POMLAJEVANJE Z LIFE
TECHNOLOGY
Mladost postaja preteklost, ko nismo
več toliko fleksibilni, ko postajamo togi,
ko smo bolj in bolj čustveni, ko nas
življenje vse bolj in bolj pritiska, ko smo
manj in manj sproščeni. Torej, mladost
začnemo izgubljati s tistim trenutkom,
ko živimo v stresu, s tistim trenutkom,
ko ne znamo s svobodno dušo, s
svobodnim duhom iti skozi življenje.
Tisti trenutek, ko se to zgodi, se
začnemo starati in zaradi tega se
sčasoma tudi na zunaj pojavijo
starostni znaki. Zunanji starostni znaki:
zgubanost, sivi lasje, počasnejše in
okornejše gibanje, zmanjšana fizična
zmogljivost, so odraz našega
notranjega počutja, našega notranjega
stanja, ki se je začelo v nas dogajati.
Kdor se danes želi pomladiti, ne
poskrbi, da bi dobil mladostno
obnašanje in mladostne gibe, ampak
mladostni izgled. Stori vse mogoče, da
bi izgledal bolj privlačen. Od tega, da si
barva lase, da uporablja kozmetiko, do
tega, da hodi na plastične operacije. Z
raznimi napravami, pripravami in
pripomočki v fitnesih, lepotilnokozmetičnih salonih, welnes centrih ter
ob uporabi kozmetičnih izdelkov in
operacij, poskrbimo, da imamo lepo
grajena telesa, da bi telo lepo
izgledalo, da bi imeli lep obraz,

prijeten vonj iz ust... Če k temu
dodamo še način oblačenja in
urejenost frizure, nam lahko to da
zunanji mladostni videz. Kaj pa naše
obnašanje, kaj pa naša ustvarjalnost,
kaj pa sprejemanje novih stvari, kaj pa
naš duh, kaj pa obnašanje nasploh?
Nekateri so prepričani, da se lahko
pomladijo z nekim materialnim
stimulansom, z vitamini, z nekimi
operacijami, z nekimi strojnimi
napravami....Toda ali je to resnična
pomladitev?
Resnična pomladitev ni samo
mladostni videz. Mladost ima svežino,
mladost so sveže ideje, mladost se
povezuje z “neodgovornim načinom
obnašanja”. Mladi so bolj pogumni,
živijo bolj nepreudarno. To je tisto, kar
dejansko določa to ali si star ali si
mlad.
Oglejmo si značilnosti različnih
starostnih obdobij: otrok, najstnikov,
srednje generacije in starejše
generacije.
Vsakdo ve, da otroci, bolj kot so
majhni, bolj so spontani, naravni in
ubogljivi. S tem mislimo, da jih je lažje
voditi in enostavneje usmerjati. Z njimi
je prijetno, ker ne nudijo veliko odpora.
Njihova glavna aktivnost je igra.

Najstniki so že veliko bolj ustvarjalni,
nabirajo si že izkušnje in več znanja.
Imajo že izoblikovana svoja načela,
svoj način gledanja na določne
situacije, zato jih je dosti težje voditi in
je za njihovo obnašanje značilno, da
izgubljajo fleksibilnost, znajo sicer še
biti sproščeni, ampak izgubljajo
naravnost in tudi v najstniških letih
lahko že začutijo kake zdravstvene
tegobe, predvsem glavobole in
želodčne težave. To kaže na to, da
življenje ni več povsem naravno.
Srednja leta prinesejo doseganje
vrhunca ustvarjanja v življenju, kariero
in oziroma razvijanje osebnega
potenciala. To je obdobje, ki je zelo
zanimivo glede ustvarjanja in dobivanja
življenjskih izkušenj na vseh področjih.
Več izkušenj imajo, bolj uspešni so,
bolj in bolj togi postajajo. Togi v tem
smislu, da so prepričani, da so njihovi
pogledi in ideje pravilne ter da so težje
dojemljivi za nove ideje.
Srednja generacija težko razume, da
se bodo otroci preživljali drugače kot
so se predhodne generacije. Ko se je
kmečka mladina odločala za dela v
tovarnah in življenje v mestih, so starši
bili zaskrbjeni. Na kmetih je bilo vse
manj mladih. Starejši so tožili, kdo bo
pa za vse te delavce hrano pridelal, vsi
gredo v mesto, nobenega ni več na
vasi. Čas pa je pokazal, da to ni bilo

