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 nina Kaiser je s svojimi čudeži trdno zasidrana v realnem svetu. Zadnjih 
30 let doma in po svetu uspešno niza raznolike podjetniške in zasebne 

izkušnje. Široko paleto védenja vedno raje, prosto po Rumiju, zamenjuje za 
čudenje. nanizala je blizu 20 zgodb o čudežih, tako malih kot velikih. Knjiga 

je nastajala od začetka lanskih spremenjenih razmer s korono – in konec 
minulega leta je že izšla pri Založbi Chiara. Kako polno preživet čas!

 DOVZETNOST ZA ČUDEŽE  

SE DA NATRENIRATI

 Nina Kaiser, avtorica zgodb za širjenje zavesti
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Dodanih je tudi nekaj po-
glavij z zelo nazornimi in upo-
rabnimi informacijami iz sveta 
energij: o vibraciji čustvenih 
stanj ter o tem, kako se spo-
pasti z zdravstvenimi izzivi, na 
primer s ščitnico, in kako zelo 
pomembna je naša prehrana.

Najbolj pa je pri vsem skupaj 
pomemben namen – spodbu-
diti nastanek boljših okoliščin 
zase in za vse. Kot to pojasni 
s toplim in jasnim priporo-
čilom avtorica: “Namera, ta 
odločilna, dolgoročnejša mise-
lna priprava, dobesedno uredi 
udejanjanje.”

S kakšnim čudežem so vam postregli 
zadnji dnevi?
Dva lepa dogodka lahko opišem. Pre-
jela sem povabilo v pogovorno oddajo. 
Prosili so me, da razložim svoj obred 
ognjene kopeli prostora, in predlagali, da 
med pogovorom pojasnim tudi kaj o vr-
stah sveč in o samem plamenu. Dva dni 
pred oddajo so znanci in neznanci, s ka-
terimi sem se pogovarjala, spontano zelo 
poznavalsko pričeli govoriti o svečah, 
kakšne uporabljajo in kako sami izvaja-
jo ognjeno kopel prostora ter o pomenu 
in govorici oziroma sporočilu dima sveč. 
Bila sem tiho in poslušala ter se spomni-
la, da spadajo take vrste sinhronicitet, ki 
te obogatijo ob pravem času, med pojav-
ne oblike širše ravni zavesti. Jaz pa vem 
o ognjeni kopeli prostora in telesa ter 
uporabi sveč toliko kot še nikoli! (smeh)

Kaj pa je drugi napovedani čudež?
Spoznanje o resnično gromozanskem 
vplivu kamnov in njihovi vlogi zašči-
te doma. Ja, kamni so programirani. 
In šele zdaj sem dojela vso veličino 
popisov Pavla Medveščka v etnološ-
kih zbirkah Goriškega muzeja. Zares 

ot je vedel že Nikola 
Tesla: “Ko se narav-
no nagnjenje razvije v 
strastno željo, se človek 
svojemu cilju bliža s 

kilometrskimi koraki.” (Iz Teslove av-
tobiografije Moji izumi, 1919, Založba 
Sanje, prevedla Monika Klinar, 2012.)

Prvenec Nine Kaiser Mali in veliki 
čudeži je priročnik za širjenje zavesti 
in spoznavanje najuporabnejših pri-
stopov za večanje energije in zdravja. 
Skozi igrive in res neverjetne, a resnič-
ne zgodbe niza doživetja, ki jih ved-
no bolj zavestno doživljamo: od tega, 
kako si zaželeti živalco, in te točno 
taka tudi najde, do tega, kako starša 
najde točno tak otrok, kot ga sanjata. 
Od najdbe ukradenega avta do astral-
nega potovanja. Od otroških videnj do 
škratkov med odraslimi.

K

izredno delo! Za poročno darilo sva 
namreč od moževe poročne priče pre-
jela v dar bovški kamen, precej težak 
in velik, pritrjen na desko, tak, da sem 
ga še komaj dvignila. Namen je bil ta-
krat izražen, a pri petindvajsetih nisem 
imela pojma, da je to pomembno. Ko 
smo se izselili iz takratnega stanova-
nja, smo kamen pustili tam. Po nekaj 
letih sem šla mimo stanovanja. Izve-
dela sem, da je še vedno prazno, torej 
novemu lastniku ni služilo, kot si je za-
mislil. Obratno sem imela v novi hiši 
več kot deset let težave s pošto bivših 
lastnikov, vse dokler nisem vrgla proč 
njihovega kamna, ki so ga pustili tam! 
Seveda bi ga lahko le preprogramirala. 
Zdaj to vem.

