
 

PRIHAJA NOV NAČIN 
ŽIVLJENJA 
 
Značilnosti današnjega tipa življenja so 
vključevanje v vsa dogajanja in stvari 
okoli nas, osredotočanje in 
uporabljanje sebe. Posledica tega so 
energijsko izčrpavanje, bolezni, 
čustveno reagiranje, problemi v 
medsebojnih odnosih in finančni 
problemi. Ta, star tip življenja, moramo 
prerasti in zapustiti ter vstopiti v nov 
način življenja, kjer bomo dejavni s 
pomočjo brezmejnih vesoljnih energij.  
 
Današnji tip življenja 
Ni potrebno,da smo zelo modri in 
jasnovidni, da lahko opazimo, da 
danes živimo prehitro, da nismo srečni, 
da občutimo polno neprijetnih pritiskov. 
Pritiske čutimo zaradi tega, ker 
nenehno med seboj tekmujemo, se 
primerjamo, ker želimo biti najboljši, 
ker se bojimo delati napake,… Veliko 
neprijetnih občutkov doživimo zaradi 
tega, ker v življenju stalno nekaj 
razmišljamo, tuhtamo, analiziramo. Ne 
vemo, kako bi se odločili in poskušamo 
vse prevečkrat neko rešitev za življenje 
doseči na ta način,  da sedimo in 
premlevamo. Nimamo dovolj poguma, 
da bi stopili v akcijo in se preizkusili. 
Nimamo dovolj poguma, ker se bojimo, 
da bomo naredili napako, da ne bomo 
uspešni, da ne bomo dovolj dobri, da 
nas bodo drugi kritizirali,…Zaradi 
takšnega načina obnašanja čutimo 
ogromno pritiskov. 
 
Značilno za civilizacijo današnjega 
časa je to, da se vključujemo ne glede 
na to, kaj v življenju počnemo, ne 

glede na to, s čim se ukvarjamo, ne 
glede na to, kakšna zahtevna ali manj 
zahtevna opravila izvajamo.     
 
Kaj to pomeni, da se vključujemo? 
To pomeni, da ne moremo na situacije, 
ki se dogajajo okoli nas, gledati z neke 
distance. Čustveno se vpletamo v 
govore politikov, v poročila. Strah nas 
je in skrbimo za otroke, za starše. Pri 
delu se samodokazujemo in se 
izčrpavamo.Torej, karkoli delamo, 
karkoli ustvarjamo, počnemo na tak 
način, da se vključujemo. Kako lahko 
prepoznamo, če smo čez dan, ko smo 
bili aktivni, delali z vključevanjem , 
čeprav smo lahko pri aktivnostih zelo 
uspešni in smo lahko z dnevom zelo 
zadovoljni. Odgovor dobimo 
najkasneje na koncu dneva. Torej, ali 
smo se skozi dan vključevali v 
aktivnosti ali ne, spoznamo po tem, ali 
smo na koncu utrujeni ali ne.  
 
Naprimer: Ko smo na zabavi in se zelo 
dobro zabavamo in smo zelo evforični 
in zadovoljni, pa smo na koncu zabave 
utrujeni in  izčrpani, pomeni, da smo se 
vključevali. Stil življenja današnjega 
časa je tak, da ne znamo živeti 
drugače, kot da se vključujemo. To je 
temeljna življenjska pozicija ljudi 
današnjega časa. In ta nas zelo 
izčrpava. 
 
Osredotočanje in uporabljanje sebe 
Še ena lastnost današnjega stila 
življenja je zelo prisotna, toda ne tako 
pogosta kot vključevanje. To je 
osredotočanje. Ljudje se zelo radi 
osredotočamo na najrazličnejše stvari, 
ne samo na ljudi ali delo. Celo, ko 

 



 

gremo na sprehod, ali ko zjutraj 
gledamo prečudovit sončni vzhod, v to 
kar zlezemo. Ne znamo to opazovati z 
lahkotno pozicijo. Ljudje večinoma tako 
prijetne kot neprijetne stvari doživljajo 
na ta način, da se močno na to 
osredotočajo. 
 
Za današnji tip življenja je značilno 
tudi, da smo ljudje v poprečju dokaj 
ustvarjalni in izredno aktivni. Vendar ne 
glede na to, koliko zelo so današnji 
ljudje ustvarjalni, je način ustvarjanja 
tak, da izhajamo iz sebe. To pomeni, 
da vedno pričakujemo, da bomo mi 
tisti, ki bomo nekaj uspeli narediti, ali 
ne bomo uspeli narediti, da smo mi 
tisti, od katerih je odvisno, ali nekaj bo 
ali ne.Torej vedno pričakujemo, da 
bomo vse aktivnosti in vso 
ustvarjalnost v življenju naredili tako, 
da bomo uporabili sebe ali pa še 
kvečjemu stvari okoli nas. 
 
