ZDRAVJE JE OSNOVA
KVALITETE ŽIVLJENJA
Telo brez energije ne more govoriti,
ne more biti niti bolno niti zdravo in
brez energije telo sploh ne
funkcionira. Tedaj je truplo. Ko pa je
telo dejavno, je to zaradi tega, ker
ima tudi energijski del. In energijski
del je tisti, ki odloča o naši kvaliteti
življenja. Zdravje ima korenine v
energijskem delu, v naših
energijskih blokadah. Sedaj obstaja
nov način za obnovo naše energije
in nova tehnologija za odpravo
energijskih blokad. To je life
technology, ki omogoča izboljšanje
povezave med nami in vesoljem. Na
ta način ne samo pridobimo zdravje,
ampak ga tudi obdržimo.
Danes se je mogoče na različne
načine (knjige, radio, tv, časopisi,…)
seznaniti s tem, da nismo samo telesa.
Smo tudi energijska bitja. Kar pomeni,
da smo sestavljeni iz dveh
kompomemt, telesa in energije.
V vsakdanjem življenju, kadar srečamo
nekoga, se obnašabo tako, kot da ima
le materialni del. Pozabimo, da smo
poleg telesa srečali še energijo. Ko
smo dejavni, pozabimo, da smo
energija, zato ker energije ne
zaznavamo.
Torej energija, naša življenjska
energija, je tisti del nas, ki je našim
petim čutilom skrit in zato se nam
dozdeva, kakor da ga ni. Za nas je
resnično samo tisto, kar mi s čutili

zaznavamo, to je naš materialni, vidni
del, ki ga imenujemo telo. Zato
dojemamo, da je telo naše bistvo in
kadarkoli je kaj s telesom narobe, nas
skrbi. Kadarkoli se telo udari, je to
hudo. Kadarkoli se srečujemo s
komerkoli, srečujemo telesa. Zaradi
tega je zelo globoko v nas
zakoreninjeno, da so telesa tista, ki so
najbolj pomembna. Razvili smo
anatomijo, ki raziskuje telesa in odkrili
smo medicino, ki naj bi telesu
pomagala do zdravja.
Ko pa globoko v sebi začutimo, da smo
energijsko bitje, potem živimo tako, da
so naše aktivnosti prežete z
zavedanjem o temu, da je energija
bistveni del nas.
Kaj pa telo je in kaj energija ?
Telo je tisti del človeškega bitja, ki ga
zaznamo z našimi petimi čutili. Telo je
skupek, neka gmota mišic, kosti,
organov, živčevja, las, nohtov,... Torej
samo telo je materialna gmota, ki smo
jo že dobro raziskali in jo dobro
poznamo. Za vzdrževanje in
popravljanje telesa smo razvili in
poznamo številne načine (hrana,
operacije, tablete, zelišča,...). Kaj pa
vzdrževanje energijskega dela?
Energije (življenske energije) z našimi
petimi čutili ne zaznavamo. Energija je
tista, ki daje telesu moč, da se telo
lahko giblje, da se odziva na situacije,
ki so okrog njega in na situacije, ki
prihajajo iz vesolja. Energija daje
telesu moč za ustvarjalnost in tudi
ideje.

Od kod prihaja telo in od kod prihaja
energija?
Telo prihaja iz tridimenzionalnega
sveta. Vsi vemo, da z oploditvijo
jajčeca s semenčecem in da se iz tega
po devetih mesecih rodi novo telo.
Energija izvira iz naslednih komponent:
dihanja, spanja, zaloge energije ob
rojstvu, energije iz okolja, ter iz hrane.
Dihanje je najbolj pomembno, ker
odloča o življenju in smrti. Če otrok, ki
se rodi, ne vdihne, ni živ. Tisti trenutek,
ko otrok vdihne, se šteje, da je živ. Kaj
pa se zgodi ko vdihnemo? S tem, ko
vdihnemo, se povežemo z vesoljem.
Živi smo, dokler imamo povezavo z
vesoljem. Torej dihanje je zelo
pomembno. Koliko kvalitetne energije
dobimo z dihanjem, je odvisno od
načina, kako dihamo. Zato so nekatere
metode razvile posebne tehnike
dihanja.
Naslednji vir naše energije se pojavi
ob rojstvu. Ta zaloga energije, ki jo
dobimo ob rojstvu, je naš glavni
energijski potencial, ki je sestavljen iz
treh glavnih komponent : genetike,
usode in reinkarnacije. Genetika je
odgovorna za našo obliko, za zunanjo
podobo. Usoda določa naše smernice,
torej je to naša življenjska pot.
Reinkarnacija, to je pa tisti del, ki ga
prenašamo iz. enega življenenja v
drugo in daje pečat našim
sposobnostim. Današnji način življenja
je tak, da energijo za naše dejavnosti
vglavnem črpamo iz energije ob
rojstvu. Zaradi tega se izčrpavamo in
staramo.