Kaj je vaš ‘pogoj’, da nečemu podelite 
status čudeža?
Čudež je zame čudovit dogodek ob 
pravem času, dogodek ali pojav, ki ti na 
razvojni poti osebnostne rasti pomaga 
ali te spravi iz zagate. Ali pa neki znak, 
sporočilo, namig, ki ti pomaga, da do-
jameš sporočilo. Eureka! Spoznanje! 
Nezmotljiv občutek, da nekaj veš, ali 
pa na drugi stran pojav, ki ga nikakor 
(še) ne znamo povsem pojasniti. Če-
prav imam seveda rada lepe čudeže, pa 
so čudeži pogosto tudi v manj privlač-
ni preobleki. Tudi neprijetni dogodki 
nas lahko izpulijo iz dremeža, nepri-
sotnosti, nerazumevanja, iz življenja na 
avtomatu.

Mnogi se še oprijemljejo prepričanja, 
da se čudeži dogajajo le duhovno pre-
bujenim osebam.
Nikakor ne, samo dojamejo oziroma 
ozavestijo jih ne vsi. Spomnim se, ko 
sem starše peljala zadnjikrat na po-
mladni izlet v Rim. Prispeli smo, pre-
den je bila soba nared, in ker je bilo tam 
že toplo, se je oče odločil, da se preobu-



obdobje ne bo prav kratko, in zaves-
tno sem si dvigala vibracije tudi s pi-
sanjem te knjige. Še zdaj, ko jo sama 
berem za sabo, prav začutim, da mi 
zvišuje vibracijo, in zares sem vesela, 

ko tako začuti še kdo in mi pove, da 
mu je bilo ob branju lepo. Prijateljica 
mi je ravno rekla, da vsak večer s tem 
namenom prebere eno poglavje pred 
spanjem.

Vas je v ‘odraslem’ življenju kaj 
spom nilo na otroške odprtosti za 
presežno, se je zgodila kakšna ini
ciacija, ali to pri vas ves čas nemo
teno teče?
Ja, po otroških pripetljajih je bila kar 
nekaj časa tišina. Zelo polni delovni-
ki, hitenje in učenje od jutra do večera 
niso v prid. Vsakokrat, ko sem živela 
bolj sproščeno obdobje, sem več za-
znavala. Moj kanal za te energije se je 
ponovno zelo odprl po polletnem ob-
dobju, ko sem uživala izključno pre-
sno hrano, in po seminarjih Tesla me-
tamorfoze. V to sem se zelo poglobila 
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je v sandale. Ko se je sezul, je v lobiju 
vsem na očeh na tanki nogavici zazijala 
luknja. Oče, precej v letih, je zavzdihnil, 
joj, pozabil sem si nabaviti nogavice. Ni 
minilo niti pet minut, ko smo si v barč-
ku zraven naročali prvo jutranjo kavo 
in rogljiček – mimo je privršal ulični 
prodajalec lepih, tankih, bombažno 
svilenih nogavic, kakršne je imel moj 
oče najraje. Moj oče je bil do vsakršnih 
uličnih prodajalcev a priori odklonilen 
in se je obrnil stran. Do konca izleta 
nismo nikjer več naleteli na prodajalca 
nogavic. Tako hitro, kot se je prodaja-
lec pojavil kot nekakšna fatamorgana, je 
tudi izginil. In – vprašam vas – koliko-
krat ste v resnici naleteli na (hodečega) 
prodajalca nogavic? Jaz še nikoli! Ne 
prej ne pozneje.

Takrat sem se zares prepričala, da lah-
ko priložnost pride samo enkrat, in do-
bro jo je znati prepoznati in zgrabiti.

