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Predgovor
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*  *  *

Človekova duhovna rast je iskanje in krepitev povezave s svojo notranjostjo, s srcem, ki je 
vir modrosti, resnice, miru in večnega življenja. 

Uporaba „srca“, kot prispodobe za občutenje življenja, se je uveljavila predvsem zato, ker 
naše „globje realnosti“ dejansko najmočneje občutimo prav v območju, kjer se nahaja tudi 
naše fizično srce.

Vendar pa duhovno srce ni omejeno z fizičnimi omejitvami. 

Naše brezmejno bivanje je zamejeno skozi posamezne lastnosti, ki jih izražamo v 
posameznem obdobju, ter skozi širino povezave z višjimi dimenzijami. 

Vsako resnejše raziskovanje globje resnice našega bivanja vključuje prepoznavanje 
omenjenih lastnosti. 

Takšno raziskovanje kaže na preseganje izkušnje srca oz. njegove modrosti, miru in 
ljubezni. 

Daleč preko, vse tja do možnosti ponotranjenja omenjenih lastnosti, ki so bistvene za 
razumevanje kdo in kaj sploh smo.

Srce z vsem svojim veseljem, zadovoljstvom, mirom, ljubeznijo in modrostjo ni zgolj nekaj, 
kar se da še bolje izkusiti. 

Srce je nekaj, kar smo od nekdaj bili in vedno bomo. 
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1. poglavje

Resnica 

Edvard Kadič - Povezava z večnim – Vse pravice pridržane © 2011 – Stran 7



ORIS

V duhovni svet vstopamo
skozi povezovanje z resnico.

Resnico prepoznavamo skozi izkušnje. 

Sposobnost, da občutimo resnico, imamo vsi. 

Resnica odpira srce in srce nam zelo točno kaže, 
kakšne so stvari v resnici.

Ko povečujemo delež resnice v našem življenju, 
se v nas povečujejo tudi občutja nežnosti, 

širitve, izpolnjenosti in hvaležnosti. 
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Povezujmo se s seboj in ne s stvarmi

Srce našega bivanja je veliko večje od fizičnega srca. V samem bistvu je namreč neskončno.

Naše odpiranje življenju, mehčanje stališč, širitev pogledov ipd. je v resnici nekaj, kar se 
dogaja vsepovsod. Gre za nekaj, kar zajema vse vidike našega življenja. 

Vsakič, ko se človek sooči z resnico, se njegova zavest o sebi poveča. Človek se takrat 
odpre novim znanjem, zmehča v svojih stališčih in napolni z ljubeznijo. 

Svet zanj postane brezmejen in celosten. 

Meje niso več tako ostre, nekatere celo popolnoma zbledijo. Občutja duhovne ali 
materialne revščine in drugih omejitev, s katerimi se srečujemo v fizičnem svetu, se 
zmanjšajo oz. popolnoma izginejo.

Zavest je zaradi tesnejšega stika s širšo resnico vedno bolj tiha. Vedno manj stvari postane 
vrednih razmisleka. Celo stik z enostavnimi resnicami, kot npr. odgovor na vprašanje o 
tem, kje smo parkirali avto, naenkrat ne potrebuje več toliko premišljevanja. 

Za vsakogar med nami pa je seveda nekaj posebnega trenutek, ko pridemo v stik z res 
veliko resnico. 

Ko se človek sooči oz. dotakne res velike resnice, nastopi trenutek tišine. Zavest takrat 
popolnoma utihne. Pravimo, da se čas ustavi. Človek za nekaj časa ostane brez besed.

To je trenutek, ko človek npr. prvič v življenju vidi širjave morja ali pa se nekega jutra 
zbudi, stopi iz šotora, in prvič v življenju pred seboj zagleda najvišjo goro na svetu.

Realnost je naenkrat tako velika, da zavest preprosto utihne.

Seveda pa velja tudi obratno. 

