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o osnovni izobrazbi je Milan Krajnc teh
nik in fizik, a ga je zivlienjska okolisc ina
preusmerila v psihologij o in psihotera
plio. »Psiholoqiia mi pomaga razumeti , kai se
je 'zakuhalo' v clovekovi glavi, fizika pa ima za
vse to resitve . Fizika zna to, kar se skriva v
nas , 'narisati' in material izirati, da lahko po
tern postavimo problem predse in ga resuie
rno z logiko , ki smo ji v tistem trenutku kos o
Tako potem razumemo , kai se nam dogaja .
Je pa zanimivo tudi to, da le moj hobi ze od
zgodnjega otrostva predstavljalo vesolje ozi
roma astronomija. Ko vidim , kako glob oko
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gred o astronomi danes v vesolie, kaj vse od
krivajo, dobivam uvid, da v bistvu odkrivamo
sami sebe, clovek ovo globino. Ko oa se Iju
dje bolj zavedamo samih sebe , pom eni, da
ne iivimo vee toliko povrslnsko, ternve c gre
mo v svoje globine . Podobno kot se danes, z
razvojem tehnologije in sirjenjern poznavanja
fizikalnih poiavov, prodira vedno globlje v na
rave in vesolje , se podobno globlji pslhcloski
procesi o dkrivajo v nas. Morda se bo zgodi
10, da borne enkrat videli na 'konec' vesolia ,
da bomo v resnici videli sami sebe. Vedenje 0
povezavi med naravo in druzbenirn i.ivljenjem

bi nam morali dati ze v osnovni soli , ne pa da
z razlicnimi predmeti vzgajamo 'razcepliene'
osebnosti .«
Sog ovornik pravi, da daje multicisciplinar
nest liudern sirino , zaradi c esar tudi odgo
vornost postaia sarna po sebi umevna , sa] se
zavedamo celote, v kateri zivimo in smo tudi
sami del nje.

TELO, INTELEKT, CUSTVA IN DUS
V danasniern casu poznamo nairazlicneise
oblike terapij, duhovnih poti, tehnik osebne
ga razvoja in vzhodn iaskih spiritualnih tradi

KsenlJa Vlmont
Folograflja: arhht sogovomika '

reikija in thetahealinga ter podobnih duhov
nih tehnik. Torej sem preizkusil prakti cno vse
in uvidel, da imajo nekaj skupnega in da mo
ramo vse v cetoti uporabljali. Najpomembne
je je, da zivlrno v ravnovesju , zato moramo
sebe obravnavati celovito. Najprej moramo
poskrbeti za telo (sport, nrana), ki predsta
vlia nas osnovni stroi, nato za intelekt, da
pocnemo tudi 5e kaj drugega kot tisto , kar je
osnovna okupa ciia misli, in zatem za custva,
ki predstavljajo naso zabavo, in za duso, za
mir, ki ga najdemo sami s seboj (sprehod.
medltaciia, molitev) ... lz poznavanja vsega
tega sem naredil svo]o tehniko , ki se imenu
je Sirius Personal Transformation , ki je eden
izmed segmentov celotnega sistema, ki sem
ga razvil , in se imenuje Dinamicni model vo
denia.«

VSE SE ZA<:NE
IN KONCA V INTIMNOSTI
Pri delu reorganiza cije podjetij se psihotera
pevt Krajnc deset odstotkov ukvaria s pod
ietiern in devetdeset odstotkov z zasebnim
zlvlieniern zaposlenih. Nezadovoljstvo na
delovnem mestu ie odraz nezadovoljitve v
intimnem zlvlieniu. trdi sogovornik . In kako
naj si potem interpretiramo dejstvo, da so
Siovenci tako nezadovoljni na svojem delov
nem mestu? »Vecina tezav v podjetju izhaia
iz zasebnega zivljenja direktorjev oziroma
vodilnih , in med raziskovanjem podrobnosti,
vidis, da se vse zacne in konca v intimnem
zivlieniu . Ne mislim na zadovoljitev spolnih
potreb, ternvec 0 celostnem pristopu , o ob
cutku zazelenosti ter pripadnosti, kar da 610
veku neverjetno psihicno in telesno moe ter
stabilnost, naenkrat je vse moooce. In tukaj
se zacne take imenovani naravni proces fuzi
je, kler se zacneio zlivati razlicna iedra , kar je
tudi vir energije zvezd - od tod tudi ob cutek,
da je vse mogoee. Pa ne govorim 0 evforiji ,
ko izgubimo glavo, temvec 0 realni moci, ki
nam jo nekdo, ki je postal del nas, vlbudi v
nasi globini - temu se rece iivljenje.«