Kako spodbuditi nekoga, ki šele vsto
pa v ta čudoviti svet ‘čudežev’, da pos
peši dogajanje?
Mislim, da je dobrodošla vaja v re-
snični pozornosti, v počasnejšem živ-
ljenju, v hvaležnosti. Mnogokrat je-
mljemo stvari za samoumevne, ko pa 
ozavestimo, da je zadaj trud in delo 
mnogih oseb, ki jih morda niti nismo 
spoznali in nikoli srečali, začutimo 
šele vsemogočnost delovanja vsega, 
kar nas obdaja.

Tisti, ki na primer pljune na cesto, 
gotovo ne razmišlja o tistem, ki je ce-
sto asfaltiral. Če bi tega človeka poznal, 
morda tega ne bi naredil. Ključ je torej v 
tem, da cenimo vse okrog nas, preproste, 
enostavne stvari, da se življenju čudimo 
in sprejemamo vso njegovo lepoto, ki 
nam jo ponuja. Pa naj si gre za čudesa 
narave, kot so čudoviti mahovi v obli-
ki zvezdic, ali pa velike bukve, tlakovan 
pločnik z izbranimi tlakovci svetle in 
sive barve, s katerimi je ustvarjen zani-
miv vzorec, primerno postavljena cestna 
svetilka ali pa mojstrsko pritrjena polica 
ali straniščna školjka. Zares je lepo gle-
dati mojstre pri delu, pa naj bodo to vo-
dovodarji ali slikarji.

Načine in čisto jasna navodila za širje
nje zavesti, kar je pogoj za zaznavanje 
čudežev, ste opisali tudi v knjigi.
Res je. Zavest pomeni, da se zaveda-
mo, bolj natančno, zaznavamo, upošte-
vamo … So pa za zaznavanje čudežev 
potrebni prav izpolnjeni fizični pogo-
ji: daljša obdobja primerne prehrane, 
ustrezna predihanost, razgibano telo in 
sproščenost, dovolj brezskrbnosti, ki se 
je prav tako lahko privadimo, igrivost 
ali radoživost, vse to se zdi predpogoj 
naravnanosti na ‘Božansko frekvenco’.

Ste si v življenju te posebne sinhroni
citete kdaj zapisovali ali je knjiga stek
la kar z ‘neba’?
Dnevnik pišem od svojega desetega 
leta starosti. Knjiga pa je začela na-
stajati kar nekako sama. Ko je nasto-
pilo obdobje teme, sem vedela, da to 

Razsvetljenih oseb  je precej tudi  

med neznanimi osebami. Poznate tudi  

vi kakšno? napišite mi kaj o njej, prosim.

Oprema za ognjeno kopel prostora: 

malo pozornosti in oblikovana 

priprošnja ustvarita čudežno.

Mir in zbranost s skalarno energijo Tesla metamorfoze



in Tesla metamorfozo zdravljenja redno rada prakticiram. 
Vedno znova sem navdušena nad izidom.

Kdaj ste jo nazadnje s pridom uporabili?
Zares rada vidim, kako globoko umiri in pomiri. Najpogosteje 
jo uporabim seveda v svoji družini, pri mami, očetu. Včeraj sem 
jo izvajala ravno pri mucu Maršiju (ki mu je posvečena tudi 
zgodba v knjigi, op. a.). Predolgo je bil na mrazu, prehladil se 
je in je kašljal. Ko sem pričela izvajati Tesla metamorfozo, je 
pričel presti. Sicer pa jo izvajam za znance, znance znancev 
in seveda za vse, ki jo želijo preskusiti. Je tudi med ponujeni-
mi storitvami Centra Dehtenje in prav danes jo je preizkusila 
tudi mlada bralka knjige. Če ste utrujeni od pretiranega dela, 
pod stresom, slabovoljni, prestrašeni, brez cilja ali z resnejšimi 
težavami, je izredno blagodejna. Ne poznam nobene druge 
metode, ki bi tako globoko sprostila. Če vemo, da je za vsako 
okrevanje sprostitev najpomembnejša, je to odlična metoda!

Kako pa priporočate, da ostanemo na tem dobrem valu s ču-
deži, da nam ne usahne dotok naključij, ki to niso?
Seveda pomagajo um-iritev, sprostitev, počitek, a obenem vesel 
in smel pogled nase, na okolico in svet. In daleč najboljši recept 
bi bili redni obiski gozda in iskanje čim globljega stika z naravo. 
Poslušanje njenih melodij, na primer zares poslušanje bobnenja 
reke ali ptičje govorice … A s tem ne svetujem, da hodimo po 
svetu plašno, pretirano obzirno.