tako in da se je našel drug način
pridelave hrane. Tudi danes je med
generacijami razkorak v pogledih.
Starši skrbijo, ker njihovi otroci niso v
skladu z njihovo predstavo: končati
šolo, po šoli se zaposliti, ustvariti
družino, zgraditi hišo in začeti delati za
pokoj. Mladi imajo drugo vizijo, kako
si bodo služili denar in niso
obremenjeni z bodočnostjo. Niso
vezani samo na Slovenijo, ampak bodo
delovali po Evropi ali pa kje drugje. To
so ti novi trendi in nekateri starši to
razumejo, drugi pa ne. Starejši izhajajo
iz svojih izkušenj in vidijo, da je
mogoče le tako biti uspešen. Ko greš
čez trideseta, štirideseta leta, imaš
veliko izkušenj in bolj kot si uspešen,
bolj si prepričan, da je ta tvoja vizija
prava in zaradi tega postajaš bolj in
bolj tog in nesprejemljiv za kakršnokoli
odstopanje od tistega, kar je tebe
pripeljalo do uspeha. To je velika
pomanjkljivost srednje generacije, ker
iz te togosti, iz te nefleksibilnosti,
postajajo bolj in bolj statični. Začnejo
se starati, držijo se svojih stališč,
premalo sprejemajo novitete. Kot da so
se naplesali. Ustavili so se in ne bi
naredili nobenega koraka več naprej.
V zadnjem, starostnem obdobju,
ljudje zelo zbolevajo in življenjska
energija in vitalnost počasi ljudi
zapušča. Tako izgubljajo mladost. Tisti,

ki imajo možnost delati z otroki:
vzgojiteljice, učiteljice, profesorji,
profesorice, se ne postarajo tako hitro,
če znajo pri delu z mladino uživati.
Mladina in njihove ideje jih silijo, da
morajo v korak z njimi, laže gredo z
novitetami naprej in zato se ne
postarajo tako hitro. Tisti, ki tega ne
delajo z veseljem, ki so bili v razredu
bolj zaradi svoje avtoritete, ali tisti, ki pri
delu z mladino celo trpijo, se zelo hitro
postarajo. Tisti pa, ki imajo stik in
energijski tok z mladino, od njih
sprejemajo svežino in mladost.
Za stara leta je danes značino, da je to
obdobje, ko nismo več aktivni. To je
čas, za počitek, saj smo svoje v
življenju že naredili. Zaslužili smo si
pokojnino in ni nam treba nič več
delati. Aktivnost in ustvarjalnost s
časoma pada, ljudje postajajo bolj togi
in statični, ne samo glede
ustvarjalnosti, ampak tudi po telesnem
videzu. Tisti, ki ohranijo aktivnost,
ohranijo tudi več svežine. Zato
moramo biti do konca življenja
dinamični.
Prednost mladine je v tem, da so bolj
pogumni, da si bolj upajo v neznano,
da niso tako obremenjeni z
odgovornostjo. Živijo bolj hazardno.
Nič ne razmišljajo o tem, kaj bo čez pet
ali več let, gre jim samo zato, da jim je

