delamo 
prav). 

 ▶ Kako živite, da ohranjate svoje zdravje in celo-
stno dobro počutje?

Hrana, pijača, bivanjske razmere in podobno, niso tako 
pomembni kot ohranjanje dobre mentalne higiene in psi-
hosomatske matrice. Kot sem omenil, s svojimi temeljnimi 
prepričanji »programiramo« vesolje in tudi naše življenje, 
to pa je tudi širši namen človekovega bivanja na zemlji t. i. 
evolucija duše. Živim povsem vsakdanje življenje, veliko de-
lam in se trudim za ljudi, vendar se znam sprostiti v družbi 
prijateljev in somišljenikov. 
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Aja Vider 
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