Kaj je bil osnovni vzgib za te zapise, Nina?
Slutila sem, da se čudeži dogajajo pogosteje in več lju-
dem, kot se zdi na prvi pogled. Želela sem dognati, 
kako je s tem.

Kako postane oseba, ki je večino življenja preživela v 
podjetniških izkušnjah, avtor objavljene knjige, torej 
– pisateljica?
Preprosto. Raziskuje, se sprašuje in zapiše svoja razmi-
šljanja. Mnogi si zastavljajo premalo vprašanj in vza-
mejo vse tako, kot so jim povedali.

Ste šli s takim pristopom že skozi minule podjetniš-
ke izkušnje?
Verjetno. Ja. V vse zelo raznolike vode sem kar vstopila.

Kako bi na tečaj čudežev pridobili politike?
Potrebujejo dnevni ritual, ki vsebuje počitek, obvez-
no samoto ali odmik. Ohranjanje stika s srcem. Po-
trebne so redne vaje. Delo na sebi. Zanje še najbolj. 
Z ljubeznijo.

Kako vnesti tega duha širine zavesti v, 
denimo, vzgojno-izobraževalni sistem?
Z globokim spoštovanjem otrok, dru-
gačnosti, individualnosti, z odprtim 
občudovanjem teh isker, s priznavanjem 
tega, kar je v njih. Tako, kot je, je izvrstno! 
V sistemu bi bilo lepo, če bi zmogli opu-
ščati pretirano unificiranost, predpise, 
služenje izobraževalnega sistema režimu, 
če bi zmogli dopuščati individualnost.

Kako lahko starši oziroma družba 
spodbujamo to odprtost za prisluško-
vanje svojim sposobnostim – pri sebi 
in naslednjih rodovih?
Pozorno poslušajmo otroke in jim zau-
pajmo. Mi se učimo od njih, in ne oni od 
nas!

Kakšne izkušnje ste imeli s šolanjem 
sina po svetu?
Sin je pričel hoditi v mednarodno šolo 
na Dunaju, v četrti razred osnovne šole. 
Po pol leta sem z grozo ugotovila, da je 
pozabil pisati. Učiteljica za angleščino 
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»Knjiga, ki jo prebereš na dušek, a se nato k njej vračaš znova in znova. Prav zaradi občutka, da z njo v roki var-neje stopaš svojemu bistvu naproti.«
Mojca Fatur, igralka 

»O, da bi vsi ljudje v svoji intimni izkušnji spoznali to, kar nam pripoveduje Nina Kaiser v čudoviti knjigi!«
Andrej Detela, izumitelj

»Nina Kaiser je načitana in talentirana pisateljica, hkrati pa vibrira na čarobnih frekvencah, je razsvetljena v reso-nanci ponotranjenega bistva.«
Marko Pavliha, pravnik, Galilejeva komisija