Naslednji vir je energija iz okolja. Na
našo energijo vpliva miselnost okolja,
socialno poreklo, izobrazba,...
Tudi hrana in voda sta vira naše
energije. S tem virom se ljudje pri nas
zelo ukvarjajo. Zelo velika ponudba
take in drugačne hrane in diet se
ponuja. Ljudje dajejo hrani prevelik
pomen. Hrane vsebuje energijo za
gradnjo našega telesa. Seveda je
kvalitetno telo dobrodošlo in življenje z
zdravim telesom bolj prijetno. Toda, če
je zaloga energije ob rojstvu
nekvalitetna, je s hrano ne moremo
spremeniti.
Tudi spanje je zelo pomembno.
Potrebno je ne le da spimo, ampak da
je spanje tudi kvalitetno. Z njim si
obnavljamo energijo, se regeneriramo.
Osnovni princip delovanja človeškega
bitja danes je ta, da stalno uporabljamo
sebe za vse aktivnosti. To se pozna
skozi naše obnašanje: se vključujemo,
se fokusiramo, skrbimo, nas je
strah,....Zaradi takšnega obnašanja
nam preko dneva odteka veliko
energije. Med spanjem naj bi se
obnovila. Smo kot nekakšen
akumulator. Preko dneva se trošimo,
ponoči med dobrim spanjem pa si
zalogo energije obnovimo. Toda ljudje
današnjega časa praviloma nimajo
kvalitetnega spanja. Zjutraj, ko se
zbudijo, so utrujeni, so nerazpoloženi,
so slabe volje, mrki. Veliko ljudi že ve,
da mora zjutraj nekaj narediti, da si
popravijo jutranje razpoloženje. Če pa
bi spali res v redu, bi se zjutraj zbudili
sveži, spočiti. Saj poznate pregovor
„po jutru se dan pozna“. Tip življenja, ki

ga živimo, nam najeda naš živčni
sistem, in zato imamo pogosto
probleme, da bi zaspali. Če pa
zaspimo, imamo moreče sanje ali se
premetavamo, zjutraj se zbudimo kot bi
nas povozil tank. Kvalitetno spanje je
dosti bolj pomembno kot kvalitetna
hrana.

Zakaj se pojavi bolezen?
Do bolezni prihaja zaradi tega, ker se
nam energija ne obnavlja, torej
nenehno se izčrpavamo. To je en
razlog. Drugi razlog je pa ta, da je tip
življenja, ki ga danes živimo, tak, da
naša življenjska energija ne cirkulira
dobro. Kaj pa to pomeni ? Vsako
sekundo z dihanjem dobimo energijo
iz vesolja. Naloga te energije je
osvežitev energije, ki jo dobimo ob
rojstvu in energije, ki jo dobivamo iz
okolja. Če se to dagaja, potem se
energija pridobljena ob rojstvu in iz
okolja, čisti. Čiščenje poteka skozi
razne neprijetnosti, ki se nam dogajajo:
skozi bolečino, skozi kakšno bolezen,
ter skozi različne aktivnosti. Bolezen
razumemo kot negativni pojav. Ne
moremo razumeti, da je bolezen
čiščenje naše energije in da je to
pozitiven proces. Princip odzivanja ljudi
današnjega časa je tak, da ko je nekaj
s telesom narobe, pohitimo, da bi telo
popravili. Redki pa vedo, da je treba
popraviti energijo, in da vse tegobe, pri
tem pa ni važno ali je to bolečina ali je
to bolezen, da je to posledica tega, ker
cirkulacija energije ni v redu.
Nimamo znanja in ne vemo, na kakšen
način moramo odreagirati, kadar je s
telesom nekaj narobe. Večinoma je to

za nas nadležno, strah nas je ali pa
skrbimo, smo negotovi in potem se
zatekamo k raznim materialnim
pripomočkom: tablete, operacije,
infuzije, transfuzije, zelišča,... To vse
pomaga in ima učinek na telesu. Toda
ali se je popravila tudi energija? Naše
obnašanje se s temi pripomočki ni
spremenilo, še kar naprej na enak
način funkcioniramo, spanje se ni
izboljšalo,.....Posledično pride do
kroničnih bolezni.
Torej začetek vsake bolezni je v
energiji. Korenine kroničnih bolezni
izhajajo iz energije ob rojstvu , akutne
pa pridejo iz energije okolja. Medicina
lahko uspešno pozdravi akutne
bolezni, kroničnih pa ne. Z materialnimi
sredstvi lahko lajšamo neprijetnosti in
posledice, ne moremo pa dobiti
trajnega zdravja. Naprimer rakavemu
bolniku operirajo tumor, ta pa se
praviloma po določenemu času pojavi
spet. To se zgodi zato, ker z operacijo
nismo odstranili vzroka - energijske
blokade.

