Kazalo


I. U       
 Bi in ne bi, pa zakaj in kako bi?
 Iskanje odgovorov na vprašanje, zakaj nekateri zbolijo, drugi pa ne
 Iskanje sozvočja duhovnosti in znanosti, novodobnih znanj
in modrosti preteklosti ter Resnice
 Občutljivo zaznavanje je mati in botra globljih uvidov
 Slovenija − med dvanajstimi najbolj duhovno odprtimi deželami
ter njen slab zgodovinski spomin
 Blagoslovi pionirstva in čudežne poti vanj
 Etno-arheo-medicinska in vibracijska muzikologija o bitnosti življenja
 Čar-nice širokega duha niso čarovnice
 Zgodba o poldečku in polovičarstvu ter iskanju popolnosti
 O čem bo tekla beseda in misel ter iskanje resnice
 Samoanski poglavar o belem papalagiju, njegovih zablodah
in bolnem času

 II. P       ,
, 
 Bolečina razdvojenega sveta
 Zakaj si upam o življenjskih in duhovnih resnicah govoriti
 Kulturne in duhovne omejitve rušijo mir, ljudi in svet
 Drugačna gledanja izza zaves časa in prostora pri iskanju izhodov
iz kriz
 Trenutnost in bolečina širita obzorja duha ter oblikujeta prihodnost
 Tokovi življenjske energije in Polje Inteligence življenja
 Prezrta sevanja, moči in tokovi življenjske energije v današnji medicini
 Epidemije onesnaženosti ter nove paradigme energije in čistoče
 Duhovni in energijski vidiki zdravja, bolezni in kriz
 Sporočilnost simbolnega in poetičnega jezika preteklosti
o silah življenja
 III. P   ,   
 Posledice kulturnega mrka in prepovedi petja
 Veliki slušni Logos Univerzuma in človeka
 Neslišni Logos Univerzuma v spontanem slišnem zvoku
 Terapevtski zvoki in glasba kot eliksir ljubezni in življenja

 Moč utišanega uma, spontanega zvoka in giba
 Pomoč ljudem v stiski z izbranimi zvoki in energijami
 IV. R  ,     
 Huda bolezen mišljenja papalagijev ali belih ljudi
 Odnosi kot učilnica, polnoletnost in dogovori duše
 Odpravljanje ovirajočih čustveno-miselnih vzorcev in čari ljubezni
 Učinkovanje in doživljanje zvočno-energijske fuzije
in kozmične »kirurgije«
 Sedem razvojnih stopenj zavesti in sedem ravni zdravljenja duše
 Osvobajanje in poenotenje duhovnih modrosti človeštva
– izziv prihodnosti
 Osebno potovanje v kozmične razsežnosti, izstop iz telesa
in pranojedstvo
 Darovi pranojedstva in bretarijanstva
 Hvaležnost življenju in smrti
 Preobrazba v bližini smrti
 V. I ,       
 Duhovni materializem
 Razlike med duhovnimi in materialističnimi pogledi na krize in svet
 Ne dopustimo papalagiju, da nas potegne v temo
 Iskanje bolj celovitega, naravnega in večrazsežnostnega življenja
ter (samo)urejanja
 Skupinsko iskanje popolnosti in izpolnjenosti v Aurovillu
 Nasveti za krepitev duhovnih in telesnih moči
 Uvidi preteklosti za sedanjost in prihodnost
 Literatura
 P
 Kozmična telepatija
 Preja večnosti duhovnih zgodb in pravljic ter druge knjige
 Ansambel Vedun
 Katedra Veduna
 O avtorici

