
»Človek je del univerzalnega 
energijskega polja in pod-
vržen naravnim zakonom 

tega polja. Prostor, kjer se uravnovesi-
ta energija Zemlje in Vesolja, je polje 
ničte točke, ki hkrati vsebuje vse mož-
nosti. Pri svobodni izbiri naših najbolj-
ših možnosti je ključen notranji mir. 
Najdemo ga, ko uskladimo potrebe ma-
terialnega sveta z duhovnim svetom. 
To naredimo tako, da sledimo svoje-
mu dušnemu zapisu v srčnem središ-
ču, v polju merkabe, centru človekove-
ga svetlobnega telesa, ki je povezano z 
večnostjo,« pove Srečko Podveržen o 
tem, kakšna razmišljanja so ga prived-
la do izdelave pripomoč-
ka, s katerim lahko človek 
podpre svoje učenje o tem, 
kako njegove misli in na-
ravni red Vesolja deluje-
jo na kakovost njegovega 
življenja.

Srečko Podveržen je 
upokojeni diplomirani ele-
ktroinženir, vse svoje živ-
ljenje pa je posvetil pouče-
vanju v srednji elektro šoli 
v Velenju. Tam je tudi ves 
čas svojega službovanja iz-
deloval praktične učne pri-
pomočke, s katerimi je po-
skušal nevidni električni 
tok in njegovo delovanje 
približati dijakom. Skozi 
razmišljanja, kako ubese-
diti in prikazati to nevidno 
polje energij, je vse bolj do-
jemal, da je ta energija, o 
kateri uči, prosta energija, 
ki teče tudi skozi človeka in 

ki jo lahko na različne načine materiali-
ziramo.

Ob ženini bolezni se je še poglobil v 
zavedanje duhovnega sveta in se učil 
različnih načinov dela z bioenergijo. Po 
njeni smrti pa so se mu začele intenziv-
no pojavljati ideje, kako skonstruira-

ti učni pripomoček za človeka, da se bo 
spet spomnil, kako uporabljati energijo. 
Tako je nastala Sobna merkaba – svetlob-
na kočija; naprava, ki aktivira človekovo 
merkabo ali notranji prostor, iz katerega 
lahko živi in ustvarja svoj mir. Takrat je 
zdrav, srečen in izpolnjen.

Kaj je Sobna merkaba in kako deluje?
To je didaktični pripomoček, kot se 

temu reče v učnem procesu, skozi kate-
rega se nekaj naučimo. Pomaga nam oza-
vestiti energijo, elektromagnetno polje, 
ki je del nas in hkrati smo mi del tega po-
lja. Iz tega polja lahko ustvarjamo home-
ostazo, notranji red, ki se izraža tudi na 
zunaj. Sobna merkaba je sestavljena iz 

dveh nasproti si ležečih tris-
tranih enakostraničnih pi-
ramid. Prostor med obema 
povezuje zemeljsko in koz-
mično energijo, uravnove-
šen ženski in moški princip, 
in ustvarja nevtralno polje 
proste energije, ki jo lahko 
uporabimo za določen na-
men. Opremljena pa je še s 
svetlobnim led trakom, ki ga 
upravljamo z daljinskim up-
ravljalcem. Z njim lahko iz-
biramo želeno barvo svetlo-
be in podpremo določen na-
men tudi z barvno vibracijo.

Kako uporabljamo Sobno 
merkabo?

Že ko počasi sežemo z 
roko v ta prostor merkabe, 
lahko začutimo delovanje. 
Nekateri čutijo toploto, mra-
vljince ali neke druge premi-
ke v dlani, nekateri začuti-

V merkabi ustvarjamo svoj mir
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Sobna merkaba aktivira 
človekov notranji prostor, 
iz katerega lahko živi in 

ustvarja svoj mir; takrat je 
zdrav, srečen in izpolnjen.

PIRAMIDE ZA ZDRAVJE

Srečko Podveržen: »Željo ali namero ali določeno informacijo udejanji-
mo prek vode, kristala, hrane ali drugega predmeta, ki ga postavimo v 
prostor merkabe.«
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jo dogajanje v celotni avri. Takoj se zač-
ne samodejni proces usklajevanja in har-
moniziranja našega energijskega polja. 
Ta vibracija nas tudi bolj jasno usmeri v 
iskreno namero, ki marsikdaj seže v srž 
težave, ki jo želimo razrešiti. Željo ali na-
mero ali določeno informacijo udejanji-
mo prek vode, kristala, hrane ali druge-
ga predmeta, ki ga postavimo v prostor 
merkabe. Dovolj je deset do petnajst mi-
nut in zapis se vtisne v predmet. Pri vodi 
lahko občutimo razliko v okusu in struk-
turi pred informiranjem in po tem, ko in-
formacijo okrepimo s prosto energijo v 
prostoru merkabe. Je pa pomemben sam 
postopek.
Kakšen je ta postopek?

