Skupinske meditacije
Pred dnevi je bila zanimiva debata o temu nekje na facebooku. Ker sem se takrat vmešal bolj po
navdihu, sem se sedaj odločil, da nekatere stvari malo bolj razložim...
Če povzamem bistvo tistega pogovora. Nekateri ljudje so bili na skupinski meditaciji, ki jo je vodila xy
oseba. Namen meditacije je bil energetsko čiščenje osebe, predajanje bremen, vzpostavljanje
energetskega ravnovesja, sprejemanje ljubezni, itd...Neka oseba je napisala, da je prav videla črno
entiteto, kako je letela mimo nje, da so jo potem bolela ledvica...Da je po taki meditaciji že več ljudi
občutilo še močnejše bolečine, so se počutili še slabše, izčrpano...Oseba, ki je vodila ta srečanja, je
pač omenila, da so to samo čiščenja in naj zdržijo, potrpijo, ipd...Da ne bom preveč nakladal, grem
počasi na bistvo.
Entitete "darkerski"
Delimo jih v več kategorij.
Eni so taki, ki se prilepijo na podzavestne vzorce, ki jih ima človek v sebi. Tako imenovani
"darkerski" duhci, entitete, ipd. se v naših življenjih pojavijo, zato da prej začnemo procesirati
vzorce, ki jih imamov sebi.
Drugi so taki, ki se hranijo z negativno energijo in nas skušajo spraviti na "temno stran". Tem
bi se lahko reklo tudi glasilci "darkside".
Če ima nekdo prilepljene škodljive entitete, se lahko priklicuje ne vem kakšne nadangele, dela
zaščite in ne vem kaj še vse. Če obstaja karmična vez (nerazščiščene stvari, podzavestni vzorec,
ipd), potem to lahko samo omili simptome, ne bo jih pa rešilo. Treba bo narediti marsikaj več, zlasti
ozavestiti vzorce, vzroke, prekiniti karmične vezi...
Največ ljudi začuti probleme na področju ledvic, zato ker so ledvica povezana s strahovi. Te pa ima
skoraj vsak od nas. Če se pojavi bolečina v ledvicah to pomeni dve stvari:
- na površje prihajajo podzavestni vzorci, strahovi in čustva, miselnost, ki so s tem povezana
- oseba je nekaj "skasirala" od druge osebe, skupine ali množice
Vsak človek ima ponavadi dva organa, ki opravljata isto funkcijo, ki ga opozarjata na te stvari. Eden
je kot zelena luč na semaforju- nakazuje vzorec, ki prihaja na površje. Drugi je kot rdeča luč na
semaforju, ki nakazuje, da to ni dobro za posameznika. Recimo, da bi pri neki osebi desna ledvica
bila zelena luč, leva ledvica pa rdeča luč. Ko bi jo začelo boleti na levi ali desni strani, na področju
ledvic, bi lahko sklepala ali so te procesi za njo dobri ali nakazujejo "nevarnost" oz. naj bo zelo
previdna. Pri nekaterih drugih ljudeh bi to funkcijo opravljale oči, veke, roke, noge...Vsak človek
mora sam pri sebi ugotoviti kateri organi so to. Enotnega pravila ni.
Skupinske meditacije so lahko zelo koristne, če se zna vzpostaviti stik z najvišjimi duhovnimi
ravnmi, zelo pomemben dejavnik je tudi namen meditacije. Pri skupinski meditaciji se energije

prelivajo in če ima neka oseba v sebi destruktivni vzorec "trpeti moram za druge", potem se zna
zgoditi, da bo negativne stvari iz okolice (drugih oseb) posrkala nase in jih predelovala namesto
njih. Pri skupinskih meditacijah kjer so vpletene sile iz najvišjih duhovnih področij se tem
nevarnostim lahko izognemo. Treba je namreč ločiti zavestno in nezavestno (podzavestno)
prevzemanje bremen drugih. Zavestno lahko brez kakšnih večjih "škodljivih" posledic prevzemajo
samo ljudje, ki so na nivoju tapravih gurujev, duhovnih učiteljev, ipd. Ampak pustimo bajke o temu
zaenkrat na miru.
Če se hodi na skupinske meditacije zlasti pa take, ki so podobne zgoraj omenjeni- namen
zdravljenja, potem je treba biti zelo previden. Niso vsi ljudje, ki vodijo skupinsko meditacijo, sposobni
vzpostaviti dovolj dober stik z najvišjimi duhovnimi ravnmi oz. nekateri ga sploh niso sposobni. V
takih primerih zelo pride do izraza tisto kar Marjan Ogorevc omenja kot "čistost" zdravilca. Če
zdravilec oz. oseba, ki vodi meditacijo, še sam pri sebi nima razščiščenih in prekinjenih osebnih
"darkerskih" stvari v "zadovoljivi" meri, potem lahko povzroči tudi kakšno večjo škodo, neprijetnost,
itd. V kolikšni meri se bo to izražalo, je pa odvisno od več dejavnikov. Če povem malo po domače,
človek- voditelj se trudi delati s svetlimi silami, ker pa ima v sebi podzavestne destruktivne vzorce,
nezavedno prenaša na množico tudi te. Obstajajo pa tudi skupinske meditacije kjer se voditelji
dobesedno hranijo ali okoriščajo z energijami prisotnih, ampak pustimo to na miru. Naj služi samo
kot informacija, da previdnost ni nikoli odveč. Skupinske meditacije namreč okrepijo vse energije
pa naj bodo to pozitivne ali negativne...Če so pri skupinski meditaciji prisotne energije iz
najvišjih duhovnih ravni, potem se znajo sprocesirati tudi stvari, ki bi jih nekdo kot
posameznik zelo težko oz. bi rabil dosti več časa. Naj še enkrat poudarim, bistven je namen...

