
»Zdravnik, znanstvenik in sodobni mistik razgrinja 

svojo pot, ki bi jo lahko prehodil vsakdo, da bi 

ozdravel telesno in čustveno, presegel čas in prostor, 

se predrugačil s pomočjo energije, ki sega izven 

tistega, kar zaznavamo v vsakdanjosti.« 

 

Postanite brezmejni 
Nenavadni priročnik vplivnega sodobnega mistika, ki predava in vodi 
praktične delavnice o vsem svetu, predstavlja pot, ki so jo iskali mnogi, 
našli pa le izbranci. Izhaja iz osupljive trditve, da je mogoče vse – živeti 
250 let, čudežno ozdraviti telo tudi pri najhujših boleznih, zaceliti 
duševne rane, preseči preteklost, premagati poslovne stiske… ko 
sprožimo kvantne možnosti življenja. Če znamo in zmoremo preseči 
omejitve vsakdanjega bivanja, namreč prestopimo v prostor brez časa in 
prostora, kjer obstaja vse, kar je. Od tam črpamo novo, boljšo 
sedanjost. Ko dosežemo novo razmišljanje, ko stopimo na novo pot, ki 
jo priročnik predstavlja korak za korakom, se drugačnost prezrcali v 
snovno realnost sedanjosti. Avtor dr. Joe Dispenza je zdravnik, 
znanstvenik in mistik. Kot zdravnik je proučeval delovanje telesa, kot 
mistik se je poglabljal v tisto, kar je logičnemu umu nedoumljivo, kot 
znanstvenik pa najde razlage v kvantni fiziki, nevronih v možganih in 
senzoričnih nevritih v srcu. Razumljivo razloži pot, ki so jo odkrili že 
starodavni mistiki, ko raztopimo svojo identiteto, da lahko kot čista 
zavest vstopimo v kvantno polje, ki obstaja onkraj prostora in časa. V 
tem nesnovnem svetu možnosti se nato uskladijo vibracije, zato lahko 
pritegnemo k sebi tisto, kar želimo in kar potrebujemo. Priročnik v 
štirinajstih poglavjih podrobno razloži pot, jih podkrepi z alegorijami za 
boljše razumevanje tistega, kar je težko izraziti z besedami, in predstavi 
primere ljudi, ki so mistično izkušnjo doživeli. Priročnik, ki je vreden 
premisleka, je primerno branje za tiste, ki iščejo v bivanju globlje in višje 
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