Uporabljati sebe, iz energijskega 
stališča, pomeni črpati svojo življenjsko 
energijo. Le ta naj bi se čez noč med 
spanjem obnovila. Če nimamo dovolj 
kvalitetnega spanja, se ta proces 
izčrpavanja naše življenjske energije, 
naše vitalnosti, še pospeši. Ker se bolj 
praznimo kot polnimo se z leti 
izčrpavamo, se staramo, pade nam 
storilnost, hitrost, refleksi... 
 
Kaj nam ta stil življenja še prinaša?  
Kot kažejo izkušnje, nam ta stil 
življenja prinese skozi aktivnosti, ki jih 
vršimo, in skozi kontakte z ljudmi, 
čustveno obnašanje. Znotraj nas ni 
nobenega pravega miru. V skoraj vseh 
situacijah se čustveno odzivamo. 

Nekdo se odziva bolj z jezo, nekdo z 
žalostjo, tisti, ki je podvržen strahu, s 
strahom, kdor ima v sebi več skrbi, bo 
skrbel. Sedanji stil življenja rojeva 
ogromno čustvenih stanj. To pa je 
začetek neštetih bolezni in problemov 
na vseh področjih življenja. Področja 
življenja, ki pestijo današnjega človeka, 
so zdravje oziroma bolezni, 
pomanjkanje denarja in obremenjeni 
medsebojni odnosi med ljudmi. Ta 
način življenja bomo počasi morali 
prerasti. 
 
Nov tip življenja 
V novem tipu življenja, ki bo v 
prihodnosti prevladoval na planetu 
Zemlja, bodo ljudje živeli skozi dan 
tako, da ne bodo uporabljali sebe, 
temveč bodo delovali z neomejenim 
virom energije iz vesolja. 
 
Na ta vir pa se ljudje moramo naučiti 
priklopiti, biti neprekinjeno priklopljeni 
in delovati direktno iz tega vira. To 
pomeni, da se nam bo zmogljivost 
življenjske energije izredno povečala.  
Življenje v prihodnosti bo delovalo iz te 
povezave med nami in vesoljem in 
rezultat tega bo, da se ne bomo 
izčrpavali, rezultat tega bo, da se ne 
bomo čustveno odzivali, rezultat tega 
bo, da bo naša ustvarjalnost drugačna 
kot je danes. Vedno bomo polni  novih 
idej, dobili bomo sposobnosti, za 
katere se nam morda zdi, da to ni 
mogoče. Ampak, če bi naprimer v 
srednjem veku trdili, da bo človek imel 
sposobnost, da bo pristal na luni, bi 
nas proglasili za nore in bi zelo 
verjetno končali na grmadi. Če bi 
nekomu pred sto leti rekli, da se bodo 

 



 

ljudje v prihodnosti lahko pogovarjali 
tako kot se lahko zdaj pogovarjamo po 
mobitelu, in da bo mogoče gledati ljudi 
na daljavo, s tem mislimo televizijo, bi 
rekli, da je to nemogoče. Tako se 
nekaterim danes tudi dozdeva, da je ta 
nov tip življenja praktično nemogoč, da 
je nemogoče to, da bi ljudje dobili nove 
sposobnosti, to je kreativne 
sposobnosti, manifestacijske 
sposobnosti,... 
 
Nove sposobnosti  nam bodo 
zagotovile, da materialni svet za nas 
ne bo več ovira, kar pomeni, da nas 
stena ali kakšna druga ovira ne bo 
ustavila, da nas gravitacija ne bo več 
potegnila, oziroma da lahko 
premagamo gravitacijo. 
 
To je daljna prihodnost civilizacije, ki 
bo na planetu Zemlja živela. Bližnja 
prihodnost, v prehodnem obdobju, ko 
gremo iz enega tipa življenja v 
drugega, nam bo prinesla nivo, da 
bomo vedno zdravi. Zdaj se še učimo, 
kako bi bili zdravi oziroma kako bi se 
pozdravili in kako si izgraditi sistem 
zaščite, da bomo za vedno zdravi. 
Torej bolezni bodo nekaj, kar bodo 
ljudje prihodnosti zapustili. 
 
Naslednja pridobitev nove civilizacije je 
to, da revnih ljudi ne bo več. 
Bistvena bo tudi sposobnost, da se 
bomo ljudje znali družiti in komunicirati 
drug z drugim na tak način, da ne bo 
toliko pritiskov in konfliktov. Torej, 
medsebojni odnosi bodo zelo 
blagodejni. Če razmišljamo z 
današnjimi sposobnostmi, z današnjo 
modrostjo in z današnjim zavedanjem, 

je težko razumeti, da je to sploh 
mogoče. Vedeti pa moramo, da se 
nam zelo pospešeno dviguje 
zavedanje. Čas je tak, sezona je taka, 
da se nam zaradi zavedanja dviguje 
tudi modrost in sposobnosti. 
 
