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"Veličina Človeka ni toliko o tem, da lahko spreminja Svet, kot je v tem, da lahko spreminja samega  

Sebe. (Mahatma Gandhi) 

http://www.majalesnik.si/
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NOVEMBER FEST notranje RaSti je potovanje skozi paleto osnovnih naravnih zakonitostih, ki 

jih je dobro vedeti, predno se podate na globljo pot dela na Sebi. Ob enem pa je dosti močna motivacija, da se 

lahko dokončno odločite za to pot tudi potem naprej.  

Vem, da v globini Sebe že nekako vse veste, pa vendar je za začetek dobro imeti motiv, predvsem pa razumevanje 

zakaj bi to počeli. Prav tako ta pot zahteva dodatno energijo, katero pa po navadi zmanjka prav za 

najpomembnejše korake, ki bi vam prinesli zopet voljo do Življenja in pa pričarala vero v nekaj boljšega in lepšega. 

 

Razumem vas in vem kako izzivalno predstavlja za vas narediti pomemben korak k Sebi, ki je edini, ki vam lahko 

izboljša Življenje na vseh ravneh vašega bivanja. Bila sem tam in sem tu, kjer lahko rečem, da je hoja lahkotnejša 

in udobnejša, čeprav trenutno živimo v negotovih okoliščinah in se vsakodnevno soočamo z nepredvidljivimi 

situacijami ter nihanji svojih čustev in energije. 

 

Iz  tega naslova sem se odločila za to potovanje skupaj z vami, da vam pokažem, da vam razjasnim določene 

stvari, ki vam bodo razsvetlile določene aspekte vašega trenutnega pogleda na Sebe in Svet. 

Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da če ste vsaj malo radovedni in željni večjega prostora razumevanja ter 

vedenja, se lahko zgodi čudež. Čudež v mnogih 'AHA' momentih, ki jih lahko doživite kot gorivo za premik v 

spremembe na bolje. 

V mojem življenju se je zgodilo mnogo premikov z lastno voljo in tudi voljo upora ter bega. Vse se zgodi z  

namenom, če ne z lepa pa z grda. In prav tu se skriva ključ, ki odpira pot k ravnovesju notranjega doživljanja v 

trenutku v katerem ste. To pa pomeni biti steber svojih misli, prepričanj, odločitev, dejanj, čutenj, utripa Srca, 

miru in sreče. 

Vse to pa vodi k živosti, ki jo vsi potihoma iščemo. 

 

V sam PROGRAM sem res skušala zajeti najpomembnejše vsebine, ki jih je dobro osvojiti v svojem razumevanju, 

da se boste lahko z več energije in elana podali na pot, katero si tako zelo želite že dolgo. 

http://www.majalesnik.si/
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Program bo zajemal tako teorijo kot prakso, v podporo vam bo moja prisotnost z odgovori na vaša vprašanja v 

zaprti messenger skupini ter energijska podpora za uravnovešenje telesa – na daljavo po dogovoru in razgovoru. 

 

Lahko rečem, da gre za edinstveni program in pravi BOOST orodje za premik znotraj Sebe. 

 

Kaj več o energijski podpori si lahko preberete v učilnici spletne strani, pod rubriko Reiki in Makisha srčno 

zdravljenje, ki predstavljata tehniko oz. orodje za energijo , ki je potrebna, da se zgodi tisto, kar potrebujete za vašo 

pot rasti. 

https://majalesnik.si/fit-ucilnica/  

 

Celotno učenje se bo dotikal naslednjih tem: 

1. PREHRANA – ta tema bo temeljila na ideji tradicionalne kitajske medicine, katero prakso tudi sama 

prakticiram in ji kar se da po najboljših močeh sledim in tudi že živim, 

Spoznali bomo 24 – urni bioritem notranjih organov ter način prehranjevanja v podporo VRANICE in 

ŽELODCA, kajti ta dva organa sta po načinu sodobnega prehranjevanja najbolj v deficitu, kar pa slabo vpliva 

na imuniteto telesa.  

Vranica je center naše telesne zavesti, ki je odgovoren za naše preživetje na fizični ravni. Gre za modrost telesa, 

telesne intuicije in spontanosti. Povezana je z limfo, fizičnim zdravjem in imunskim sistemom. In pa 

najpomembnejše - vranica je center vseh naših strahov. 

