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Introducere în  
Programul Stil de Viață Apetisant

Beneficiile personale și globale ale  
Programului, rezumat și punctele de focalizare  

ale programului. Curs în 11 segmente,  
cu 8 meditații puternic transformaționale

 

Bun venit la programul nostru Stil de Viață Ape-
tisant, un curs pragmatic și puternic ce îți aduce un 
nivel îmbunătățit de sănătate, fericire și armonie cu 
tine însuți și cu întreaga viață!

Programul Stil de viață apetisant (SVA) a fost 
conceput pentru a crea o stare mai bună la toate nive
lurile ființei, indiferent de cultura și religia noastră. 
Ba zat pe principiile Științei Biocâmpului, acest stil de 
viață holistică nu numai că îmbunătățește nivelurile 
de sănătate și fericire, ci și sporește claritatea mentală 
și capacitățile intuitive, stimulează exprimarea naturii 
noastre superioare și, în general, ne face oameni mai 
plini de compasiune, împliniți și altruiști. 

Cercetarea noastră în privința acestui stil de viață, 
dea lungul ultimelor două decenii, a arătat că modul 
în care alegem să ne petrecem timpul constituie cheia 
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unei vieți pline de iubire, întrucât practica de zi cu zi 
a acestui stil specific de viață ne va transforma în oa-
meni sănătoși, fericiți și armonioși. Și, pe măsură ce 
noi ne schimbăm, o fac și societățile noastre.

Rafinândune din punct de vedere energetic, ne 
realizăm și cel mai înalt potențial și experimentăm 
cine suntem noi cu adevărat, Sinele care ne respi-
ră și ne oferă viață. Pe lângă bucuria și mulțumirea 
copleșitoare, practicarea SVA în masă:

• va elimina războiul și violența și, astfel, va aduce 
pacea mondială; pacea interioară produce întot-
deauna pace exterioară;

• va elimina boala, acționând ca un sistem de medi
cină preventivă, ceea ce le va permite guvernelor 
și contribuabililor să economisească miliarde de 
dolari din sistemele tradiționale și alternative de 
îngrijire a sănătății; SVA îi oferă fiecărei persoa-
ne sănătate și vitalitate îmbunătățite la toate ni-
velurile;

• nevoile și dorințele oamenilor sunt satisfăcute la 
cele mai profunde niveluri, astfel încât ei mani-
festă în mod natural mai mult grijă față de toate 
formele de viață, promovând armonia globală;

• întărește comunicarea cu Sinele Divin ca învă
țător interior perfect ce va ghida fiecare persoană 
să fie întotdeauna în locul perfect, la momentul 
perfect pentru a face lucrurile perfecte pentru ea 
însăși și pentru planetă;

• activează cele patru cincimi din creier pe care, de 
obicei, mintea noastră nu le folosește și care ne 
adăpostesc mintea superioară și conștiința natu-
rală superioară;
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• SVA este stilul de viață folosit de către oameni 
pentru a avea acces la Microcombustibilul Cos-
mic sau canalul de Nutriție Divină. Această alege-
re de hrană alternativă ne economisește banii, ne 
oferă mai mult timp și are beneficii substanțiale 
pe termen lung pentru economia noastră globală 
și pentru mediu;

• SVA îl duce pe practicant dincolo de ego, mândrie, 
lăcomie, materialism, jocuri de putere și natura 
falsă a minții inferioare pentru a dezvălui gloria a 
ceea ce suntem cu adevărat ca Ființe Divine, acolo 
unde toate întrebările noastre capătă un răspuns;

• în timp ce multora le poate lipsi disciplina sau 
chiar abilitatea unui expert foarte instruit, cu toții 
deținem puterea Esenței pure, care poate fi eli-
berată la simpla intenție. Practicarea SVA elibe-
rează această putere mai eficient decât poate fi 
imaginat;

• practicarea sinceră a SVA ne va produce o stare 
de satisfacție, astfel încât vom fi liberi de toate 
dorințele;

• devenim în mod natural mai detașați, cu discer
nământ, impecabili și plini de iubire – dacă 
aceasta este intenția noastră.