Ko človek izkuša „manjše“ resnice oz. bolje rečeno, posamezne manjše dele realnosti, 
zavest postaja vse glasnejša. 

Naše srce postaja vedno bolj utesnjeno. 

S svojim zavestnim dojemanjem izkušenj srce dobesedno potisnemo v okvirje, ki jih 
ustvarja brbljanje zavesti. Naš svet postane tesen, stisnjen, omejen, nepopoln. 

Edvard Kadič - Povezava z večnim – Vse pravice pridržane © 2011 – Stran 9



Takšno stisnjeno dojemanje sveta lahko človeka vodi v razumevanje sebe kot utesnjenega, 
majhnega, neustreznega ali celo zaničevanja vrednega bitja.

Občutek, ki ga imamo o svetu, je zrcalna podoba naše sposobnost razumevanja realnosti.

Posledica stika z realnostjo je, da naš um postane zaposlen z ugotavljanjem, kaj je resnično 
in kaj ni. In to notranje govoričenje zavesti lahko postane zelo glasno.

Naš obstoj pa na srečo ni nikoli pod vprašajem. Vprašljivo je lahko le naše dojemanje sebe 
tj. vprašljiva je lahko le naša zavest o samem sebi (samozavest). 

Če eno oko pokrijemo z roko, se nam prostor zdi manjši. Seveda se s prostorom ne zgodi 
prav nič. Podobno nam tudi neresnična misel zmanjša našo samozavest, ne da bi v resnici 
kakorkoli zmanjšala naš obstoj.

Vaše srce diha svobodno ali se počuti utesnjeno? 

Srce v vsakem primeru biva v vsej svoji veličini. Vendar pa nam skozi stopnjo utesnjenosti 
kaže stopnjo resnice, ki jo trenutno sprejemamo. 

Zanj ni napačnega načina delovanja. Vedno kaže relativno resnico tega trenutka. 

Resnica je temelj. Resnica je to, kar obstaja v tem trenutku. 

Narava ne pozna prav in narobe tako, kot to razume človek. Človek razume „narobe“ kot 
nasprotje nečesa, kar je „prav“. 

Narava „narobe“ ne razume na takšen način. „Narobe“ je v naravi le odtenek nečesa, kar 
je „prav“. Vrtnica ne more rasti narobe. Vsaka vrtnica lahko raste le tako (kakorkoli že 
raste), da je njena rast le ena od možnosti znotraj vseh možnosti razvoja vrtnic po celem 
svetu. 

Karkoli že obstaja v tem trenutku, je to resnično. 

Seveda pa zgolj do določene mere za tistega, ki to skuša razumeti. 
 
Odprtost oz. zaprtost našega srca nam tako v vsakem trenutku lahko pove, koliko resnice 
lahko sploh sprejemamo.

Kaj pa misli in ideje, ki nas zavajajo?  
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Če zavzamete stališče, da v življenju ne boste zadovoljni toliko časa, dokler ne boste imeli 
deset zlatih palic pod posteljo, se srce v tem istem trenutku skrči (uokviri) tako, da boste 
slej ko prej opazili, da gre zgolj za nekakšno idejo. Da takšno stališče nima prave zveze z 
vašim zadovoljstvom.

Srce se namreč lahko skrči zelo hitro. Tako hitro, da v življenju ne pusti nobenega vtisa. 

To se zgodi vsakokrat, ko nas kakšna ideja zgolj prešine oz. je ne občutimo globje. 

Kadar pa idejo občutimo globje in jo vzamemo za svoj cilj, se občutek za svet skrči za tako 
dolgo, dokler je ta misel prisotna v ospredju (fokusu) našega uma.   

Pomislite: „Nikoli nimam časa zase!“ in opazujte svoja občutja. 

Vas ta misel sprošča ali utruja? Seveda vas utruja. Bodite pozorni na napor, ki je potreben 
samo zato, da omenjeno misel sploh lahko vzdržujete.

Raziskujmo še malo dlje in pomislimo na kakšno neresnično, dobesedno absurdno misel. 

