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KAZALO
SLOVAR POJMOV IN IZRAZOV, kakor se uporabljajo v tej knjigi
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I. DEL: POVRNIMO SI SVOJO MOČ
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A. USTVARJANJE OKOLJA
1. Od kod izvira prava moč
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Ljudje, ki krojijo svoje življenje ... in svet
Zaživimo novo življenje
Kaj je resnična osebna moč?
Ali tudi vi potrebujete moč?
Kako postopati, da nas bodo ljudje imeli radi
Skrivnost karizme
Kaj je naš končni cilj
Kakšna bo naša prihodnost
O vsebini obeh knjig
Novodobna zasnova nizanja vsebine
Ne »nekaj novega«, pač pa vrnitev na začetek
2. Energijsko okolje, ki nam ponuja možnost izbire
Različna okolja nam ponujajo različne možnosti
Vsakdanja realnost, v kateri živimo
Skozi tri faze do cilja
Kaj je prava ljubezen
Ljubezen do sebe, postaviti se zase ali skrb zase?
Pot do cilja vodi skozi skrajnosti
Prvi dve fazi sovpadata s stanjem dvojnosti
Stanja dvojnosti v vsakdanjem življenju
Še nekaj življenjskih primerov stanja dvojnosti
Dvojnost vključuje tudi najbolj pozitivno možnost
Stanje dvojnosti nas sili v popravljanje situacije
V stanju dvojnosti želimo spremeniti soseda, da bi nam ugajal, on pa nas
Dvojnost prinaša bolečino in trpljenje
Okvir za energije karme in usode
Inteligence
Dvojnost ali Enost?
Koraki proti Enosti
Ko smo v Enosti, smo energijsko odklopljeni od situacije − oziroma situacija
nima več vpliva na nas
Prehod v brezpogojne energije skozi energijska središča
Značilnosti tretje faze − stanja Enosti
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Kako preseči iskanje raznih možnosti in začeti brezpogojno delovati
Namen Enosti
Simbolni prikaz stanja Enosti
Stanje Enosti v praksi
Skrivnost starodavnih učenj
Preveč goreče iskanje neke možnosti vodi v odvisnost
Vsi smo že bili v stanju Enosti
Pasti na poti od dvojnosti k Enosti
Končni preizkus, ki postavi sanjače na trdna tla
Milost Vesolja, ne kazen
Preizkus na fizični ravni vpliva na ostale ravni
Praktičen problem na poti k Enosti
3. Pojmovanje ljubezni
Ljubezen do sebe kot kontrolna točka na poti v Enost
Odzivamo se po vzorcu
Pasti na poti
Ko uporabimo pojem ljubezen do sebe za prevlado nad drugimi
Kako v imenu ljubezni do sebe ubijemo kokoš, ki nosi zlata jajca
Ko ljubezen do sebe izhaja iz brezpogojnih energij
Brezpogojna ljubezen
Prebudimo v sebi brezpogojne energije
4. Zakoni Vesolja in njihov vpliv na vsakdanje življenje
Zakon vibracije
Zakon resonance
Zakon o kritični masi
Drug način predstavitve kritične mase
Kritično maso ustvarjamo večplastno
Na kritično maso vpliva usmerjanje zavesti
Najvišja stopnja energije določa izkušnjo
Drugi način opisa doseganja kritične mase
Praktičen prikaz delovanja kritične mase
Zakon kritične mase pri osvajanju nove navade
Ko se energija, ki jo osvojimo, ohrani
Kako vzdržujemo oziroma utrjujemo novo osvojeno vibracijo
Zakon o kritični masi nas spremlja ves čas
Zakon o energiji
Zakon bivanja
Simbolika življenja
Zakon bivanja razkriva ozadje hudih situacij
5. Ko upoštevamo Zakone Vesolja, lahko spremenimo svet
Skrivnost velike Šole misterijev
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Karma in usoda
Skrivnost usode: ali nam je določena oziroma koliko lahko vplivamo nanjo?
Energijo zunanje usode si izberemo vnaprej
Zunanja usoda ni kazen, ampak nam omogoča pogoje za najhitrejšo rast
Izziv primarne in sekundarne usode
Kam usmerjamo energijo?
Zunanje in notranje učno polje
Pogled na svet nam razkriva našo vibracijo
Sami ustvarjamo lastno realnost
6. Um kot vratar, ki usmerja energijo
Skriti potenciali v nas
Skrivnost delovanja uma ali »resnica« ... in Resnica
Procesi v umu
Kako nezavedno porabljamo največje bogastvo
Zberimo energijo v trenutku ter jo usmerimo v vizijo in v doseganje ciljev
»Negativni« dogodki ... ali nevtralni dogodki z negativnim predznakom?