Înainte de a analiza acest stil de viață în profun
zime, prin intermediul programului pragmatic și efici-
ent, pas cu pas sau săptămână de săptămână, pe care 
acest curs îl conține, să aruncăm o privire asupra câ-
torva aspecte legate de probleme de sănătate personală 
și globale – incidența ridicată a cancerului, obezității, 
depresiei – pe care acest stil de viață le poate elimina. 
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Iată câteva date furnizate de Organizația Mon
dia lă a Sănătății (OMS):

• Aproximativ 1,1 miliarde de oameni sunt supra-
ponderali, 30% dintre aceștia fiind obezi; circa  
3 milioane de oameni mor anual din cauza pro-
blemelor de sănătate asociate cu obezitatea.

• În SUA, 65% dintre adulți sunt clasificați ca fi-
ind supraponderali sau obezi, procente ce se vor 
ridica la 86% până în 2030 dacă nu sunt rezolva-
te prin schimbarea stilului de viață; costurile de 
asistență medicală pentru aceasta vor fi în 2030 
de 956 miliarde de dolari pe an.

• 16% dintre copiii americani cu vârste cuprinse 
între 6 și 19 ani sunt supraponderali și, din nou, 
această cifră se va mări considerabil.

• OMS anunță că se așteaptă ca 22 de milioane de 
persoane diagnosticate cu cancer să moară din 
această cauză în fiecare an până în 2030, mai 
mult cu 53% decât în 2012, când cifrele anunțau 
că, din aproximativ 14 milioane de persoane dia-
gnosticate cu cancer, 8,2 milioane de oameni au 
pierdut lupta cu boala.

• Până la jumătate din toate cazurile pot fi preve-
nite prin schimbarea stilului de viață și am con-
statat deja că unii oameni sau vindecat de cancer 
datorită programului Stil de Viață Apetisant.

• Abuzul de alcool duce la moartea a 2,5 milioane 
de oameni anual și există 60 de tipuri diferite de 
boli în care principalul vinovat este alcoolul.

• La fel ca obezitatea, depresia atinge proporțiile 
unei epidemii, contribuind la grave probleme de 
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sănătate, iar mai puțin de 25% din cele 121 de 
milioane de persoane afectate în fiecare an au ac-
ces la un tratament eficient.

• Sinuciderea reprezintă acum o cauză principală 
de deces în rândul tinerilor cu vârste cuprinse în-
tre 15 și 25 de ani.

Toate statisticile de mai sus pot fi semnificativ 
modificate prin utilizarea programului nostru Stil de 
Viață Apetisant, întrucât știm acum că, dacă putem 
întări nivelul de chi (forță vitală), vom deveni mai 
sănătoși și ne vom simți mai armonioși și fericiți. Un 
nivel slab de chi (forță vitală) e cauzat de modul în 
care ne petrecem timpul și de lipsa îngrijirii corespun-
zătoare de sine, care duc la apariția bolii în biosistem. 

Am constatat, de asemenea, că tocmai combinația 
de 8 puncte care alcătuiesc acest stil de viață schimbă 
tiparele undelor cerebrale de la agitatele beta până la 
meditativele și relaxatele alpha și theta, permițândune 
să descoperim și mai apoi să fim versiuni mai rafinate 
ale noastre.

Acest program este proiectat și pentru a schimba 
emanațiile noastre de energie și a stabili un model na-
tural de atracție magnetică, existând întrun tărâm mai 
rafinat care ne permite să ne simțim întregi, compleți și 
să ne bucurăm de fiecare moment al acestei existențe.

Iată în continuare un rezumat poetic al Progra-
mului Stil de Viață Apetisant:

Meditație, rugăciune, muzică și multe altele
vor aduce fluxuri de energie blândă la ușa noastră.



Jasmuheen

10

Curenți fini, subtili, care să ne aprindă creierul,
să ne dezvăluie acel tărâm eliberat de durere.

Adaugă o dietă ușoară, exerciții fizice,  
serviciu în slujba altora și

privește corpul ca pe un templu, 
menține puncte de vedere holistice,

cunoaște că timpul petrecut în tăcere,  
în natură este atât de pur,

încât poți simți Unimea, divinitatea dinăuntrul tău.
Aceste modalități ne pot uni,  

pot aduce chiar armonie,
iar fericirea ni se revelează în ritmul adevărului.