Primer:„Ne bom srečen/-na, dokler ne stopim na Luno“. 

Bodite tudi tukaj pozorni na napor. Takšno (absurdno) misel je skoraj nemogoče 
vzdrževati v ospredju našega uma. 

V življenju je mnogo takšnih „absurdnih“ idej za nas dovolj resničnih, da jih sprejemamo 
in v naših mislih tudi vzdržujemo. 

Naše misli imajo v dnevnem izkušanju življenja seveda različne stopnje povezanosti z 
resnico. 

Misli, ki so bližje resnici, občutka samega sebe (samozavesti) ne omejujejo tako dolgo kot 
tiste, ki so od resnice bolj oddaljene.

Ko povečujemo delež resnice v našem življenju (smo resnici bližje) , se v nas povečujejo 
občutja nežnosti, širitve, izpolnjenosti in hvaležnosti. 
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2. poglavje

Paradigma 
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ORIS

Paradigma je vzorec vzorcev.
Vzorci so preplet prepričanj in domnev.

Paradigma oblikuje naše izkušanje življenja. 
Tudi takrat, ko o njej zavestno ne razmišljamo. 

Gre za koncepte, ki so tako globoko vsajeni, 
da se o njih večinoma nikoli ne sprašujemo. 

 Še več. 

Ti koncepti k sebi privlačijo druge misli, 
narekujejo našo dinamiko razmišljanja in 

držijo naše srce ujeto znotraj svojih okvirjev. 
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Razmišljanje je ključ

Prepričanja oblikujejo naše izkušanje sveta. 

Eno izmed najpomembnejših prepričanj, s katerimi živimo, je  prepričanje v lastno 
sposobnost obvladovanja svojega življenja.

Razmišljanje o obvladovanju življenja gre običajno v smeri obvladovanja večje količine 
izkušenj, različnosti izkušenj ipd.. 

Včasih pa gre to razmišljanje ravno v obratno smer. Vpne se v smer manjšega števila 
izkušenj, medsebojne enakosti izkušenj ipd..

V vsakem primeru pa obstaja nekakšno globoko razumevanje, da se mora življenje gibati 
ali potovati na nekakšen svoj način. 

Vse v naravi se giblje in normalno je, da se stvari premikajo.  In prav to razmišljanje nam 
ohranja upanje, da se bodo stvari premaknile v smer, kot si jo želimo mi. 

Takšno globoko vsajeno predvidevanje v sliko seveda zajema tudi nas same. 

Smer predvidevanja namreč temelji na predpostavki: stvari morajo biti boljše – zame.

Vendar pa če razmišljamo, da bi stvari morale postati boljše (za nas), potem je v ozadju 
prisotna tudi ideja, da nam danes še vedno nekaj manjka. 

Ta domneva in takšno razmišljanje nas vztrajno drži v primežu in stiska naš občutek za 
svet, ki se seveda izgrajuje okoli osrednje točke – malega mene. 

Obstaja pa še eno prepričanje, ki še dodatno podpira takšno razmišljanje in še dodatno 
stiska našo notranjost. 

Gre za domnevo, da je fizična izkušnja najbolj pristna. 

To je tako splošno uveljavljeno prepričanje, da nas upiranje tej trditvi lahko pripelje v zelo 
resne težave. 

Lahko nas pripelje celo v takšno skrajnost, da nas razglasijo za neprištevne. 
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Ob vprašanju  ali je bolj resničen duhovni ali fizični svet, se običajno potegnejo nazaj tudi 
ljudje, ki se zelo intenzivno posvečajo duhovnemu vidiku življenja.

Potegnejo se nazaj proti fizičnem svetu, izkušnji resničnosti, ki je neprimerno bolj omejena. 

Obstaja namreč veliko dimenzij resnice. Poleg resničnosti, ki je strogo omejena z zakoni 
fizike, obstajajo tudi dimenzije idej, čustev ipd, ter daleč na drugi strani le-teh tudi 
dimenzije popolne prisotnosti. 