Situacija, v kateri sami sebi blokiramo moč: ko imamo občutek, da nam drugi nekaj počnejo
Kako pričakovanja včasih ubijajo radost in motivacijo
Kako po nepotrebnem razdajamo energijo
Ko nimamo vpliva na razvoj dogodkov
Kako se »gradi energija«
Neizpolnjena pričakovanja prinašajo razočaranje
Kako v sebi ustvarjamo mnenja, prepričanja in osebne resnice
Občutek ali čustvo?
Moč čustev je odvisna od stopnje pomembnosti
Um in njegovi procesi
Spoznajmo procese, ki se odvijajo v umu
Ljudje z enakimi pogledi na življenje
Kako deluje um
Ali delujemo po utečenem vzorcu ali se odločamo na osnovi
optimalne možnosti v danem trenutku?
Kako preteklost vpliva na sedanjost
Kako nam preteklost brani nove izkušnje
Kako um sprejema in obdeluje informacije
Um se upira energiji srca in intuicije
Najmočnejše orožje uma
Vpliv uma na srce in intuicijo
Ko zavestno usmerimo um
Kdaj se um utiša
Kako se um umiri
Načrtno umirjanje uma
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B. DELOVANJE V OKOLJU
Vsak del nas ima svojo zavest
1. Kako obvladati svet energij
Materializacija vsake ideje v fizično realnost
Kaj se zgodi, če poskušamo ideje uresničiti prehitro
Kako prikličemo zavržene intuitivne ideje
Razlika med fizičnim svetom in svetom energij
Skrivnost pri opuščanju energije
Kako ravnati z energijami
Štiri osnovna pravila, ki ločijo fizični in energijski svet
2. Vpliv in prenos energije na druge ljudi
Kako se prenaša energija z ene osebe na drugo
Resonanca v praksi
Situacije, v katerih se energija prenese na sogovornika
Stanje integritete
Stopnja resonance je odvisna od obeh sogovornikov
Kako se pretaka energija po principu resonance
Znana dejstva o prenosu informacij
Pogoji za vzpostavitev resonance: stanja odprtosti in zaprtosti
Učinkovita komunikacija v praksi: ko vzpostavimo kanal ...
Hvaležnost in podobne energije
Učinkovita komunikacija v praksi
Vpliv energije ene osebe na drugo poteka ves čas
Kako vplivamo drug na drugega
Preizkušnje v komunikaciji
Ko izhajamo iz nizke vibracije
Zakon resonance nam omogoča obujanje katere koli energije
Ko ne želimo, da bi določena vibracija dosegla posameznika
Nevarnost, ko prevzemamo nase vibracije drugih, in še večja nevarnost,
ko želimo rešiti ta problem na svojstven način
Ko se zapremo za enega ...
Rešitev uspešnega prenosa energije je v stanju integritete
V stanju integritete izbiramo, s kom bomo resonirali
Pozornost in pričakovanja nakazujejo stanje odprtosti
Brezpogojna ljubezen je stanje, ki ne zahteva resonance
Se strinjamo ... ali sprejemamo?
Stanje integritete v visoki vibraciji se kaže v proslavljanju življenja
Vaja za ohranjanje visoke vibracije
Umetnost ohranjanja visoke vibracije in prenos te energije
Največja moč prihaja iz resonance v visoki vibraciji
Pogled na druge iz visoke vibracije rešuje vse probleme
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3. Rešitev: načrtno ustvarjanje in prenos energije visoke vibracije
Sprejemanje sebe kot končni cilj
Pomen meditacije
Kako moliti
Skrivnost molitve
Temelj razlage svetih spisov, dogodkov in občutkov
Ljubezen, ne boj
Ezoterična razlaga molitve »Oče naš«
Druga razlaga molitve »Oče naš«
Razlaga ene »najmočnejših« molitev vzhodne civilizacije
Vpliv meditacije na življenje
Kako prepoznamo osebo, ki se približuje Enosti
Past na poti duhovnosti: lažni preroki
Ko kljub molitvam in meditaciji ne moremo pozabiti ali se »odlepiti« od nizke vibracije
4. Povzetek
Energija nove dobe
Ko se ukvarjamo z bolečino, jo le krepimo ... in se hkrati odmikamo od ljubezni
Kako se rešujejo problemi pri vzroku
Pomoč drugim pomeni zgled in prenos visoke vibracije nanje
(R)evolucija v zdravstvu
Brezmejna pomoč, ki nam je vedno na voljo
Vsak trenutek imamo možnost, da se premaknemo korak naprej
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OPIS LIKOVNIH OBLIK − PIKTOGRAMOV
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O AVTORJIH IN NJUNIH DRUGIH DELIH
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