»Vabim, da vzamete v roke to knjigo in razmišljate o svo-jih čudežih. Kot pravi avtorica, zaradi velikega pomena dvigovanja zavesti za ves planet je pomembno, da širimo, vadimo in ozaveščamo izvenčutne zaznave.«Žiga Vavpotič, ustanovitelj projekta Simbioza
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je rekla: I don’t teach that! (Tega ne po
učujem!) Sploh niso pisali. Razložila je: 
It is all about typing and skyping. (Važ
no je samo tipkanje in skajpanje). Ker 
tega nisem zmogla sprejeti, sem hodila 
kar naprej k ravnatelju. V maju, tik pred 
koncem šolskega leta, mi je poslal pismo, 
v katerem se mi je zahvalil za trud in 
me obvestil, da je uvedel koordinatorja 
za literacy, torej pismenost! A v petih 
letih njegovega šolanja sem vendarle 
ugotovila, da je za sedanji kapitalistični 
režim njihovo šolanje izvrstno: otroke so 
dobro učili matematiko, excellove tabele, 
in predvsem statistiko ter prezentiranje. 
Torej šolanje v službi predvsem korpo
racijskega sistema. Ko smo se vrnili v 
Slovenijo, sem zopet z nejevoljo opazo
vala arhaične učne pristope in snov, kajti 
pri nas nam marsičesa ni uspelo opu
stiti, dodajamo, preveč je vsega. Učitelji 
so nezadovoljni, ker ne morejo ničesar 
spremeniti, ker so tudi oni izgubili svojo 
individualnost in so zasuti s preveč biro
kracije. Potrebovali bi podporo staršev in 
širše družbe. Še eno pomembno razliko 
sem opazila: tam se zavedajo, da se okoli 
20 odstotkov BDPja ustvarja z zabavno 
industrijo in s kulturo. Gledališče ima pri 
njih precej veliko vlogo. Pri nas bi lah
ko imeli učne načrte bolj sproščene in 
bi tudi v srednje šolanje vključevali več 
sproščanja, igre, gledališča. To ni izgub
ljen čas, to je pogoj, da se ljudje kasneje 
znajdejo v praznem prostoru, ko jih nič 
več ne objema okvir šolanja. Gledališče 
pomeni priložnost za samospoznavanje, 
ustvarjanje, raziskovanje telesa, različnih 
vlog, soodnosov, priložnost za otroke, da 
nastopajo, svetijo, spoznajo svoje vrline, 
spoznajo svoj glas v dobesednem in pre
nesenem pomenu, uzrejo ogledalo druž
be in še bi lahko naštevala! Izobraževanje 
brez pozornosti ustvarjalnosti ustvarja 
izvedbene delavce. Osebni in družbeni 
razvoj potrebuje sproščeno ustvarjanje.

Jasno je, da je bolje, da ima narod več 
ljudi, ki so si sposobni zamisliti in izpe
ljati stvari.

In kaj je vam prinesla izkušnja tujine?
Bivanje drugje, odmik od domačega 
šele postavi domače v določeno per

spektivo. Ko sem se vračala iz New 
Yorka, sem opazila druge stvari kot ta
krat, ko sem se vračala z Dunaja. Tako 
je res vse odvis no od tega, kakšna je 
tvoja perspektiva, od kod prihajaš! Bolj 
jasno vidim naše posebnosti, lepote, 
dognanja, znanja – in odsotnosti teh. 
Vedno bolj jasno tudi vidim moč na
šega naroda, ki je še v stiku z naravo! 
Sem pa hvaležna za čudovito prilož
nost, da sem imela dovolj časa za dru
ženje s Francozi, Italijani, Američani, 
Španci, Srbi … In prav z veseljem sem 
odkrivala odsev narodove zavesti v po
sameznikih.

Kje ste pa pri nas naleteli že na dejav-
no razsvetljene ljudi?
V vseh sferah. Občudujem toplo dr. 
Gabi Čačinovič Vogrinčič in obču
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V knjigi večkrat 
spomnite na splet
ni iskalnik, ki je 
pod radarjem cen zure. Kakšne so vaše 
primerjalne izkušnje z njim?
V zadnjem času vse bolj postaja jasno, 
kako plačujemo za udobje enolične 
digitalne ponudbe. Vedno znova sem 
presenečena, koliko bolj so raznolike in-
formacije, dobljene z ne najbolj znanim 
iskalnikom, predvsem pa ne v službi ob-
stoječega potrošniškega sistema.

Je po obsegu in dosegu manjši, a moč
nejši glede prečiščenih in nepredela
nih informacij ter energije?
Ja. Manj znan in manj presejan ali pa 
sploh ne. Spomni, da je treba ponovno 
izostriti kritičnost do vira informacij 
in se vprašati, s kakšnim namenom so 
objavljene.

S čim hranite svojo radovednost – za 
tisto, česar sploh še ne veste?
Zasledujem lepe vibracije, lepoto, pri-
jaznost, odprtost, naklonjenost. Odkri-
vam, kar še ne vem, bolj ko je pristno, 
bolj me zanima, od šivanja rišeljeja do 
staroverskih svetišč. Ne vem, kam me bo 
zaneslo. Rada pa ustvarjam.