IZGUBLJANJE
ZENSTVENOSTI PRJ ZENSKAH

cij. Milan Krajnc uporablja »vse" tehnike ,
saj je svojo pot zacel kot tehnik, kot tehnik
pa verjames v tisto , kar primes v roke, pravi.
Potem je nadaljeval s fiziko, kar ti pusti po
gledati v ozadje materialnega sveta, potem
je sledila psihologija, ki nima vee, v grobem
reeeno , nobene veze z naravo, ker stopis v
popoln kaos , nelogi enih stvari, ki si jih Ijudje
zakompliciramo v svoji glavi. "In tukaj so mi
ta 'zemeljska' znanja pomagala , da sem ostal
prizemljen in da sem tudi hitro uvidel, da za
to , kar se nam v psihologiji zdi nemogoee, v
naravi obstaja resitev. Sem pa tudi mojster

Zen ske morajo delovati na ienski naein, trdi
sogovornik. "Zenske same po sebi niso vod
je, ce se tako na splo sno izrazim, ampak je
nekdo moral to vlogo prevzeti , ko s(m)o mo
ski 'zatajili'. In potem s(m)o 'padali', ienske
pa so prevzemale vedno vecjo odgovornost
in naenkrat so bile same za vse in nic vee v
ravnovesju, zato so morale v sebi mocneje
razviti tudi mosko polovico, ki jim je 'vzela'
zenstvenosl. Stem, ko so moske pricele 'iz
rivati', so se dotaknile moskega ponosa in ti
so se po mosko odzvali. Torej morajo zenske
vodit i na zenski nacln , s eutnostjo, senzibil
nostjo, rahloeutnostjo in intuicijo, tudi z zape
Ijevanjem . Zenske so sko raj nehale eutit i In

izgubljanje zenstvenosti pomeni tudi izgublja
nje za moske. Izgubljanje ienstvenosti je pri
zenskah ustvarilo tako imenovano 'umetno'
samozavest , ki nima nic skupnega z rnocio .
Nepristna moe zenske se pa energetsko av
tomatsko odraza pri rnoskern. Voditi podjetje
na zensk i nacin pomeni voditi ga z obcut

korn.«

DOBRA KOMUNIKAClJA JE VIR SRE<:E
Nacin, kako komuniciramo z drugimi in s
seboj, odloca 0 kakovosti zivljenja . Prj nas
samo 17 odstotkov Ijudi dobro komunicira,
ugotavlja Milan Krajnc : "To je ooraz, kaksen
odnos imamo do samih sebe . Ljudje se ve
likokrat sramujemo samih sebe in potem si
ne uparno komunicirati z drugimi oziroma to
pocnerno manj uspesno, kot bi sicer , Tisti , ki
govorijo 'prevec', se pa lahko na ta naCin skri
vajo za staoo lastno podobo. Vse to izhaia iz
vzgoje, kakor so se starsi obnasali do samih
sebe, tako se mi danes obnasarno do sebe
in prenasamo vzgled na naslednie generaci
je.« In svetuie, da je mlade treba poucevati ,
da ne bode ponavljali napak stareislh .

MORALNI ZGLED MLADIH
Koga naj si mladi vzarneio za zgled, za mo
ralno avtoriteto? -Oseba , ki ie na vrhu, ie tudi
na neki nacin odraz celotne druzbe, tore] ce
to osebo kritiziramo , neposredno kritiziramo
sami sebe ,« odqovana sogovornik. »Res je,
da v Sioveniji trenutno nl moraine avtoritete .
Mislim pa, da bo prisel neki nov val in bodo
tudi ti prisll na dan . Ce otroka vzgajamo, da
zivi kot cuti, da se 0 teh obcutkih z njim pogo
variarno , potem bo samoumevno razvil tudi
svoio odgovornosl. Vedel bo, kaj zanj ni do
bra , odgovorno se bo obnasal tudi do drugih
in tako razvijal spostovanie. Dejanski moralni
7.gled rnladih pa bi morali biti starsi, A so vee:
vsak njihov 'sopotnik' skozi zivljenje bi moral
biti njihov vzgled . In zaceti se mora ie zelo
zgodaj, ko se otrokov karakter 5e oblikuje.
Tudi uCitelji in vzgojitelji morajo biti avtoritete
na svojem podroeju, ampak ne kot strokov
njaki temvec kot Ijudje.«

