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Kvantna fizika postavlja meje razumu v nesamosprejemanju in nesprejemanju življenja kot
nekaj neabstraktnega, kajti življenje nam daje oporo v raziskovanju sveta in samega sebe na
povsem sprejemljiv način, skozi svoje znanje in zavedanje. Kvantna fizika postavlja meje
razumu v tej smeri, da ga omejuje v svojem samorazvoju in odpira vrata nelogičnim rešitvam,
kadar ne izhajamo iz sebe.
V sebi nosimo vse zapise vesolja in iščemo pravo pot, kadar se obrnemo vase in v sebi iščemo
univerzalne resnice. Univerzalna resnica je vez med duhovnostjo in znanostjo in povezuje
marsikatere vede. Elektrika nikoli ni bila tako draga, da si je ne bi mogli privoščiti vsi
prebivalci na Zemlji, danes pa je tako. Zakaj ne zagotovimo vir napajanja vsakemu
posamezniku in mu omogočimo kvalitetno, dostojno življenje. Življenje ni samemu sebi
namen ampak ima višje cilje. Cilje zaznati svojo notranjo moč in pogum in najti moč v
sodelovanju s sorodnimi dušami in iti svojo pot, ko nas nekdo razočara. Eden drugemu
odpiramo nove potenciale, ko se znamo zazreti vase in v sebi iščemo nove poti,
neobremenjene s preteklostjo.
Preteklost je spomin na nepomembne dogodke, saj če bi bili pomembni, bi bili del naše
sedanjosti. Zazrite se vase, najdite notranjo moč in pogum in odkrijte iz kje izvira vaš strah. Je
to nezaupanje vase ali je kaj drugega. Je to posledica slabih preteklih izkušenj ali strah biti
pogumen in v nečem biti najboljši. Teža uspeha je lahko breme, lahko je ponos. Uzrite se
vase, česa si želite, biti uspešni ali le povprečni. Med vami so geniji, ki se ne zavedajo svojih
potencialov, ker si ne upajo izstopati. Počnite tisto kar vas veseli, ne bodite del kalupa in
nezaupanja vase. Odkrijte svoje potenciale v sebi in sledite svojemu srcu.
Srce vas nikdar ne izda, samo ne obremenjujte ga po nepotrebnem, srce je resnica in pot k
sebi, k svojim najvišjim vrednotam in notranjemu miru. Bodite kreativni in ustvarjalni, najdite

pot v medsebojnem sodelovanju in iščite tiste poti, ki vas osvobajajo vseh bremen
preteklosti, krivic in izgube časa. Svoj čas, ki vam je odmerjen, uporabite koristno za svoje
najvišje dobro in v dobro vsega človeštva.
Ne utrujajte se z nezaupanjem vase, tudi meni je kdaj spodletelo, pa sem v sebi našel pogum
in moč dokazati da zmorem, da sem sposoben spreobrniti svet na bolje in najti notranji mir v
delu na sebi in samosprejemanju. Samosprejemanju samega sebe v najvišji možni izdaji in
sprejemanju napredka kot izziv človeštva iti naprej, na novo pot, pot duhovnega napredka in
razvoja v smeri neobremenjevanja z osnovnimi potrebščinami, zato je bila naša naloga
človeštvu omogoči čas in moč se ukvarjati s sabo in svojimi težavami in jim omogočiti
optimalno okolje za samorazvoj.
Električni viri morajo biti dostopni vsem in to brezplačno, kajti elektrika je vir življenja, saj
vsako elektromagnetno (Em) polje prinaša in obuja življenje. Em polje ni nič drugega kot
Božja energija v vsakem posamezniku in mora biti vir in izvir življenja, saj bolezen pride ko se
Em polje izčrpa. Izčrpa ga bolezen, strahovi, odmikanje od svojega jedra in nezaupanje vase.
Bodite zdravi v mislih in čustvih in notranja energija se obnavlja sama po sebi. Vir življenja je
delo na sebi in samosprejemanje in potrudite se omogočiti razvoj človeštva v tej smeri, da
omogočite brezplačne energetske vire, najdite pot do odkritja notranje energije, ki bo
napajala vse vire in izvire. Izvira iz sončne energije, ujemite jo v kalupe notranje moči in
notranjega jedra, pri tem vam bom pomagal. To naredite tako, da …..
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