New age bajke
Mogoče se je marsikdo začel spraševati zakaj se mu zadnje čase dogaja čedalje več negativnosti,
zakaj je čedalje več živčnosti, pretepov, umorov, itd...In ker je par mojih kolegic v pol letu
doživelo kar nekaj "šokov"- bolnica, spontani splav, sesutje kariere, potenciranje nesporazumov
v družini, dobesedno finančni zlom podjetja, ipd...bom nakazal par stvari...
Približno dve leti nazaj so na planet Zemljo v malo večji meri začele prihajati nove
energije...bolje rečeno energije, ki jih ni bilo tukaj že več tisoč let oz. jih je bilo samo za vzorec.
Te energije so povezane s kolektivizmom ali dobo Vodnarja. Stare energije počasi odhajajo iz
našega osončja in prihajajo nove. V bistvu je to povezano s sedmimi glavnimi žarki, ampak
pustimo tehnične podrobnosti na miru...V praksi to pomeni konflikt med staro in novo
miselnostjo, konflikt med preživetimi družbenimi sistemi (kapitalizem, socializem) in iskanje
novih bolj ustreznih (združitev najboljšega od obeh)...
To je en dejavnik...Drugi pa je, da se člani "bele bratovščine" po 100.000 letih ponovno vračajo
na Zemljo, prevzemajo fizično obliko, s seboj pa prinašajo tudi nove energije, ki se z njimi tukaj
na Zemlji večajo in jačajo...To pomeni, da so se določene stvari in dogodki po svetu v zadnjih
parih letih potencirali (pospešili) za vsaj 10x ali več, kot je to bilo kakšnih 50 let nazaj. V
naslednjih petih letih naj bi se razodel javnosti eden izmed njih, ki ima v duhovni hiearhiji zelo
visok položaj. Z njim pa na Zemljo prihajajo tudi določene visoke Deve, katerih vloga je nam
trenutno neznana (razen zelo visokim posvečencem), ki s tem še dodatno potencirajo nekatere
stvari...
To pomeni, da so se prebudili tudi nekateri stari (speči) destruktivni podzavestni vzorci na
osebni, družinski, nacionalni in planetarni ravni, ki so do sedaj spali. Destruktivni podzavestni
vzorci, ki so se vlekli čez ne vem koliko generacij pri posameznih družinah, so se pač prebudili in
postali aktivni. Po domače povedano v skoraj vseh družinah prihaja do energijskega "pucanja"
družinske karme in to potem vpliva tudi na posameznike tiste družine. Aktivirale so se
marsikatere "dark" zadevce iz preteklosti, uroki in črna magija, ki so bili v latentnem stanju, ki
nimajo nobene veze s sedanjostjo, ampak so grehi iz preteklosti, tudi iz preteklih
življenj,itd...Čez take in podobne faze moramo iti vsi. Vsak lahko izbira kako hitro hoče iti čez te
faze. Ali se bo upiral novim energijam ali pa jih bo sprejel kot nekaj "normalnega" in kot del
evolucije...Ravno zaradi tega je koristno meditirati vsaj pol ure na dan, da se nekako skuša
vzdrževati kondicijo. Če kozmične sile in karmični dejavniki iz nekega nam neznanega razloga
pritisnejo na določenega posameznika in ta ni dobro pripravljen, je to podobno kot da bi šel
človek, ki celo leto samo sedi, teči Cooperjev test (2400m v 12 minutah) brez predhodnega
treninga. V praksi marsikdo to preteče, ampak potem ga par dni kar v redu bolijo mišice, celo
tiste za katere sploh ni vedel, da jih ima...
Ravno zaradi tega se lahko pojavljajo zelo velika nihanja razpoloženja gor-dol. Od sreče,
entuziazma do potrtosti in depresije. Vse to se lahko zgodi v par dnevih ali tednih. Kako dolgo

bo trajalo, lahko tudi mesece pa je odvisno od tega koliko nekdo dela na sebi, kako hitro gre
čez določene faze, ozavešča destruktivne vzorce, itd...Če pa se vzdržuje kondicijo, so te krivulje
zelo majhne. Ali drugače povedano človek je notranje stabilen, bolj odporen proti stresu in je
potrebno dosti več negativnih stvari, da ga vrže iz ravnovesja. Tudi če ga življenski dogodki
vržejo iz ustaljenih tirnic, se zelo hitro opomore, brez kakšnih večjih travm...
Še finančna plat v SLO- s.p., mala družinska podjetja...slišal sem marsikatero zgodbico o črni
magiji, urokih, ipd...Glavni dejavniki za padec dobička so družinska karma in posledice v sveturecesija. Informacije, ki so bile pridobljene v meditaciji oz. recimo temu raje učenje na notranjih
ravneh- 30% delež izgube podjetij je pač normalno stanje v svetu- recesija. To se pravi, da je
treba od 100 enot nečesa ali procentov, ki predstavljajo dobiček lanskega leta ali let, odšteti
vsaj 30 enot zaradi recesije...Na ostalih 70 enot pa potem vplivajo še politični dejavniki, davki,
prispevki v SLO in ostali gospodarski dejavniki po svetu...In temu primerno je trenutno naše
gospodarsko stanje...
Buda je rekel- ne verjemi ničemur in nikomur, niti meni, če to ni v skladu s tvojo
resnico....torej tudi meni in tem bajkam ni treba verjeti...