Kaj vas je v tem smislu najbolj odprlo, 
senzibiliziralo za kaj res novega?
Na svetu je toliko lepih stvari! Samo 
pomislite na kamne, ceste, predore, mo-
stove, potovanja! Pa na kristale. Pa na 
cvetice! Pa na živali. Pa na vonjave ali 
dišave! Vonj zaznavamo z vohom, ta pa 
je nerazdružljiv brat vdiha, torej življe-
nja samega. In dehtenje vsebuje prav to: 
navidez tako zelo neznatno, pa hkrati 
tako veliko oziroma vse! In ravno zato 
sem se odločila, da naš center v nastaja-

dovala sem izjemno dr. Aleksandro 
Kornhauser. So še druge ženske in 
moški! Razsvetljen človek ni indi-
vidualist, ki se briga le zase, ampak 
mu resnično pomeni skupno dob ro 
in negovanje planeta. In razsvetlje-
nih oseb je precej tudi med neznani-
mi osebami. Poznate tudi vi kakšno? 
Napišite mi kaj o njej, prosim.

Kako vzdrževati ta največji trik, da 
smo razsvetljeni kar v vsakodnev
nem življenju?
Vsak dan malo spreminjajmo navade; 
nabavljajmo lokalno s čim manj em-
balaže, puščajmo vse manjši ekološki 
odtis, vedno manj naročajmo online, 
saj s tem samo ustvarjamo slabe služ-
be dostavljavcev. Če se želimo česa 
naučiti, poiščimo različne vire, vedno 
bolj se urimo in prakticirajmo eno-
stavno in zdravo življenje, spoštljiv 
odnos do živali in rastlin in vsega.

Katera knjiga ali umetniško delo 
vas je v življenju močno zaznamo
valo?
Vedno rada berem biografije in z 
največjim navdušenjem sem prebrala 
biografijo Benjamina Franklina, pa 
Gandija in Mandele. To je še mene 
presenetilo, saj se nisem zanimala za 
politične teme. Me pa vedno zani-
mata skupno ali družbeno dobro in 
napredek družbe. Veliko mi pomeni, 
ko vidim, da se ljudje razvijajo še po 
šoli, da delajo na osebnostni rasti, na 
sebi, na odnosih, na razumevanju, ki 
naj nadomesti obsojanje, ogorčenost. 
Sicer pa rada berem in prednost da-
jem knjigam za osebno rast. Trenutno 
me posrkava staroverstvo. Navdušena 
sem nad najdbami.

Pozorno poslušajmo otroke in 

jim zaupajmo. Mi se učimo 
od njih,  in ne oni od nas!

Od kipca do pravega in čisto takega muca

nju poimenujem Center Dehtenje, svet 
čudovitih nevidnih energij. V njem se 
prebujeni posvečamo raziskovanju ču-
dovitih nevidnih energij.

Po čem pa so vas najbolj poznali pred 
knjigo, kaj vas najbolj določa?
Mislim, da življenje raziskujem z 
delom na zelo različnih področjih.  
Ko enkrat osvojim področje, ga moram 
zapustiti in se usmeriti drugam. Ne bi 
se mogla zlahka vrniti v dejavnosti, v 
katerih sem že delovala. Začela sem s 
svojo oglaševalsko agencijo, potem pa 
sem še dvakrat obrnila vizitko, na ka-
teri je na eni strani pisalo direktorica, 
na drugi pa gospodinja. Vsakokrat ko 
sem šla z možem v tujino, sem morala 
pustiti vse svoje, in vsakokrat ko sem 
prišla nazaj, sem se morala ponovno 
znajti. To me je silno obogatilo. Bilo je 
naporno, a hkrati bi še enkrat izbrala 
tako pestro poklicno pot, kjer sem bila 
na čelu tako gradbenega podjetja kot 
javnega zavoda na področju izobra-
ževanja. Tako me res določa raznoli-
kost, rada sem raznoraznica, kot me 
je opisal recenzent moje prve knjige 
prof. Marko Pavliha. Zdaj se ukvarjam 
z dejavnostmi, v katerih lahko čutim 
čudoviti svet energij, tako na primer z 
opremljanjem prostorov z dobro ener-
gijo kot na primer s Tesla metamorfo-
zo zdravljenja ali z določanjem osebne 
barvne karte, saj so barve različne fre-
kvence svetlobe. Rada povezujem – in 
sedaj smo v Centru Dehtenje prebuje-
ne ženske nabrale kar nekaj različnih 
metod in tehnik za doseganje boljšega 
počutja in zdravja.

