POZITIVNA USMERITEV
Pozdravljen-a
Z več luči na gledališki oder - volilni prostor pristopamo neodvisno,
dobronamerno; na nobeni ‘listi’, vsem ljudem želimo koristi.
Odposlanci novega časa smo. Tvegamo občutek odbojnosti, saj vsebine v zvezi z
volitvami pogosto zavajajo. Vsi mislijo, da razmišljajo prav.
“Številni se imajo (sedaj) za ‘enkratne’ a vsi so (kasneje) podobni”.
Res, preveč je všečnih besed a premalo iskrenosti. Misliš, da bo tudi tu tako?
Pomni:
Človek (zastopnik ljudstva) velja toliko, kolikor velja njegova beseda!
Kaj lahko ponudi nekdo, ki je podoben ostalim?
Naša usmeritev-mnenje, prebuja ‘kolektivno-nezavedno’, ki je
potisnjeno Znanje večine.
Zavedamo se, da se Znanja iz višjih svetov težje posreduje širšim množicam. Sprejmi kolikor se ti
zdi potrebno, kolikor dojemaš. Več kot dojameš lažje se prilagodiš.

Medsebojno se le dopolnjujemo.
V bistvu tako stalno živimo: nekaj dodajamo, (sebe) razvijamo.
Topleje je, da smo na ti, smo si bližji ;-)
Vikanje pogosto ustvarja zaprtost, hladno distanco, posledico ega.
Svet je okužen z zgrešenim razmišljanjem, zato smo se znašli v začaranem krogu.
Problemi, v bistvu majhni in nezapleteni, predstavljajo neusklajenost z resničnostjo
– tistih, ki nimajo prav. Ljudje se izogibajo sprejemanju odgovornosti za svoje
težave. Ko je potrebno kaj spremeniti najdejo izgovore: v samoprevari, tak
zastopnik, ljudstvo ‘prevari’. Resničnost za marsikoga ni sprejemljiva.
S tem in marsičem nismo obremenjeni pa ne godemo.
Stoično opažamo: posameznik bo še veliko pre-trpel, da Spozna, kaj je prav.
Beseda ‘politika’ ne asociira dobro, kaj šele dnevno razkrita (in nerazkrita!?)
dejstva v zvezi z njo, vendar je nezainteresiranost do nujno potrebne politične
korektnosti, velika napaka, past, tudi krivica do odgovornih, ki se trudijo.
Zaradi lastne neaktivnosti, a-politične ‘izčrpanosti’ zapravimo ‘pričakovanja’,
prepuščamo kvaliteto bivanja nedostojnim našega – tvojega zaupanja.
Neaktivnost rezultira negativni razplet: “eh, bodo že drugi odločili”. Je apatija
posledica trpkega spoznanja, da položaje rotirajo večinoma isti?

Pogosto se ponavljamo, jalovo sprašujemo in opravičujemo:
“Kje bi se pa lahko informiral?” “Nisem vedel.” “Rekli so…”
Četudi razočaran nad drugimi, ko se zdi vse izgubljeno, vedno lahko spremeniš
način razmišljanja. Namige povezuj in usklajuj z značaji kandidatov, da se ne boš
jezil nad zlorabami ‘izvoljenih’, ker si jih napak presodil.
Zdravo družbo predstavljajo celoviti individualci, manj ‘simpatizerji’.
Človeštvo po naravi sledi posameznikom z videnjem vnaprej, vizionarjem.
Vse r-evolucijske premike in spremembe v dobro človeštva pripisujemo razsvetljenstvu, duhovnim
preporodom, gibanjem. Kadar se zgledna manjšina suvereno izpostavi, spodbudi pristop večine.

Pristna spodbuda je nesebična, se razdaja, ne prepričuje, ne pričakuje,
še manj pogojuje, prepoznaš jo toplo, za svojo – spoznanja posreduje.
Temu nasprotje je zavajanje sebično, neiskreno namiguje, se ne razdaja, prepričuje, pogojuje,
prepoznaš jo kot hladno, ki odtujuje – znanje zadržuje.