Kaj je life technology ?
Life technology je proces, ki omogoča
izboljšanje povezave med nami in
vesoljem. S to tehnologijo je mogoče
odpraviti vse energijske blokade. Na ta
način je mogoče ne samo dobiti ampak
tudi obdržati zdravje. To se zgodi tako,
da se pojača dotok in spremeni tudi
kvaliteta energije iz vesolja. To je samo
začetni del procesa. Če hočemo dobiti
popolno zdravje, se mora v
nadaljevanju procesa, s pomočjo te
nove sveže energije, spremeniti
genetika, usoda in reinkarnacija in to

tisti del, ki nam probleme povzroča. Da
vstopimo v life tehnology, je potrebno
doseči stanje v katerem izklopimo
misli. V takšnem stanju ne tuhtamo, ne
analiziramo, se ne primerjamo, ampak
“samo smo”. Podobno kot na morju, ko
se vležemo na plažo in se sončimo. Ne
potrebujemo nič razmišljati, ne
potrebujemo nič primerjati, ne
premlevamo ali nas sonce bo, ali nas
ne bo potemnilo, ali sonce ima to moč
ali te moči nima. Samo vležemo se. In
ko ležimo, sonce sije in nam kožo
porjavi. Zato nam ni treba narediti nič,
samo vleči se moramo in uživati.
Kadar smo lahko v podobnem stanju,
torej ko smo več kot sproščeni, in ko
resnično spustimo sebe, takrat
vstopimo v life technology in takrat
dobimo resnično zdravje.
Takrat ko vstopimo v life technology,
se nam začne popravljati dotok
življenjske energije iz vesolja, torej ne
naše življenjske energije. Ko v nas
vstopi zadostna količina sveže
energije, te sveže življenjske energije
iz vesolja, te pozitivne življenjske
energije iz vesolja, potem se začnejo v
zalogi enegije pridobljene ob rojstvu,
čistiti tiste blokade, ki so povzročile
bolezni. In takrat nastopi reakcija in
reakcijo je treba razumeti.
Reakcija torej nastopa takrat, ko se
pod vplivom sveže energije
odstranjujejo blokade, to je bolezenske
energije. Te reakcije večina ljudi
vzame kot neprijetnost, kot nadležnost,
strah nas je, smo negotovi,.. Takšno
stanje pa ni dobro, ker nas zablokira in
nam zopet zmanjša dotok sveže

energije. Zato se moramo takšne
reakcije razveseliti in razumeti da je
takšno stanje in proces za nas zelo
dobro. S tem ko se razveselimo in
radostimo tega stanja, ko se še bolj
odpremo viru vesoljne energije, še
dodatno podpremo dotok sveže
energije in čiščenje bolezenske
blokade. Tako reakcija hitreje mine in
nato nastopi zelo umirjeno in
sproščujoče stanje. Korenine kronične
bolezni izginevajo, cirkulacija
življenjske energije se normalizira.
Življenska energija se torej lahko
zamenjuje samo z dotokom sveže
enerjije iz vesolja, ne more se ne s
hrano, ne z energijo okolja, ne s
spanjem. Bistvo je povezava med nami
in vesoljem. In life technology je ta
nevidna tehnologija, ki kvalitetno ojača
energijski tok iz vesolja.. Vsi ljudje v
prihodnosti bodo živeli tako, da ne
bodo več izčrpavali zaloge energije
pridobljene ob rojstvu, ampak bodo
živeli iz direktne povezave z vesoljno
energijo. To je velik evolucijski korak
človeštva. V prihodnosti ljudje tudi ne
bodo več bolni.
Večina ne verjame, da je to mogoče
doseči, ampak obstaja že veliko ljudi,
ki so bolj in bolj zdravi. Ne moremo
reči, da so popolnoma zdravi, da
nimajo več nobenih reakcij, da nimajo
nikoli več nobenih težav, to ne, ampak
znajo si na že opisan način pomagati z
energijo, tako da zdravstvenih uslug
praktično ne potrebujejo več.
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