Ko bom srečen,
Mojca Fabjan, svetovalka
zdravega življenja

Diagnostika CoRe™
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Različne poti do zdravja
Foto: arhiv Mojce Fabjan

V

ečina ljudi pravi takole:
'Ko bom zdrav, bom srečen.' Jaz pa stavek obrnem
na glavo: 'Ko bom srečen, bom
lahko tudi zdrav,'« je odločna
Mojca Fabjan. Nerada se opiše
kot zdravilka in raje uporabi besedo svetovalka. K njej prihajajo
ljudje z najrazličnejšimi težavami,
od depresije in alergij do hujših
kroničnih bolezni. A kot poudarja: »Jaz nikoli ne zdravim alergij,
bolezni, ampak človeku vedno
pomagam do točke, da se začne
samozdravljenje.«
Pod okriljem podjetja Amedea
Mojca ponuja celostno svetovanje in podporo, cvetne terapije po
dr. Bachu, zdravljenje s ponovno
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povezavo ter terapije CoRe biofeedback, ki so razdeljene na dva
dela: diagnostični sistem Inergetix
CoRe™ ter na CoRe bioresonanco.
Mojca že od malega čuti energije.
Ukvarjala se je z astrologijo in delala z nihalom, »a takrat ozračje v
Sloveniji preprosto še ni bilo pravo,
da bi človek resneje delal kaj podobnega – če že, si to počel bolj na
skrivaj.« Zato je sposobnosti za vrsto let postavila na stranski tir, dokler se ji ni »okoli tridesetega leta
zgodil Saturnov povratek. Saturn
je tudi sicer vladar moje astrološke
karte; znova sem se spomnila svojega prinesenega astrološkega znanja
in spet začela delati astrološke kar-

Mojca s svojima psičkoma,
Isso (levo) in Klipom

te. Hočem reči: nekaj v življenju se
mi je moralo sesuti, da sem se tega
spet lotila. Brez krize, med katero
moraš predelati stvari, ki privrejo
iz tebe, se ne zgodi nič.«

Tudi Bachove kapljice

Njena pot duhovnega razvoja se je
nadaljevala s tečajem reikija (naredila je prvo stopnjo), vendar se
je s tovrstno terapijo ukvarjala le
krajši čas, ker se ji je »preprosto
zdelo, da nekaj ni v redu s tem, da
želimo biti posrednik zdravilnih
energij za druge ljudi«. Naredila je
tečaj klasične masaže, našla zdravilne kristale, i čing, vedno nove
stvari. Najpomembnejša pa je bila

Zaradi svojega dalmatinca Klipa,
ki je imel vedenjske težave, je pred
sedmimi leti odkrila cvetne esence
in se začela ukvarjati s pripravo
Bachovih kapljic. Krajše obdobje je
obiskovala šolo za bioterapevte in
vse, tudi prineseno znanje povezala
v celoto, ko mu je dodala še bioresonanco, vendar ne tiste klasične.
Naletela je namreč na dr. Kirana
Schmidta, nemškega zdravnika in
homeopata, ki je leta 2004 razvil
sistem Inergetix CoRe™ in potem
še bioresonanco CoRe. Inergetix
CoRe™ je diagnostični sistem, »ki
učinkuje tudi na daljavo. Vanj vnesem vaše rojstne podatke in fotografijo. To je samo vaša informacija
in nikogar na svetu ni, ki bi imel
povsem enake podatke. Sistem po
holografskem ključu med več kot
100.000 zdravilnimi informacijami,
ki jih vsebuje, poišče tisto, s katero
posameznik najbolj resonira. To je
lahko neki globoko zakoreninjen
vedenjski vzorec, zaradi katerega
ima človek težave v življenju, in
na podlagi tega lahko najdemo
homeopatska zdravila, dodamo
Bachove kapljice, akupunkturne
točke in tako naprej. In s pomočjo vsega tega se nato lahko začne tudi samozdravljenje.« Analizo
CoRove diagnoze Mojca primerja z detektivskim delom, ki ga
opravlja v »nekakšnem alfa stanju«, saj je treba na ravni simbolnega jezika med seboj povezati
veliko podatkov. Inergetix CoRe
torej izvaja diagnostiko in omogoča zdravljenje na daljavo na informacijski ravni. Bioresonančni
sistem Bio-LaesEr pa je novost na
področju bioresonančnih naprav in
je skupaj z informacijskim delom
sistema CoRe dopolnitev zdravljenja na vseh ravneh. Učinkuje s
popolnoma izmerljivimi energijami, ki jih lahko tudi občutimo, in
omogoča kombiniranje frekvenc,
ustvarjenih s programom CoRe, z
lastnimi frekvencami človeka. Ta
sistem bioresonance deluje tako,
da »prebere« klientove frekvence
in mu jih enake, a okrepljene vrne,
zdravilni učinek pa se tako samo