 

V ta namen boste deležni tudi receptov in nekaj skrivnosti, ki jih je potrebno vedeti pri izgradnji boljšega 

imunskega sistema in odpravljanju strupov iz telesa. 

 

2. GIBANJE – kjer vam bom razjasnila pomen prakticiranja različnih zvrsti gibanja ter podrobneje 

seznanila z magičnimi kretnjami po Carlos-u Castanedi ter energijskim fitnesom.  

Deležni boste tudi praktičnih treningov in vaj ter seveda skrivnosti vitkega telesa. 

 

http://www.majalesnik.si/
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Kaj več o energijski dinamiki preberite na https://majalesnik.si/fit-ucilnica/ . 

 

3. HIGIENA ZDRAVJA - MISELNI detox in SVET frekvenc – ta tema se bo razširila na širše razumevanje 

negovanja Svoje imunitete telesa. Odpravili se bomo od okolja v katerem trenutno bivamo, pa vse do 

zvezd – vpliva planetov, kot organe naše Duše. Vmes se bomo ustavili na pomenu odnosov, ki jih gojimo  

med seboj, ter prešli na čisto frekvenco in vibracijo nevidnih sil, ki nam vede ali ne vede barvajo dih 

Življenja. 

4. ENERGIJA – ker seveda nismo samo fizična bitja, ampak tudi energijska, je prav, da se dotaknemo 

osnovnega učenja različnih ravni telesa, pomena naše avre ter 

naših energijskih centrov (čaker) in energetskih kanalov (meridianov). Prav tako se bomo dotaknili zdravja 

naše pinealne žleze, ki predstavlja center intuicije ter praktično spoznali preprosto tehniko za čiščenje in 

krepitev tega centra. 

 

5. POMEN SIMBOLIKE – v mojem Življenju je svet simbolike zelo živ, predvsem pa mi predstavlja odlično 

orodje za razumevanje smisla različnih situacij, ki mi krasijo mojo pot. Velikokrat pa mi tudi odgovorijo 

na številna postavljena vprašanja, ki jih ni malo. Deležni boste pomena različnih sporočil, ki se skrivajo na  

vsakodnevnih poteh v naših Življenjih. 

 

6. SMISEL ŽIVLJENJA – na tem potovanju se bomo poglobili v razumevanje našega smisla Življenja, ki je po 

navadi v nasprotju z našimi prepričanji in pričakovanji. V tej povezavi gre za razumevanje naše KARME 

in s tem naloge, ki jo moramo izpolniti s tem kar smo in imamo. Ko to razumevanje ponotranjimo, nam 

vsakodnevni koraki naše poti postanejo lahkotnejši in radostnejši. 

 

7. MOČ VERE in ZAUPANJA ter MOČ SRCA – in  na koncu zelo pomembna vez, ki nas drži na poti, ki jo 

čutimo in ki je naša. Brez te vezi ni energije ter ni motivacije za karkoli v našem Življenju. Odkrili bomo 

kakšno moč ima Srce in kaj vse je možno skreirati iz njegovega svetega prostora.  

 

http://www.majalesnik.si/
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Prav tako pa bomo v času učenja deležni portala 11.11 in 12.12, kar pa naj ostane skrivnost in 

presenečenje našega druženja. 

 

Celoten PROGRAM poteka v zaprti FACEBOOK skupini preko javljanja v ŽIVO, posnetki in 

teoretični podpori gradiva v obliki PDF vsebin,  ali v PAKETU, kjer vam je vsak dan 

poslana določena tema na vašo elektronsko pošto, da jo preučite, ko imate čas. 

 

V obeh primerih pa lahko vse vsebine preučite kadarkoli in kjerkoli ste, ne glede na čas. 

 

 

Več info in prijave na mojsvet@majalesnik.si 

 

Veselim se učenja z Vami. 

 

Ostanite FIT in FAJN! 

MAjA 

 

 

“Ko Jaz in Ti primema se za roke pomoči – se pokaže Pot, se zgradi Most in Zaupanje.  

Naredima to!” 
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