DELAJ 5 SRCEM
Custvena inteligenca otroka se razvija pred
vsem v obdobju od njegovega spoeetja pa
do okoli sed mega leta starosti. Je en od
vidikov nase osebnosti, ki je pogosto spre
gledan v danasnjih dneh, pa eeprav so raz
iskave pokazale, da je c ustvena intellgen ca
odlocujoca za osemdeset odstotkov uspeha
v zivljenju posameznika . Zakaj je eustvena
inteligenca kljucnega pomena za polnejse
zivljenje, sogovornik meni: »Ker je v osnovi
iivljenje eutenje, ce ne c utimo, delamo samo
z razumom, po neki logiki, ki ni naravna. In
danes i ivimo tako hitro, da v osnovi ne cuti
mo samih sebe, zato jo je pomembno razvija
~. " ~. ~ ~I~nl ?
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-ti, saj se take neposredno dvigujemo na vis]o
raven. Tudi podjetje ima svojo energijo, ki jo
moramo cutiti, ce hocerno voditi podietie. To
v osnovi pomeni 'Delai s Srcernl'«

NAUCENA NEMOC
Milan Krajne se strinja s strok ovnjaki, ki trdiio,
da je depresija poslediea naucene nemoci in
je predvsem stanje odlocitve: »Ker Siovenei
ze leta nimamo nobenega pozitivnega vzgle
da, govorim 0 politicnlh vodjih , smo enostav
no spreieli dejstvo , da je lazle bili v deprssiii
kot se upirati , ker tako ni sprernemb. Sioven
ei torej potrebujemo, poleg moralnega zgle
da, predvsern jasen cil], kaj zelirno doseci v
naslednjih sto letih. Dokler ga ne borne imeli,
se bo stopnja depresije sarno povecevala.«
Psihosomatske bolezni ustvarja rnisel. Kako
prepoznati svoja negativna prepricania. ki so
lahko izvor bolezni? Proces je malo bolj dol 
gotrajen, saj gre za spremembo miselnega
vzorca in posledicno Iizicne navade, saj ima
jo tudi eeliee spornin, je jasen Krajne . "laceli
moramo Z opazovanjem drug ih, opazujemo
jih kot bi sebe, torej kaj nas kakorkoli zmoti ali
navdusi prj njih, 10 posredno govori 0 nasem
znacaju oziroma kaj se skriva nekje v nasi
globini, na kar se odzivamo. Ko pricnemo
o tern razmlsljati, ze neposredno pricnemo
cistitl pot , da lovrstna lastnost priplava na po
vrsje, vendar to se ni resitev - tukaj moramo
vklopiti vse stiri komponente, da si ustvarimo
ravnovesje .«

POGOVOR S SAMIM SESOJ
Ce spremenimo pogled na dogodek, av
tomaticno spremenimo dogodek . Stem
na neki nacin spreminjamo preleklosl. In
ce je ta drugacna , se zacneta spreminjati
tudi sedanjost in prihodnost. pravijo neka
teri fiziki . Tudi Krajnc se strinja z njimi. >o Ne