V tem novem tipu življenja, bo izginila 
tudi ponarejenost, ljudje bodo iskreni, 
bodo to, kar so.Ko bodo ustvarjali, jih 
ne bo sram, jih ne bo strah, ne bo jih 
skrbelo, ampak bodo ustvarjali z 
veseljem. Ne bodo sami na sebe 
ponosni, zato ker so uspeli nekaj 
narediti, ampak bodo hvaležni, da so 
lahko svoje sposobnosti dali na 
razpolago zato, da je nastalo nekaj 
lepega za ljudi nasploh. Torej ta način 
in motivacija, zakaj smo ustvarjalni, se 
bo v prihodnosti spremenila. Glavna 
motivacija ne bo dokazovanje samega 
sebe in gradnja imidža, ampak bo 
namen ustvarjanja ta, da pri tem 
uživamo, da smo resnično srečni in da 
naredimo nekaj dobrega za človeštvo 
nasploh. To bo kot nekateri pravijo, 
resnično rajsko življenje. V tej smeri 
nas evolucija vesolja tudi vodi. 
 
Na kakšen način lahko dosežemo 
nov tip življenja?  
V današnjem času večinoma  
ustvarjamo na fizičnem nivoju s 
pomočjo telesa, s pomočjo fizične moči 
ali pa s pomočjo razuma, intelekta, kar 
je v današnjem času izredno močan 
dejavnik. Nov način življenja pa bo 
razvil sposobnost, da bomo ljudje 
direktno prenašali sveža sporočila in 
svežo energijo iz vesolja, in da bomo 
vso to energijo, ki jo bomo dobili, 
transformirali in na ta način tudi 

 



 

delovali. Torej to je način delovanja 
mimo našega razuma. 
Prva stopnja pouka je ta, da o ničemer 
ne razmišljamo. Nevidno tehnologijo, ki 
nam pomaga, da pridemo s pomočjo 
svežega energijskega toka v stanje 
brez misli, imenujemo life technology. 
To je drugače od običajnih meditacij, 
kjer se vedno na nekaj osredotočamo. 
Z osredotočanjem misli zaposlimo, jih 
pa še vedno imamo, kar nas omejuje. 
Osredotočanje je nekaj, kar je treba 
zapustiti, to spada v star tip življenja. 
Nekaterim uspe doseči to stanje brez 
misli zelo hitro, nekateri pa potrebujejo 
več časa, toda kdor vztraja dovolj 
dolgo zagotovo uspe... 
 
Način, da misli spustimo, da misli sploh 
nimamo, daje povsem drugačno moč. 
Ko spustimo ta razumski del in smo 
brez misli, delujemo spontano in 
avtomatično. Sposobni smo prenašati 
in prevajati vesoljna sporočila, ki 
prihajajo iz vesolja mimo intelekta. 
Misel vsebuje energijo in je tudi  
močna.  V primerjavi s tem, kako se 
transformirajo nova sporočila, je ta 
moč neprimerno manjša. Ta način je 
dosti močnejši od same misli. Kdor se 
tega nauči, ta bo vedno zdrav in nikoli 
ne bo imel nobenih problemov, ki jih 
imajo ljudje današnjega časa, ne s 
komunikacijo, ne z zdravjem in ne s 
financami. 
 
Koliko uspeva živeti nov tip življenja 
tistim, ki to trenirajo?  
So na poti. Še nobeden ni na končni 
postaji. Nekateri hodijo po poti v nov tip 
življenja že poldrugo desetletje, 
nekateri na pot komaj vstopajo. Ne 

moremo reči, da so vsi popolnoma 
zdravi, da nimajo nikoli več nobenih 
finančnih problemov, da nimajo 
nobenih problemov več pri 
medsebojnih odnosih in da se 
čustveno nikdar več ne odzivajo. Toda 
iz leta v leto so bližje cilju. Mnogi že 
desetletje ali več ne potrebujejo 
medicinskih uslug, čeprav so v 
preteklosti imeli razna kronična 
obolenja. Mnogi so večji del dneva 
umirjeni in sproščeni ter v poslu veliko 
bolj uspešni... 
 
Posamezniki tu pa tam še vedno 
čustveno odreagirajo, ali se včasih  v 
kaj vključujejo, ali da se kdaj pa kdaj na 
koga preveč osredotočajo, vendar je 
tega vedno manj. Ne moremo kar na 
enkrat skočiti iz starega tipa v nov tip 
življenja. To je postopen proces 
oziroma je to razvojna pot. Sedaj smo 
v prehodnem obdobju. Prihodnje 
generacije pa bodo že rojene v ta nov 
tip življenja. Naše stare mame so test 
pomanjkanja hrane že opravile, zato 
smo se mi rodili v svet, kjer ni več 
problemov lakote. To sta opravili le 
dve generaciji pred nami. Mi pa bomo 
naredili test za naše vnuke ali 
pravnuke ali prapravnuke in oni se 
bodo rodili v svet , kjer bo nov tip 
življenja že uveljavljen.  
 
Pišeta: Lea in Dušan Zgonik svetovalca za 
življenje Centra za kvaliteto življenja SPIRALA 
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