Mnoge od teh dimenzij so bolj resnične, kot pa je resnična fizična resnica. 

Izkušnje  presegajočih resničnosti zagotavljajo občutek preseganja samega sebe. Ta je 
veliko širši in bolj popoln kot strogo fizični občutek samega sebe.

Omenjeni dve prepričanji - da naj bi življenje bilo boljše kot je trenutno in da je fizična 
realnost najbolj resnična med vsemi – oživljata temeljno predpostavko našega življenja: da 
smo mi samo jedro resničnosti. 

Poistovetenje s samim jedrom resničnosti oblikuje in omejuje naš občutek o svetu in 
posledično tudi samo izkušanje lastnega obstoja. 

Kako pa je v samem jedru resničnosti? Je boljše, je večji užitek, je manj boleče, kot je 
trenutno? 

S samo usmerjenostjo proti jedru resničnosti seveda ni nič narobe, vendar gre ponovno za 
omejen način dojemanja realnosti našega sveta. 

Podobno, kot bi na radiu neprestano poslušali le eno samo postajo. Je nekaj, vendar je 
omejeno glede na možnosti, ki so nam na voljo.

Ta omejitev seveda vpliva prav na vsako našo izkušnjo. Z osredotočanjem na jedro naše 
resničnosti lahko namreč spregledamo marsikatero priložnost v življenju. 

Kaj pa če naše največje resnice, kot jih seveda želimo razumeti, sploh niso del našega jedra 
resničnosti?
 
Dojemanje globoke izkušnje ljubezni in sreče hitro bledi, v kolikor ju poizkušamo 
razumeti zgolj s fizičnega zornega kota.

Šele spraševanje o tem, kaj lahko storimo glede na omenjene omejitve, zgodbo lahko 
razvije naprej.  
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Zgodbo lahko namreč obrnemo tudi drugače: raziščimo občutek omejenosti, ki ga 
začutimo skozi identifikacijo z jedrom realnosti, in ugotovimo, kaj ta občutek v resnici 
dodaja (odvzema) k našemu razumevanju realnosti.

Kako se počutimo, ko verjamemo, da smo prav ta trenutek v samem jedru realnosti? Nas 
to sprošča? Nam to jemlje samozavest? 

Glede na nezmožnost popolnega poistovetenja z jedrom realnosti pogosto na plan pride še 
globje spraševanje: 

Kaj je še res v zvezi z menoj? Katere so še tiste druge postaje na mojem radiu? Kaj se še 
drugega dogaja na tem sprejemniku, ki mu pravimo „življenjska zgodba“?   

V ozadju predpostavke, da se nahajamo v samem jedru svoje realnosti , namreč obstaja še 
ena, širša. Ideja, da smo v jedru realnosti, je namreč vzpostavljena na predvidevanju, da 
obstajamo kot ločeni jaz, kot samostojni jaz (individualnost).

Najbolj pogost občutek v zvezi s samim seboj je namreč občutek sebe, ki je nekakšen 
omejeni in nedorečeni jaz. 

Takšen jaz, ki vase ne dopušča ničesar, kar bi ga spravilo v ravnovesje. 

Ta občutek lastne nepovezanosti ni ne dober ne slab: enostavno je omejen in nedorečen.  
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Sredi poglobljene in obsežne izkušnje realnosti lahko občutek samega sebe postane tako 
velik in vse vključujoč, da enostavno nima več pravega smisla glede na naše bivanje.

Ko se prebudimo v enost z vsem, je vključeno vse, in občutek samega sebe preprosto 
izgine. 

Če si kavč, na katerem sediš in oblak na nebu in cvetje na vrtu.... potem je tisto, kar danes 
razumemo z izrazom „jaz“ enostavno premajhno. 

Kakšen pa je danes tvoj občutek o samem oz. sami sebi? 