S P E C I A L M A L I  I n  V E L I K I  Č U D E Ž I
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V knjigi le bežno omenite, da ste se 
poleg energijskih tehnik ne tako dav-
no lotili tudi baleta?
Res, zelo rada proučujem vse pojavne 
oblike umetnosti, tako tudi balet. Prvo 
uro baleta sem si privoščila za darilo za 
50. rojstni dan. Ko sem prvič prijela za 
drog in začela z nogo drsati naprej in 
nazaj, so me od ganjenosti zalile solze. 
Jaz pa baletka! Ha!

V tej strogi in naporni disciplini sem 
ob klasični glasbi našla veliko zado-
voljstva. In v Ljubljani odlične učitelje, 
ki so se šolali v Parizu in drugod po 
svetu. Pred korono sem bila del izred-
no motivirane skupine odraslih baletk, 
ki še vedno vadijo tudi štirikrat, če ne 
petkrat na teden! Amazing! Občudu-
jem upokojeno zdravnico, čez 70 jih že 
ima, pa redno vadi na špicah.

Nenavaden poseg v knjigi je tudi 
citat zajetnega dela članka iz revije 
Sensa. 
Revijo Sensa preprosto občudujem in 
se ob njej napajam že zelo dolgo, če ne 
že od prve številke, mislim, da že pred 
desetimi leti? Članki se mi zdijo izred-
no kakovostni (brez laskanja). In zares 
čutim iskrene namene ustvarjalcev 
pomagati Slovencem in Slovenkam 

pri ozaveščanju in prebujanju. Revija 
se mi zdi zelo estetska, nevsiljiva in 
nežna. Energijsko odlična! V čast mi 
je, da lahko sodelujem, in tudi na tem 
mestu izražam hvaležnost. Zdi se mi, 
da zaznavate utrip družbe in ste vedno 
zelo aktualni, zelo konektani s skupno 
zavestjo.

Kje so vaša znanja prišla najbolj prav 
pri uravnavanju zdravja?
Moje zdravje je občutljivo ravnovesje. 
Marsikaj vem, mislim, da vem dovolj, 
kar potrebujem za doseganje zdravja. 
Opažam pa tudi, da ne zmorem (še) 
vedno redno aplicirati. A vendar je za 

Merkaba – avtorica jo je v 
mavričnih barvah uzrla med 
učenjem Tesla metamorfoze.

mano prav gotovo najdaljše nekajlet-
no obdobje brez bolezni. Torej se da. 
Z leti sem ugotovila, da je v primeru 
šibkejšega zdravja naravnost fantasti-
čen tudi či gong, izvajam ga dvakrat na 
teden. Ljubim to meditacijo v gibanju 
in spomladi bom imela vadbe na pro-
stem, bodisi na Klobuku (hribček nad 
Ljubljano) bodisi ob Koseškem bajer-
ju. Majhna skupinica je že nastala.

Kaj vas zadnje čase najbolj nagrajuje v 
prehranjevanju? Morda kakšen učin-
kovit in presenetljivo hiter recept?
Zelenjava na različne načine; in čeprav 
nimam vrta, se trudim izbirati hrano 
kar najbolj v skladu s sezonskim dogaja-
njem. Kolikor lahko, kupujem pri kme-
tu. Zdi se mi, da vsako leto malo druga-
če. Za izboljšanje počutja bi si naredila 
gosto zeljno juho. Čisto preprosto, samo 
skuham glavo zelja in zmešam.

Nam odstrete kakšen naslednji 
čudež, ki bo lahko začel ustvarjati 
novo knjigo?
Na primer Andrejini srčki in Mojčina 
energijska slika. Prijateljica Andreja se 
je vprašala, ali jo mora biti strah nove 
situacije, in v odgovor je nenadoma za-
čela povsod opažati srčke. Precej jih je 
poslikala. Ta zgodba bo gotovo v drugi 
knjigi z vsemi fotkami.

Ja, druga knjiga že nastaja.