verjamem v usodo in prihodnost , ternvec
Ie v neke navidezne poti v prihodnosti,
ki so odvisne od tega , v kalerem kraju ,
casu in 'sredini' smo se rodili. Ko lahko
zacnerno sp rejemati lastne odlocltve, pa
sami kreiramo svoio usodo.« Vsak je sam
odgovoren za svoje dero , poudarja : -Zelo
pomembno je , da se sami s sabo redno
pogovarjamo. V svoiern programu pnpo
rocarn , da pricnerno dan s sestankom s
samim seboj, da se pogovorimo, ka] orica
kuierno od tega dneva in na koneu dneva
pogledamo, ka] smo naredili od zeleneca
in nacrtujerno naslednji dan . Nekateri re
ceio, da stem izgubimo spontanosl, v re
sniei pa sele tako prtcnemo zivett za vsak
dan posebej , ker ga cutirno in se ga zave
damo. Vsak dan posebej moramo obrav
navati kot celo zivlienie in zivet i sarno za ta
dan, sa] ne vemo ali bo jutri prisel.«
Pojem casovneqa potovania se sprerninia z
razvojem kvantne fizike. V bistvu govori, da
se preteklost in prihodnost nahajata tukaj
in zdaj. Sogovornik ne verjame ne v priho
dnost , ne v usodo. prav tako ne v reinkarna
eijo. "Energija ali dusa, kot jo imenujemo, je,
ee hoce biti cista , brez spornina in dejansko
energija nima spomina. Spomin imajo tele
sne eelice , torej DNK , in ko ta tako imeno
vana dusa ali energija pride v telo z doloceno
frekveneo, aktivira doloeen spomin oziroma
znanje, zato se tudi spomnimo stvari, ki so
iz zgodovine. Na DNK pa vplivajo psiholoski
procesi oseb , ki so ziveli v razilcnih obdobjih
in vse to imamo zapisano v DNK , zalo se lah
ko zgodi , da se 'vsi' spomnimo, da smo ..re
inkarnaeija« Elvisa, Stalina, Tesle ..., odvisno
od tega, iz katerega okolja je prisel DNK na
sega telesa . Torej edino, ki je tukaj in zdai, je
nase telo. lato je pomembno, da dame velik
poudarek nanj.«
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ZORAVILNE l<ODE ZA VSAKO BO EZE
Vse vibrira z doloceno frekvenco . Dr. Gngorij
Petrovic Grabovoj, kazahstanski fizik, je dolo
eil zdravilnekode za vsako bolezen. Nas sogo
vomik popolnorna podpira njegov pnneip dela,
sai se moramo zavedati, pravi, da popolnorna
vsaka stvar cddaia neko ..sevaoie«, kar po
meni, da lahko obratno tudi delulerno z neko
drugo energijo, frekveneo. ali kot ie v tem pri
meru poimenovano, kodo, v bistvu pa gre La
paket. Po dr. Grigoriju Petrovicu Grabovoiu je
clovesko telo vecno (kar je utemeljil tudi v dok
torski disertacuil in kot take mora biti vedno tudi
popolnorna zdravo. ljudem je povrnil kirursko
odstranjene organe, rnarukajoce dele telesa
ler jih ozdravil v zadnji fazi sicer neozdravljivih
bolezni (rakasta obolenja, aids ...), pojasnjuje
Krajnc. Obenem je znanstveno dokazal, da
lahko clovek uprav\ja zunanji svet tako, da ne
prihala do moznih katastrof. Tore]govori 0 tern,
da irnamo vsa znanja v sebi in da lahko vse kar
si zamislimo tudi ustvarirno - materializiramo
svoje misli. In tukaj vidim povezavos svojim de
10m, ko eloveka pripravim na 10, da bo dovolj
cist, da bo lahko to tudi en dan izvedel. Bi pa
poudanl tudi, da razlicni zdravilei in vedezeval
ci ne delajo nobenih cudezev ali imajo kaksne
nadnaravne sposobnosti. Vse 10 je popolnoma
naravno, Ie da velika vecina Ijudi zivi na nizki
stopnjl zavesti in se vsega tega ne zaveda. V
bistvu pa lahko energijo upravljamo z nasimi
mislimi, sarno dovolj eiste morajo biti. Pri tern
pa moramo razvijati'pozabliena' znanja. In tako
bomo lahko zaceli zdravitisebe , se pogovarjati
v mislih na daljavo ...
..v ta namen sem razvil program Pol zmago
valca , ki je neke vrste Wellness za mozgane ,
izvajam pa ga na losinju in Cresu, ker obu
jamo in aktiviramo ta stara znanja v vsakem
posamezniku,« sklene s povabilom nas so
govornik.