ta trenutek lepo, da uživajo. Večinoma
so zelo radi v pogonu, niso radi klavrni,
iščejo, kje bi bil kak žur, samo da se
stalno nekaj dogaja. Za njih je grozno,
če ne morejo nekam iti, da se ne
morejo zabavati, da se nekaj ne
dogaja, da ne morejo iti na koncert.
Stalno se mora nekaj dogajati. Mladi
tudi laže sprejemajo novitete, bolj hitro
se prilagodijo vsaki situaciji, tudi v
službi.
Vsak šef raje vzame v službo za
sodelavca mlado osebo, ker jo lažje
izoblikuje po svojih merilih.
Prednost mladine je torej, da znajo biti
bolj sproščeni, bolj fleksibilni, po drugi
strani pa nimajo toliko izkušenj in niso
toliko ustvarjalni.
Torej srednja generacija je bolj
ustvarjalna, ne zna pa biti več tako
prosta. Vse je tako zelo odgovorno,
vse mora biti natančno, narediti ne
smejo nobene napake. To ustvarja na
njih pritiske in blokade. Zaradi tega se
poslabšuje njihovo zdravje ter odteka
mladost.
Ali je mogoče, da bi ljudje živeli, bili
ustvarjalni, bili sproščeni, da bi staranje
upočasnili ali celo ustavili, ali pa da bi
se pomladili tisti, ki so se že postarali?
Vprašanje je, ali je to sploh mogoče, ali
pa je to iluzija? Na zunaj lahko zelo

popravimo izgled. Bi lahko popravili
fleksibilnost ljudi z operacijo? Je
mogoče popravili ustvarjalnost ljudi s
kozmetiko? Kaj je tisto, kar nas
postara in kaj je tisto, kar nas pomladi?
To je dejansko način življenja, ki ga
živimo. Način, kako živimo, nas lahko
pripelje do hitrejšega ali počasnejšega
staranja. Način, kako živimo, to je naše
obnašanje, ki ga imamo skozi življenje.
Če se obnašamo tako, da smo stalno
nervozni, če stalno čutimo stres, če
stalno čutimo pritiske nad nami, če
stalno skrbimo, če stalno močno
čustveno reagiramo (jeza, sovraštvo,
ljubosumje,....), se bomo hitro
postarali. Takšna čustvena stanja
nobeden ne mara. Ampak zakaj se
vseeno tako obnašamo? Zakaj se ne
moremo drugače? Razlog je v naši
življenjski energiji.
Če torej želimo spremeniti način
obnašanja, moramo zamenjati našo
življenjsko energijo. To pa ni tako
enostavno. Z dihalnimi tehnikami, či
gong vajami, taj či-jem in drugimi
raznoraznimi vajami, si lahko
vzpostavimo dober pretok svoje
življenjske energije, toda resnične
kvalitete življenjske energije s temi
vajami ne moremo izboljšati.
Če želimo doseči to, da se ne staramo,
oziroma da proces staranja
upočasnimo, ni dovolj samo, da

povečamo energijski pretok, ampak je
potrebno zamenjati našo življenjsko
energijo, ki nam povzroča številne
težave in staranje, z bolj kvalitetno. To
je mogoče doseči z life technology.
Life technology je vesoljna tehnologija,
ki je našim čutilom popolnoma skrita.
Je dana v tem času zdaj, ko moramo
napredovati na naslednjo razvojno
stopnjo, kjer bomo znali živeti
svobodno, kjer bomo znali živeti prosto
in hkrati biti ustvarjalni. Dobiti te
rezultate in se pomlajevati, je mogoče
doseči samo, če znamo vstopiti v to
tehnologijo.
Ključ za vstop je stanje brez misli.
Dokler imamo misli, v life technology
ne moremo vstopiti. Biti brez misli ni
tako zelo enostavno, ampak z
vztrajnim treningom se to doseže.
Tistim, ki to že uspeva in ki so že
vstopili v to tehnologijo, so dobili
drugačno lahkotno počutje, dobili so
več motivacije za življenje, boljše
spanje in čustveno stabilnost. Na enak
način se izboljša zdravje, se uredijo
medsebojni odnosi, se urejujejo
finance, se dobi modrost.... Posledica
vseh teh sprememb je tudi
pomlajevanje.
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