Kaj je danes tvoja resnica?
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3. poglavje 

Ljubezen 
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ORIS

Ljubezen je vse, kar smo mi, 
in ljubezen je vse, kar je ta svet.

Občutenje samega sebe je pogon, 
ki oblikuje manifestacijo ljubezni. 

Manifestacija ljubezni je vse, 
kar smo ljudje doslej dosegli. 

V življenju smo zase vedno poskrbeli 
na najboljši možen način. 

To je vedno dejanje ljubezni.
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Odpiranje 

Strah je glavna ovira na poti odpiranja svetu.  

Strah nas je namreč tega, da bomo vsepovsod okoli nas videli ljubezen. 

Gre za neposredno povezavo z bojaznijo, da bomo skozi naše odpiranje ljubezni postali 
ranljivi. Dovzetni za nasilje, napade, umore in ostale grozljive načine preseganja občutka 
notranje nepovezanosti v fizičnem svetu.

V nas že sedaj obstaja ljubezen in tudi že sedaj deluje skozi nas. 

Ljubezen obstaja skozi možnost lastne prepoznave. To pomeni, da človek lahko uvidi 
način, kako naj ljubezen še bolje prepozna. 

Izkušanje sveta vedno postane stisnjeno, kadar odklonimo prepoznavo različnih vidikov 
ljubezni znotraj polja, kjer je vključeno vse kar se dogaja. 

Svet tako naenkrat obstaja le še znotraj okvirjev samo-tako-in-nič-drugače. 
Posledično tudi vedno manj ljubimo to, kar počnemo. 

Tako postanemo vedno bolj podobni tistemu, kar najbolj preziramo. 

Biti, pomeni skrbeti zase v povezavi z višjo močjo, sestavnim delom našega bivanja. 

To vodi v hvaležnost do vsega, kar počnemo in do vsega, kar se nam dogaja. Bivanje 
občudujemo vsakič, ko zaznamo, da se premakne. 

Ljubezen vsepovsod sili v ospredje. Tako kot voda sili ven skozi vsako špranjo. 

Prav nikjer ne najdemo dokazov, da ljubezen ne obstaja!
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V svetu, v katerem živimo, imeti več pomeni tudi biti več. 

Tako obstaja nenehen pritisk, da je večja resnica tudi boljša. 

Če torej obstaja možnost, da se naše srce lahko odpre in poveča, potem je glede na našo 
kulturo še najboljše, da se srce odpre do konca in tako odprto tudi ostane.

Ko se enkrat povežemo z višjo silo, nam naše srce skozi širjenje in stiskanje sproti 
pojasnjuje s kakšno resnico imamo opravka v tem ali onem trenutku. 

Tako zanj postane najboljši možni način izkušanja majhne resnice ta, da se skrči, in nam na 
takšen način pove, kako majhna je pravzaprav resnica, o kateri nam želi nekaj povedati. 

Potreba po večji ali manjši izkušnji je zgolj namišljena, saj je obstoj še vedno obstoj, pa 
čeprav gre za majhen obstoj. 

Narava obstoja je namreč še vedno ista. 

Prava svoboda nastopi takrat, ko se skozi izkušnje lahko prosto gibljemo, ne glede na naše 
razumevanje velikosti obstoja.

Ljubezen je popolna svoboda.
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4. poglavje 

Povezovanje z večnim 
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ORIS 

Angeli so vedno okoli nas.

Angele nekateri imenujejo različni aspekti 
samega sebe. Jaz jih tokrat imenujem angeli.

So nevidni in so vedno z nami. 

Izrabimo njihovo pomoč in podporo 
v vseh fizičnih in duhovnih zadevah. 

Vedno nam namreč stojijo ob strani, nas vodijo 
in ščitijo, pa naj v njih verjamemo ali pa ne. 
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Doseganje drugih dimenzij 

Prvi korak v povezavo s svojimi angeli je, da si vzamemo čas. 