Prvo knjigo je na pot pospremila moč-
na recenzentska ekipa!
Nad komentarji sem bila izredno lepo 
presenečena, seveda sem se jih, vsa-
kega posebej, zelo razveselila. Mojci 
Fatur sem na primer pisala kar prek 
Facebooka, ali bi želela prebrati knji-
go, in mi je čez nekaj dni odgovorila, 
da bi, čeprav se ne poznava. Že med 
branjem mi je dvakrat napisala zelo 

V četrtek, 22. aprila ob 11. uri, avtorica Nina Kaiser vabi v nastajajoči Center Dehtenje 
v Ljubljani. Pridejo soustvarjalci knjige, tudi recenzenti (Mojca Fatur, Andrej Detela, 
Marko Pavliha, Žiga Vavpotič, Talita Taber in urednica). Vabljeni, da se nam pridružite! 
Za dodatne točne informacije pišite prosim na dehtenje@gmail.com.

S P E C I A L M A L I  I n  V E L I K I  Č U D E Ž I

Od silnega 
navdušenja 
nad baletom 
po 50. letu si je 
začela avtorica 
kreirati tudi 
drese; tale na 
sliki je njena 
kreacija. 
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božajoče besede. A vseh teh komen-
tarjev gotovo ne bi bilo brez sposobne 
uredniške ekipe Založbe Chiara. Naj-
bolj se mi je usedel v srce prvi odgo-
vor iz te založbe, ki sem jo nagovorila 
za izdajo knjige. Peter Smole me je 
namreč vprašal, ali se z urednico po-
znava, da je napisala tako lep odgovor. 
Takrat se še nisva. In nikoli ne bom 
pozabila tvojega prvega odziva, ko si 
mi napisala (avtorica intervjuja sem 
urednica te knjige, op. a.): “Če nekdo 
iz materialnega sveta zastavi besedo 
za take energije, angeli plešejo in z 
veseljem bom plesala z njimi!”

Hvaležna sem vsem, ki so, ste jo pre-
brali in celo zapisali mnenja.

Andreja Detele, saj mi je njegov pred-
govor h knjigi Nikole Tesle Moji izu-
mi izredno všeč in menim, da je knjigo 
obogatil.

V knjigi je naveden lep e-naslov, kjer 
pričakujete odzive o dehtenju nevid-
nih energij. Prihajajo?
Odkrila sem, kako veliko prijateljev 
imam, ki me podpirajo. Zares sem jim 
hvaležna. Prav čarobno je, ko te pokli-
če prijateljica, s katero sva že zdavnaj 
izgubili stike, da je knjigo prebrala čez 
noč! In z zadržanim dihom sem brala 
12 strani dolgo, z nalivnim peresom 
napisano pismo 82-letne gospe, ki mu 
je kot darilo dodala drobno, lepo obli-
kovano knjižico Misel, odeta v zven 
sreče. Posebno globoko hvaležnost 
čutim do ekipe založbe za čudovito 
sodelovanje pri nastajanju te knjige. 
Polno zadoščenje pa sem začutila, 
ko mi je popolna neznanka napisala 
ravno na ta naslov, ki sem ga z željo, 
da vzpostavim stik s čudeži bralk in 
bralcev, zapisala v knjigi – dehtenje@
gmail.com: “Hvala. Vaša knjiga mi je 
zelo pomagala.” Takrat sem bila zares 
srečna. Ko sem to prebrala, sem si re-
kla: No, če je pomagala enemu člove-
ku, se je splačalo! 

“Rada imam te male in ne tako male čudeže. Prosim, pišite mi o njih na  
dehtenje@gmail.com. Hvaležna vam bom! Z izmenjavo neobičajnih pripetljajev 
dobivamo uvid v razsežnosti širše inteligence. Take ‘neobičajnosti’ ali nevsakdanjosti 
nam širijo zavest in pripravljajo prostor za delovanje v višji dimenziji. V središču 
Ljubljane prebujeni ustvarjamo Center Dehtenje. Center Dehtenje je center za  
delo s čudovitimi subtilnimi energijami, tudi s temi, opisanimi v tej knjigi.”

Zaradi situacije se še vedno nismo 
srečali in zdaj že res težko čakam na 
predstavitveni dogodek, da bi se z vsemi 
recenzenti, ki očitno vibriramo na po-
dobnih frekvencah, srečali tudi v živo. 
Njihove recenzije so me spodbudile, da 
se poglobim v namen Galilejeve komi-
sije in plemenitega projekta Simbioze. 
Res hvaležna sem tudi za recenzijo g. 




