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TKANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, DUHA IN TELESA
Prezrta sporočila življenja in smrti, zvočno-energijskega napajanja,
kriznih situacij, bolezni in bolečine

KAZALO
I. UVOD V ISKANJE KLJUČEV ZA BOLJŠE IN UGLAŠENO
-

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. PREZRTA SPOROČILA ŽIVLJENJA IN DUHA V KRIZNIH ČASIH,
NESREČAH, EPIDEMIJAH
-

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. PORTALI ZAVESTI IN ZVOKA, ČUSTEV IN MISLI
-

Posledice kulturnega molka 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 Vedunovimi zvoki in energijami
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IV. RAZLIČNE RAVNI ZAVESTI IN POGLEDOV TER ALKIMIJA
ŽIVLJENJSKE ENERGIJE
-

Huda bolezen mišljenja papalagijev ali belih ljudi
Odpravljanje ovirajočih čustveno-miselnih vzorcev
Vstopanje v večplastno zavest, energijo in sožitje
Sedem temeljnih razvojnih stopenj zavesti in zdravljenja duše
Učinkovanje in doživljanje zvočno-energijske fuzije in »kirurgije«
Prebujena kozmična zavest − cilj življenjskega iskanja

V. ŽIVLJENJE Z MANJ ALI NIČ HRANE TER KROGOTOK ŽIVLJENJA IN
SMRTI
-

Osebno potovanje v kozmične razsežnosti in pranojedstvo
Darovi pranojedstva in bretarijanstva
Hvaležnost življenju in smrti

VI. DUH, UM IN EGO V IGRAH ŽIVLJENJA
-

Duhovni materializem
Razlike med duhovnimi in materialističnimi pogledi na krize in svet
Pasti dobro negovanega ega
Skupinsko iskanje popolnosti in izpolnjenosti v Aurovillu

VII. PREDLOGI ZA POMOČ V KRIZNIH ČASIH IN IZZIVI ZA
PRIHODNOST
-

Iskanje bolj celovitega, naravnega in večrazsežnostnega življenja
Nasveti za krepitev duhovnih in telesnih moči
Uvidi in prerokbe za čas, ki ga živimo
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