Vsak dan si si je potrebno vzeti nekaj minut zato, da se povežemo, komuniciramo ali pa se 
svojim angelom enostavno zahvalimo, da so z nami.

Ne skrbite, če se v začetku ne zgodi nič. 

Najpomembnejše že počnemo. Priznavamo namreč, da so tukaj z nami.  

Ker so angeli prenašalci sporočil z višjih nivojev ter pomočniki, ki gledajo na nas skozi oči 
brezpogojne ljubezni, so s svojo nežno in ljubečo pomočjo prisotni podnevi in ponoči.

Kadar potrebujemo njihovo pomoč, jih je potrebno le prositi. 

Angeli ne bodo odšli nikamor. 

S svojim stanjem, razmišljanjem ali občutji ne moremo povzročiti, da bi nas zapustili. 

Torej, za delo z angeli si vzemite čas.

Poiščite si miren kraj in se z nekaj globokimi in dolgimi vdihi in izdihi notranje očistite.

Spraznite svoj um in naredite prostor za dihanje.

Ko začutite, da ste dovolj zbrani in popolnoma zasidrani v tem trenutku (tukaj in zdaj), si 
zamislite svetlečo belo svetlobo. 

Zaprite oči in si zamislite ljubečo svetlobo, ki se nežno spušča na vas in napolnjuje vsak 
delček telesa z občutkom brezpogojne ljubezni. 

Ta svetloba v telo vstopa skozi teme na glavi in vas polni. 

Svetloba vedno močneje žari znotraj in okoli vas, tako kot aura.
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Ko ste v tem stanju, izgovorite svojo prošnjo.

Za prošnjo ni potrebno, da je elegantna, pesniška ali kako drugače olepšana. Ne obstaja 
namreč „pravilno“ ali „napačno“. 

S svojo prošnjo enostavno, preprosto in osebno zahtevajte višjo moč, ki naj pazi na vas, vas 
vodi in vam pomaga v povezavi z angeli.

Sedaj prosite tudi angele, da vas obdajo. 

Prosite, vprašajte ali prosite za vodstvo v določeni situaciji oz. kjerkoli že to potrebujete.

Ko jih pokličemo, je ključen naš namen.

Angeli si želijo biti v stiku z vami. Oni so tam, če jih vidite ali pa tudi ne. Odzvali se bodo 
takoj.

Zapomnite (zapišite) si vsak občutek ali misel, ki se ob tem poraja. Bodite pozorni na 
znake, ideje, občutja, zvoke, ki pridejo do vas. 

To so namreč vaši odgovori. 

Angeli z vami komunicirajo na zelo različne načine. 

Komunicirajo s pomočjo sanj, skozi sinhronost, skozi misli, ideje, navdih, znake v naravi 
(ptice, metulji), skozi knjige, skozi posamezne dele pesmi, skozi zaporedja številk, 
„naključno“ srečevanje z tujci ali skozi posameznike, ki jih poznate in vam ravno v tistem 
trenutku „slučajno“ povedo nekaj, kar vam v vaši sliki manjka... 

Torej, v naslednjih dneh bodite odprti in zagotovo boste našli svoj odgovor.

Ko začutite, da je vaš čas z angeli potekel, se ne pozabite zahvaliti. 

Ne imejte pričakovanj o tem, kaj naj bi videli, slišali ali občutili. Zaupajte, da boste prejeli 
pomoč ali vodstvo, čeprav bo do vas prišla na nepričakovan način. 

Sporočila, ki prihajajo iz angelskih sfer boste brez dvoma prepoznali. Polna so ljubezni oz. 
so po svoji naravi ljubeča, ponovljiva in konsistentna.
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Angeli slavijo prav vsak trenutek, ko se poskušamo zavestno povezati z njimi. 

Želijo si, da jih pokličemo za katerokoli zadevo ali stvar, naj bo še tako malenkostna v 
naših očeh.

Vedno znova so navdušeni nad možnostjo, da nam dokažejo svoj obstoj.

