
Ciklus Predavanj 

Človek je več – preobrazba zavesti na prehodu v novo ero 

Predavatelj: Zoran Železnikar 

1. Predavanje 4.11.2010: 

Uvod in kratek vsebinski pregled vseh tematik ciklusa  

ter obravnava tem: 

• Kako nadgraditi naš možganski računalnik 

• Vrednost znanja in konceptov 

• Miselno drevo; osnovi pojmi v polju zavesti.  

• Za iztočnico: na videz nesmiselna vprašanja 

2. Predavanje 11.11.2010: 

Trdnost obstoječega znanja, konceptov in teorij 

• Prastare arheološke najdbe, ki osupnejo 

• Je imel Darwin prav? Kaj pa Daniken?  

• Je trdna snov res čvrsta, kot se zdi? Zakaj se vesolje ne razleti? Je eter res 

prazen prostor?  

• So mikrobi res povzročitelji bolezni?  

• Kako razložiti življenje; kaj mrtvo snov naredi živo? 

• O pomembnosti vloge opazovalca 

3. Predavanje 18.11.2010: 

Stvarnost skozi oči razširjene zaznave 

• Najboljša dognanja filozofov o naravi stvarnosti; absolut in izraženi svet 

• Je vesolje res nastalo z Velikim pokom? 

• Je smrt res nepreklicen konec? 

• Kaj v nas povzroči zavedanje življenja; kaj življenje dela »živo«? 

• Iskanje lastne identitete; ideja »jaz sem« 

• Najvišji vzrok in Bog 

• Enotna teorija, ki razlaga materialni in duhovni svet 

4. Predavanje: 30.11.2010 

Zgodovina človeštva skozi nova očala 

• So nezemljani med nami? Teorije zarot 

• Kaj vse dolgujemo Sumercem; Zecharija Sitchin, Nibiru in Anunakki.  

• Adam in Eva iz epa EnimaElish 

• Kdo vlada planetu Zemlja? Novi svetovni red. Strukture oblasti in nadzora 

• Kaj imajo skupnega religije in komunizem  

• Izvor krščanske doktrine; kako razumeti Sveto pismo? 

• Pastirji in ovce. Smo res nemočni? 

 



5. Predavanje: 7.12. 2010 

Bolezen in bolečina malo drugače 

• Bolezen in bolečina – naša sovražnika? Poslanstvo bolezni, razumevanje 

bolečine 

• Medicinski paradoksi; je zdravljenje predvsem posel? 

• Mikroorganizmi kot čistilci telesa; Antione Bechamp in nova teorija bolezni 

• Pozabljene učinkovite zdravstvene metode in uspešni zdravilci 

• Psihični vzroki bolezni; Louise Hay 

• Je res vsaka bolezen ozdravljiva? 

• Je cepljenje koristno? 

 

6. Predavanje: 15.12.2010 

Pogled nase skozi razširjeno zavest  

• Ego, um in čustva 

• Zavest in zavedanje; smisel in poslanstvo življenja 

• Kdo sem jaz; istenja in njihove pasti 

• S čim je pogojeno izkustvo? 

• Iluzije, ki jih imamo za resnične 

• Božanska igra 

• Sadovi duhovnega napredka  

 

7. Predavanje: 22.12.2010 

Preporod človeška družbe, rojstvo novega sveta 

• Vzroki globalne krize; zakaj današnja družba ne more zaživeti? 

• Skrivno ozadje denarja in njegove posledice 

• Kako doseči višjo raven zavesti? Širjenje obzorij 

• Pogoji za izgradnjo družbe miru, ljubezni  in blaginje 

• Projekt Rojstvo novega sveta 

• Naloge, ki so pred nami 

• Človek z veliko začetnico, pripravljen za tretje tisočletje 

 

Trajanje posameznega predavanja cca uro in pol, sledijo vprašanja, povezana s temo. 

Vstopnina: 10€ 

Nadaljevanje (predvidoma okrog 20:00 ure): druženje z bralci in ljubitelji spletišča 

www.prisluhni.si, ter simpatizerji projekta Rojstvo novega sveta; svetovanje, pomoč, 

izmenjava informacij in mnenj, nakup knjig… 


