
Manifestacija obilja 

Že par ljudi me je vprašalo kaj si mislim o raznoraznih delavnicah, meditacijah z naslovom 

manifestacija obilja glede zdravja, denarja, ljubezni in ne vem kaj še vse. Bom zelo na kratko poskušal 

pojasniti kako jaz vidim te stvari. 

Na katerokoli manifestacijo kamor spadajo tudi stvari povezane z obiljem vplivajo naslednji dejavniki 

-razvojna stopnja posameznika 

-karmični dejavniki 

-črna magija in stvari povezane z njimi 

-obljube, prisege, zakletve, ki so v nasprotju z obiljem 

-vzorci, prepričanja 

Razvojna stopnja pomeni moč, svetlobo duše. To pomeni koliko neka oseba seva v okolico (moč aure, 

barve aure), magnetizem, privlačnost.  Večja ko je stopnja bolj lahko privlači, odbija ali pa deluje 

nevtralno. Večja stopnja pomeni tudi da ima oseba več ozaveščenih vzorcev, prepričanj, izravnanih 

karmičnih dejavnikov, itd.  

Karmični dejavniki so najbolj pomembni in od njih je odvisno marsikaj. Na kratko povedano ako Bog 

da onda ima. Ako Bog ne da, onda nema. Pa če se oseba še toliko trudi in trudi. 

Črna magija. Oseba ima lahko razčiščeno zelo veliko vzorcev, prepričanj in ostalega pa ne bo ničesar, 

če bo demon ali več njih stalo na žili za obilje. Sem in tja bo malo popusti potem pa spet pritisnil. 

Stvari bodo kapljale po kapljicah. Po domače povedano demon lahko dobesedno sedi na pipci za 

obilje.  

O stvareh povezanih z vzorci in ostalemu je pa itak dovolj napisan na netu in v knjigah. 

Kaj vse to pomeni v praksi. Odvisno kaj posameznik razume pod pojmom "obilje". Recimo denar. Za 

nekoga so to milijoni, za drugega par sto tisoč, za tretjega par tisoč. Ali je to za nekoga mesečni priliv 

ali skupna vsota, ki jo ima, je že drugo vprašanje. Pri denarju je treba upoštevati tudi družbeno 

gospodarske razmere, stanje v državi, na svetu, itd. Oseba ima lahko zelo veliko denarja, po drugi 

strani ima pa probleme na drugih področjih- partnerski odnosi. Lahko ima srečo v ljubezni, zelo 

lepega partnerja s katerim pa se pogosto kregata zaradi denarja. Oseba lahko v zelo kratkem času 

dobi oboje in še več pa se lahko zgodi kakšna čudna nesreča, nenadna smrt (karmični dejavniki). 

Oseba nima ne denarja, ne partnerja in je čisto zadovoljna s svojim življenjem, vedno z nasmeškom, 

pozitivno naravnana, lepo shaja čez vsak mesec. 

Skratka obilje na nekem področju (denar), še ne pomeni obilja na vseh. Oseba, ki veliko dela na sebi 

naj bi vse te vidike nekako uravnotežila. Tako da ne bi bilo prevelikih razlik med enim in drugim 

področjem. Skratka težilo naj bi se k temu kar mi ljudje razumemo kot"uravnoteženo" življenje.  

Za moje pojme samo ozaveščanje in procesiranje vzorcev, na čemur največkrat temeljijo delavnice, 

meditacije, ni dovolj za "obilje". Kot jaz razumem ta pojem. Kar pa še ne pomeni, da se ne bodo 



nekatere stvari premaknile na boljše ali da se bodo določene stvari začele odpirati. Koliko, to je pa 

odvisno od zgoraj naštetih dejavnikov.  

Sicer pa kdo sem jaz, da bi pametoval. Najbolje da vsak sam proba in bo videl. Konec koncev sploh ni 

pomembno kakšne tehnike, vizualizacije, zakon privlačnosti ali karkoli drugega bo posameznik 

prakticiral ali prakticira. Na koncu itak šteje samo rezultat.  

 