Namera mora biti usklajena v srč-
ni energiji. Če za začetek počasi potisne-
mo roko v merkabo, potem lahko, če smo 
vsaj malo senzibilni, začutimo spremem-
bo v svojem energijskem polju. Energije 
se uravnovesijo in naše zavedanje je bolj 
čisto in jasno. Pomembno je, da vemo, kaj 
si v resnici želimo, predvsem pa, kako se 
želimo počutiti, ko se nam želja izpolni. 
To pa pomeni, da se posvetimo spozna-
vanju sebe in svojega dušnega namena in 
ugotovimo, kaj je v danem trenutku tis-
to, kar podpira ta namen. Čista želja, ki 
daje tudi prave rezultate, je tista želja, ki 
je očiščena vseh drugih primesi – vzor-
cev in programov, ki blokirajo naravni 
tok proste ustvarjalne energije.

Kako namero postavimo, da je to res 
tisto, kar je v danem trenutku prav?

Kaj je prav in kaj narobe? Tisto, kar 
je »narobe«, je izkušnja, skozi katero se 
naša duša uči. Pomembno je, kako iz-
raziš svojo željo, še bolj pa je pomembno, 
da je želja res iskrena. Kajti če naš um ne 
deluje v skladu z našo dušo, doživljamo 
konflikte znotraj in zunaj. Pomembno je 
tudi, da skozi to polje namena nikomur 
ne škoduješ. Želje, ki so usklajene tako, 
da podpirajo najvišje dobro, vedno delu-
jejo pravilno. V merkabinem polju lahko 
bolj jasno občutiš, kaj je prav, hkrati pa 

to polje pomaga, da se namere bolj jas-
no oblikujejo, zato se tudi lažje uresniči-
jo. Merkaba je center našega svetlobne-
ga telesa in svetlobno telo deluje na viš-
ji ravni zavesti.

Ali potem pomaga tudi pri dvigu zaves-
ti?

Vsekakor. Prelomna točka v dvigu 
zavesti je v samem centru, v prostoru 
srčne energije, ki spaja nižje ravni zavesti 
z višjimi. Odločilno je spoznavanje in po-
vezovanje teh ravni v celoto; zlitje obču-
tenja in znanja, pozitivnega in negativne-
ga, ženskega in moškega principa. Dolži-
na stranic obeh piramid je preračunana v 
sorazmerju s frekvenco Zemlje, ki pred-
stavlja en pol. Drugi pol je energija Son-
ca, ki se spušča navzdol. Pomembno je, 
da je vse uglašeno z naravnimi vibracija-
mi in v pravih razmerjih, ki vladajo v ele-
ktromagnetnem polju Vesolja. Človek je 
del tega. Če s svojimi posegi ruši ta red, 
ruši samega sebe.

Kako ste preizkusili delovanje Sobnih 
merkab?

Na začetku svojega raziskovanja sem 
postavil veliko sobno piramido, v kate-
ri lahko človek sedi ali leži. V tej pira-
midi sem naredil vse glavne preizkuse. 
Učinke sem zmeril s Kirlianovo kame-
ro. Nad šestdeset meritev potrjuje po-
zitivne spremembe v energijskem polju 
po petnajstminutnem sedenju v pirami-
di. Ker je velika sobna piramida, katere 
stranice merijo 245 centimetrov, za mno-
ge prostorsko nepraktična, sem upora-
bil razmerja v velikosti stranic in pirami-
do ustrezno pomanjšal. Dodal pa sem še 
drugi pol, zgornji obrnjen tetraeder, s ka-

terim se še poudari energija, ki prihaja v 
biosfero z vrha. Tako je nastala najprej 
Mala svetlobna kočija, kasneje pa sem 
napravo na željo strank še pomanjšal, da 
ne zavzame preveč prostora v stanova-
nju. Tudi poskusi s pomanjšanimi raz-
ličicami so pokazali – prek uživanja in-
formirane vode, ki jo postavimo v Sve-
tlobno kočijo –, da se bistveno popravi 
in uravnovesi človekov energijski pros-
tor. Mala in Mini sobna merkaba sta na-
menjeni domači uporabi, posebna znanja 
niso potrebna. Drugače je pri elektronski 
različici.
Kakšna pa je elektronska različica?

Ima možnost reguliranja frekvenc. 
Namenjena je tistim, ki se že bolje spoz-
najo na bioenergijo, in kot podpora bio-
energetikom in drugim zdravilcem. De-
luje podobno kot bioresonanca. Je pa po-
membno, da se pri vseh teh napravah za-
vedamo, da je to, kar mislimo, želimo in 
delamo, v domeni lastnih izbir. Neko sta-
nje, ki ga vzpostavimo, moramo potem 
tudi vzdrževati. Življenje je dinamičen 
proces, ki zahteva od nas vedno nova 
zavedanja, če se želimo razvijati. Pros-
ta energija nas podpira le v tem, kar je 
usklajeno z našo izvorno vibracijo in na-
menom, ki ga imamo v skupnem pleme-
nitenju življenja na Zemlji.

 T. V. 

V merkabinem polju bolj 
jasno občutiš, kaj je prav, 
namere pa se ti bolj jasno 

oblikujejo in zato tudi  
lažje uresničijo.
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Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
PREDSTAVITEV SOBNIH MERKAB
Predstavitev Sobnih merkab bo v klub-
skih prostorih revije Misteriji v sredo, 
12. februarja, ob 18. uri. Marca, apri-
la in maja pa bodo organizirani še po-
sebni enodnevni tečaji za uporabo Sob-
nih merkab.
Na predstavitev se prijavite na www.
munay.si, na info@munay.si ali z sms 
obvestilom na 041/677 089.