še pomnoži. Ko človek dobi nazaj
svoje lastne okrepljene frekvence,
se mu poveča občutek zavedanja
samega sebe, kar je tudi temelj
samozdravljenja. Sistem CoRe pa
ima tudi možnost, da glede na dane
podatke v bazi zdravilnih frekvenc
izbere tiste frekvence, s katerimi
trenutno najbolj resonirate, oziroma jih v danem trenutku glede na
svoje stanje najbolj potrebujete.
Zvok je pri tem nosilec zdravilnih
informacij, te pa vam lahko pomagajo pri vzpostavljanju ravnovesja na vseh ravneh. Na podlagi
opravljene diagnostike lahko tako
dobimo zvočno datoteko CoRe s
personaliziranimi frekvencami, ki
jih lahko shranimo na računalnik,
telefon, MP3in podobno ter poslušamo takrat, ko nam najbolj ustreza. To je frekvenčna (energijska)
terapija CoRe na daljavo. Omogočeno je tudi informiranje različnih
snovi (vode, kristalov ...) s kodo, ki
jo izdela Inergetix CoRe.

Informacijska medicina
»Pravzaprav se Schmidt ukvarja
s tako imenovano informacijsko
medicino, ki jo je težko pojasniti,
vendar je v svetu že zelo znana.
To so homeopatija, cvetne esence, akupunktura, psihoterapija,
tehnika EFT ... K meni pogosto
pridejo ljudje, ki so že v sistemu
uradnega zdravljenja, a na točki,
ko imajo zdravila samo še stranske učinke. Ena od prvih stvari,
ki jim jih povem, je, da je delo s
sabo (in samozdravljenje) daljši
proces, začeti pa moramo z naslednjim razmišljanjem: živimo hkrati
na fizični, energijski, informacijski
in duhovni ravni. Fizično dobro
poznamo: to je naše telo, hrana,
ki jo zaužijemo. Uradna medicina
se ukvarja s to ravnjo. Na energijski ravni ugotavljamo, koliko
energije imamo, kdaj in zakaj jo
izgubljamo. Na tej ravni deluje večina bioenergetikov (čiščenje čaker, dovajanje energije, odvajanje
presežne energije, uravnovešanje
čaker oz. energijskih centrov ...).
O tem simptomatskem zdravljenju

pravim nekako tako, da je šel bog
na dopust, zdaj pa se malo igrajmo.
Glavna je informacijska raven: to
je naša duhovna raven, to je vzročna raven, matrica, morfogeno polje, polje nične točke, kakor pač
želite to poimenovati. Tu so vsi
vzroki za naše bolezni, tu je do
sedme generacije nazaj shranjeno
vse, kar prinesemo s seboj na svet,
naše miazme (prinesene šibkosti),
naši načini razmišljanja, pogled na
svet. Zadnja raven pa je bog, čista
zavest ali kakor koli že poimenujemo silo, višjo od nas.«
Večina ljudi se po Mojčinih besedah reševanja težav loti takole:
malce spremenijo prehrano, potem
gredo k bioenergetiku in dva meseca jim je bolje, ker jih napolni z
energijo. Toda ker še vedno delajo
in razmišljajo kot prej, je hitro spet
vse po starem. »Treba je spremeniti
način razmišljanja, rečem vsakemu,
in velikokrat me kdo po tem stavku
vpraša: 'In kakšno zvezo ima moj
način razmišljanja z mojim bolečim
kolenom?' 'O, pa še kakšno!' jim
odgovorim, vsak simptom je samo
znak, da moraš nekaj spremeniti.
In tu vstopimo jaz, sistem CoRe
in predvsem posameznik, ki mora
imeti trdno namero za spremembe in mora biti pripravljen delati s
sabo. Ne moreš samo priti na terapijo in potem samo čakati, kdaj
se ti bo življenje spremenilo. Strankam svetujem, kaj naj same delajo
na vseh ravneh (od mene gredo
vedno z dvema stranema navodil),
sama pa vedno zdravim samo na
informacijski (duhovni) ravni, saj
sem se k temu osebno zavezala.
Vsa drugačna zdravljenja osebno
vidim kot simptomatska. Stranka
pa dela spremembe na fizični, energijski in duhovni ravni. In ta krog je
tisti, ki te pripelje k zdravju.«
Koliko obiskov pri Mojci je potrebnih, je odvisno od posameznika.
»Stranke me pogosto vprašajo: 'In
kdaj moram spet priti?' Odvrnem
jim: 'Ko boste začutili.'« Kajti zelo
je pomembno, da začnejo ljudje
končno čutiti same sebe, saj je to
začetek samozdravljenja.
Irena Pirman

knjiga Reconnection, za katero je
vedela, da je tisto pravo. Po narejenem procesu Osebne ponovne
povezave in pozneje po seminarju
v Salzburgu leta 2010 so se začele
stvari v njenem življenju dogajati hitreje in jo voditi po poti, ki ji
je namenjena: pomagati drugim,
vendar tako, da jih uči oziroma
posreduje potrebne informacije ali da jih s ponovno povezavo
poveže v zdravilno polje z nečim
višjim in zaupa, da bodo prejeli
natanko takšno zdravljenje, kot ga
potrebujejo. Pri osebni ponovni
povezavi povežeš akupunkturne
točke telesa z Zemljinimi in zvezdnimi, saj smo, kot pravi Mojca,
»vsi povezani med seboj«.
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