Namenoma, malce ‘utopični’, posredujemo večjo sliko. Širša perspektiva
pripomore, da objektivneje predvidevamo in preudarneje zastavimo.
Znanje iz bodočnosti umeščamo prav tu in zdaj – v dobro bodočnosti.
Smo namreč v prehodnem času, ki spodbuja dvig višje zavesti.
Občutne spremembe širom planeta spontano in nezadržno preobražajo Vse, je transmutacija.
Zemlja se segreva tudi zaradi metafizične toplote v masah ljudi, je notranji nemir. Notranji žar tli,
spodbuja k višjem premiku zavesti, kar zapoveduje, da individualno pristopimo višjim resnicam o
sebi, da se naravno prilagajamo višjim frekvencam, izjemnem vplivu energij vodnarjeve dobe.

Spoznaj nujnost prilagajanja in osebne rasti.
Tvoje odločitve tokrat terjajo globlje razumevanje, veliko odgovornost. Lahko gre
za preživetje. Prehod v ‘zanimive’ (žal, mnogim ‘strašljive’) okoliščine bivanja, še
pridejo. Trenutno gostimo planet najnižje, 1. kat.. Večino še sreča najnižji nivo.
Spoznanja v človeku do-zorijo. Tudi Ti sprejemaš modre odločitve vnaprej,
da jih pravilno umestiš. Torej vsi bolj ali manj predvidevamo primerne
zastopnike v bodoče: “kaj lahko od njega pričakujemo, da se zadosti ljudstvu.”
Modrost se sicer težko prebija med ljudmi a zagotovo pride do cilja.
Po globljem bistvu smo istega duha, nekateri le kasneje ‘pristopijo’.
Človek je postal ‘šibak’. Številni zastopniki ljudstva, dnevno izpostavljeni
skušnjavam in mnogim odvisnostim so izgubili pravilno življenjsko orientacijo:
pričakovanja, zavedenost, neznanje, pomanjkljiva presoja, vplivi oz. pritiski drugih,
pogojevanja a tako šibka hrtenica in veliko pomanjkanje Znanja.
Vprašajmo se, bi sami kot zastopniki ljudstva pomislili tudi kaj - zase? Kaj ni že vsak deležen
določenih prednosti po položaju, ‘pričakovanih’ protekcij? Od malega raste…

Zatorej bodimo blagi - ko izpostavimo svoje mnenje, na pravem mestu.

Pretirano kritične ‘vrline’ delujejo od nas a tudi do nas!
V resnici ljudje niso slabi temveč živijo v zmoti.
Upoštevaj, da lahko javnosti neznan ‘obraz’ izkaže veliko prednost. Ta pristopi
politični ‘sceni’ manj obremenjeno – brez prepletenih gospodarskih, političnostrankarskih, rodbinskih in drugih koristoljubnih navez.
‘Sposobni’ na položajih so namreč pogosto soočeni s priložnostmi, interesi, ki jih
najprej prepoznajo za svoje, dasiravno se lahko tudi nezavedno vpliva na zlorabo
položaja. Celovito izgrajena oseba obvladuje tudi ‘porive podzavesti’ in ni
nagnjena k skušnjavam.
Če nekdo od zastopnikov pridobi veliko imetje, se vprašaj: je ta “sposobnost”
posledica višje sebičnosti, pogojevanja, zavajanja, pomanjkanja sočutja, zlorabe
položaja? Odgovor: “da, bolj kot ne” zadosti - ni primeren zastopnik.
Na osnovi podobnega samoizpraševanja lažje izvedeš ‘selekcijo’ med kandidati.
Pozitivno je vprašati, ali ima omenjenih atribucij manj, a je sebi težje odgovoriti.
Podobno (se sprašuje) deluje Civilno, t.i. Probability Law v ZDA:
“Ali obstaja verjetnost (angl. probability), da je osumljenec to storil?”

Ne pozabi zgodovine dejanj znanih priimkov, že prepoznanih v t.i. nepravilnostih.
Oblastnik, ki ukazuje, druge ponižuje, dvomi o sebi.
Ukazovanja ne maramo, ker žali našo svobodomiselnost.
Zastopnik ima razvito visoko ‘sociološko’ zavest: politolog, sociolog, antropolog,
filozof, psiholog oz. vsi, ki so izgradili notranje usmerjeno miselnost, ki
rezultira občutek za pravičnost in družbeni mir.
Marsikateri, ki zavestno pristopi osebni rasti, često preseže spoznanja
tistih, z najvišjo izobrazbo.
Vsak posameznik lahko umesti svoje sposobnosti v pravi meri, na pravem mestu, saj vsakomur
pripada svoj prostor delovanja.