Acum, să privim la ceea ce reprezintă acest pro-
gram și ce vom acoperi în această serie. Dea lungul 
următoarei perioade de timp pe care o vom petrece 
împreună, vom împărți acest program în 11 segmente. 
Dacă le privim ca fiind săptămânale, acestea sunt: 

• Segmentul/Săptămâna 1 e despre CLARITATE: 
Intuiții asupra Clarității, Grației și Iubirii Pure, 
plus un sistem de orientare pragmatic pentru a cu  - 
noaște întotdeauna adevărul și instrumente pen-
tru recalibrare.

• Segmentul/Săptămâna 2 este despre ARMONIE: 
A trăi în Armonie și un pragmatic Rafinament 
al Relațiilor, instrumente pentru modernizarea 
acestora, semne ale unei inimi și minți sănătoase, 
plus puterea virtuții. A trăi în armonie cu copiii 
cei noi, mai conștienți, care se nasc acum.

• Segmentul/Săptămâna 3 e despre MĂIESTRIE: 
Me ditație Magică, introducerea unei Meditații  
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puternice de Respirație a Iubirii și Codurile de 
Putere ale Celor 3 Mantre. Meditația este primul 
punct dintre cele 8 ale acestui stil de viață.

• Segmentul/Săptămâna 4 este despre înțelegerea 
PUTERII RUGĂCIUNII: Rugăciuni puterni-
ce, in tui ții asupra legilor universale și Unimii, 
Esența noastră Fundamentală, plus o energizantă 
meditație cu Esența lui A FI. Rugăciunea sau Co-
muniunea Divină este punctul 2 dintre cele 8 ale 
acestui stil de viață.

• Segmentul/Săptămâna 5 e despre MĂIESTRIA  
MIN ȚII: Puterea programării, recodarea sănă tă
ții, a ADNului și a Paradisului, intuiții asupra 
modelelor undelor cerebrale și știința câmpului 
energetic al Șablonului de Încărcare Sus/Jos. 
Mă iestria Minții este punctul 3 dintre cele 8 ale 
acestui stil de viață.

 •  Segmentul/Săptămâna 6 este despre ALEGERI 
NUTRIȚIONALE: O dietă ușoară, vegetariană, 
vegană, beneficiile alimentelor crude, plus reco-
dare nu tri țio nală și intuiții asupra combustibi-
lului pranic. O dietă mai ușoară este punctul 4 
dintre cele 8 ale acestui stil de viață. 

• Segmentul/Săptămâna 7 este  despre CORPUL  
CA TEMPLU: Program de exerciții, perspective 
asu  pra glandelor principale și activarea acestora, 
plus Meditația vindecătoare a Mesajului Organe
lor și Instrumentul Iubirea Corpului. Corpul ca 
tem plu este punctul 5 dintre cele 8 ale acestui stil 
de viață.
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• Segmentul/Săptămâna 8 este despre SERVICIUL 
ALTRUIST: Include o scurtă meditație refe ri    toa  re 
la evaluarea scopului tău de viață sau a ser viciului, 
plus o analiză despre Traiul Bo gat și Ritmurile In-
stinctuale, împreună cu o Meditație de Moderni-
zare a Relațiilor. Serviciul altruist este punctul 6 
dintre cele 8 ale acestui stil de viață.

• Segmentul/Săptămâna 9 este despre PURITATE, 
PUTEREA TĂCERII și NATURĂ: Include Cân-
tecul Gaiei și Meditația „Te iubesc“ pentru a ne 
hrăni pe noi înșine și pe alții. Timpul în tăcere în 
natură este punctul 7 dintre cele 8 ale acestui stil 
de viață.

• Segmentul/Săptămâna 10 este despre MUZICA 
SACRĂ și PUTEREA SA DE TRANSFORMA-
RE: Sunete vindecătoare, știința cimaticii, tiparele 
de 432 hz, exercițiul de Asociere a Amintirii Pozi-
tive. Muzica sacră este punctul 8 dintre cele 8 ale 
acestui stil de viață.

• Segmentul final/Săptămâna 11 este un timp pen-
tru evaluare și feedback onest, plus un ghid de 
aplicare a Stilului de Viață Apetisant, împărtășirea 
cu ceilalți și invitația de a deveni un Ambasador 
al Păcii și de a împărtăși acest lucru prin inter-
mediul cursurilor cu comunitatea din care provii. 
Vom încheia cu o Meditație despre cea mai înaltă 
Versiune a Sinelui nostru.


