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SOZVOČJA ŽIVLJENJA,
DUHOVNOSTI IN ZNANOSTI
1. knjiga

TKANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, DUHA IN TELESA
Prezrta sporočila življenja in smrti, zvočno-energijskega napajanja,
kriznih situacij, bolezni in bolečine
Do sedaj se je razpravljalo predvsem o klimatskih problemih, o
duhovnih gibalih obstoječih stanj in kriz pa le malo.
DUHOVNA POČELA OBLIKUJEJO SVET. Naša realnost
nastaja najprej na duhovnih ravneh. Na ravneh zavesti. Širjave
zavesti in zavedanja pa so pri ljudeh različne, zato vidimo in
dojemamo svet na razne načine. RAVNI ZAVESTI
PORAJAJO misli in zaznavanje ter dogajanje. Ne, nismo enaki!
Zelo različni smo − tako kot naši prstni odtisi. Lahko sicer iščemo
podobnosti in različnosti. In jih spoštujemo. Naš dokaj
materialistični in pridobitniški svet je žal duhovna gibala v veliki
meri prezrl. A na srečo ne vsi. Zato te knjige iz te nove serije knjig
z duhovnimi vsebinami, v katerih se prepletajo in sestavljajo
sozvočja življenja, duhovnih gibal in znanstvenih spoznanj.
Vsako obdobje zastavlja svoje uganke in teste. KRIZNI ČASI
na svojstven način, pogosto tudi boleč, zahtevajo INVENTURO
trenutnih vrednot, življenjskih filozofij in ravnanj, hkrati pa
omogočajo nova spoznanja in uvide v stvarnost ter potrebno
spreminjanje veljavnih doktrin. V kriznih časih vidimo, česar
včeraj še nismo.
Ta knjiga prinaša razmišljanja O RAZLIČNIH RAVNEH ZAVESTI (DUHA), ki pogojujejo različna
dojemanja situacij. Beseda bo tekla o tokovih ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, brez katere ni življenja, pa tudi
uspešnih procesov zdravljenja ne, o PASTEH EGA IN DUHOVNE RASTI. Delo razkriva pogubne
POSLEDICE RUŠILNIH MISLI IN ČUSTEV. Avtoričino izkustvo klinične smrti ter vrnitve nazaj v telo in
snovni svet je pogojevalo poglavja o KROŽNIH TOKOVIH ŽIVLJENJA IN SMRTI. Knjiga odstira tudi
PRVINSKE MOČI ZVOKA ter razlike med MEDICINO TELESA IN MEDICINO DUHA, ki se končno
vse bolj sestavljata v celovitejšo znanost, pojasnjuje pa jo tudi nova znanstvena disciplina
ETNO−ARHEO−MEDICINSKA IN VIBRACIJSKA MUZIKOLOGIJA, ki zaobjema vse življenjske
danosti. Medicinci se sprašujejo, ZAKAJ (pri enakih boleznih in okužbah) ENI ZBOLIJO in celo umrejo,
DRUGIM PA NIČ NI. Žal uradna medicina še vedno zdravi predvsem posledice namesto vzrokov težav in
bolezni, kriz in epidemij, zato ne more biti dovolj hitra in učinkovita, prav tako ne upošteva energijskih stanj ljudi,
ki pa so nadvse pomembna in odločilna. V knjigi so tudi predlogi in nasveti, KAKO ŽIVETI DRUGAČE IN
IZBOLJŠATI SEBE IN SVET.
Kakorkoli pogledamo, težave se vedno pojavijo v prvi vrsti ZARADI PREVELIKE ONESNAŽENOSTI −
telesa, duha in okolja v načinih bivanja. Dokler ne spremenimo in očistimo sebe in svet, nobena druga pomagala
ne bodo dovolj zalegla.
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