Z izgradnjo svojega odnosa z angeli oz. lastnimi duhovnimi aspekti pričnite takoj. 

Opazujte, kako vaše življenje postaja boljše v vseh pogledih.

Brez skrbi, opazili boste čudesa, ki se bodo razcvetela pred vašimi očmi.
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Zaključek 
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* * *

Mogoče pa izkušnja in povezave z večnostjo življenja ni potrebno ujeti v ta trenutek. 

Zakaj pa je nebi razvili postopoma? 

Resnico prepoznavamo že od nekdaj, čeprav jo izkušamo le majhen del. 

Polnost izkušnje se razkriva tudi skozi male resnice. Takšne, ki običajno sestavljajo naša 
življenja. 

Bivanja, skozi katerega se gibljemo, naša omejena perspektiva nikoli ne ogroža.

Bivanje tudi ni omejeno na nobenega od specifičnih načinov izkušanja samega sebe, prav 
tako pa tudi ne na pomanjkanje zavesti o sebi. 

Naš obstoj počiva v neskončnem odpiranju in zapiranju lastnega srca.

To je pomembna novica. 

Od tega trenutka dalje se lahko predamo življenju in pričnemo iskreno uživati na naši 
življenjski poti.

Srečno!
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O avtorju:

Edvard Kadič je rojen l.1968 v Ljubljani. Že od srednje šole dalje se je ukvarjal z trgovino 
in  vodenjem  ljudi:  kot  prodajni  zastopnik,  komercialist,  vodja  prodaje,  direktor 
veleprodaje, direktor podjetja, trener in „coach“ vodstvenih ekip itd. 

Vprašanje,  zakaj  nekateri  uspejo  in  drugi  ne,  želja  po  uspehu in  finančnem bogastvu, 
predvsem pa uspehi in porazi na tej  poti, so ga popeljali na pot iskanja odgovorov na 
vprašanja o smislu življenja, o dejavnikih, ki življenje omejujejo oz. ga omogočajo, o naravi 
človeškega uma, o manipulativnih tehnikah človeškega razmišljanja ipd.

Svoj  študij  filozofije  je  nadgradil  z  učenjem pri  nekaterih  največjih  mojstrih  praktične 
uporabe filozofije  za  osebni  napredek  na svetu  kot  je  npr.  Bob Proctor  (tudi  eden od 
učiteljev  iz  filma  Skrivnost),  sodelovanjem  z  Ameriško  Univerzo  za  NLP  (nevro-
lingvistično programiranje), večletnim študijem ARVARI tehnik za preseganje dimenzijske 
realnosti,  študijem različnih  zdravilskih  tehnik  s  posebnim poudarkom na  duhovnem 
pristopu itd. 

Danes predava in vodi delavnice o praktični uporabi človeškega uma tj. zastavljanje ciljev, 
spremembo samopodobe, povečanja prodaje ipd., njegova ljubezen do praktične uporabe 
metafizike,  mistike  in  starodavnih  duhovnih  izročil  pa  se  kaže  tudi  v  predavanjih  o 
hermetiki,  alkemiji  in  univerzalni  matriki  (Enosti),  ki  obvladuje  naša  življenja  v  tej 
galaksiji, kjer poizkuša čim več ljudem približati univerzalne možnosti, ki jih človeku nudi 
življenje.

Izvaja  tudi  energetsko  zdravljenje  podaljšane  hrbtenjače  (medulla  oblongata).  Gre  za 
aktiviranje češarike, naboj kristalom znotraj osebnega energetskega polja ter odprtje poti 
za ponovno združitev vseh 12-ih vezic človeškega DNK. Brez tega človek ne more postati 
ti.  polno  multi-dimenzionalno  bitje.  (Področje  podaljšane  hrbtenjače  so  stari  Grki 
imenovali tudi Božja usta. Na vrhu tega dela hrbtenjače domuje češarika. ) 

Več na spletni strani: www.EdvardKadic.com
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