Dober zastopnik opaža in pristopa zadevam podučen, razsvetljen. Znanje, ki je
uporabno umešča (pragmatično) po potrebi in pravi meri, ter uravnoteženo med
teorijo in prakso. Znanje se podaja smiselno, enostavno in nedvoumno.
Izbiro zastopnika ne pogojuje izobrazba, poreklo, status, kot se tudi privlačnost in
ugajanje drugim, ne kupuje z oblekami in naučenim obnašanjem.
Dober zastopnik poseduje predvsem dejansko Znanje, prepoznava bistvo,
je spontan (ni naučen) sebe-obvladuje (je umirjen, ne krili z rokami), je pristen in
objektiven do vseh (ima notranjo toplino), je dostojen in premišljen, je celostna
Prezenca naravne karizme, brez ega.
Pravo Znanje je široka in globoka zavest, Razumevanje in obvladovanje
stanja ter prežetost z vprašanjem: “Kaj je najbolje za ljudi?”
Znanje, ki ni usmerjeno v napredek družbe je neuporabno.

Osebne kvalitete, v skladu s tem, izvirajo iz samospoštovanja.
Samo zastopnik, ki Razume Svet lokalno in globalno, lahko doseže
naklonjenost ljudstva.
Ključna področja razumevanja: Globalizacija, Tajna vlada, Novi svetovni red, Iluminati,
Psihopatija, Politična ponerologija, Možni scenariji, Nato, CIA, FEMA, OZN, Terorizem, Manipulacije
EU, Egzopolitična agenda, Nezemljani, Depopulacija ljudstva, Vojne, Abdukcije, Banke, FED,
Svetovna borza, GSO, Multinacionalke, Farmakološki karteli, Obveščevalne službe, Podzemne baze,
Super tehnologije, Kloniranje ljudi, Manipulacije HAARP, Kemtrails, Medijske blokade, Brezplačna
energija, Nafta, idr.
- da je seznanjen, da sateliti nadzirajo tudi vse kulturne rastline na Zemlji, katere lahko uničijo s
frekvencami; da ljudem vsiljene GSO - prevladajo.
- da ve za obstoj delovanja subliminalnih (prikritih) afirmacij, zapovedi, ki delujejo na visokih
frekvencah potom interneta, glasbe, računalniških igric, baznih postaj – z namenom de-aktivacije
volje, spobude patoloških aktivnosti…
- o satelitih, tehnologije opazovanja skozi objekte in prisluškovanja pogovora.
- o usmerjeno izzvanih cunamijih, orkanih, potresih, poplavah, metežih…
- da imajo nekateri Slovenci (nekateri so se obnili na nas), od tujih obveščevalnih sil, že vgrajene
mikročipe v glavah, da se kontrolira množice, proti svoji volji!
- da nekatera (ali vsa?) cepiva vsebujejo poleg patoloških tudi nanotehnološko (bio-informacijsko)
obdelane substance, ki vplivajo na kontrolo svetovne populacije (depopulacije), na zmanjševanje
zavesti, ‘uklonljivo’ obnašanje, nadaljne odvisnosti od medikamentov...

Znanja se ne zlorablja.
Znanje o lastnostih/slabostih delovanja človeškega uma (zavesti in podzavesti)
pripomorejo, da izberemo dobrega zastopnika. Odpiranje duhovnih resursov
(jasen: vid, -čut, -sluh, in vednost) omogoča učinkovito širjenje ‘kapacitete’
možgan.
Opazuj kako deluje razmišljanje (psihopatija) tistih, ki omejujejo osebno svobodo in s
pretirano kontrolo ljudstvo vznemirjajo, jezijo.
Vlado Izraela tvori kar 41% posameznikov, tipičnih psihopatov. V ostalih vladah je tega manj!?
Ne zmoremo dovolj poudariti, kako pomembno je spregledati igro igralcev (elite), brezbrižnih, ob
katerih občutimo topo, nerazvito dušo (t.i. antropoidne dušice: ca. pol človeštva).
V manjku notranje topline, duhovnega impulsa, takšne individue stremijo stalnem dokazovanju,
dominaciji, občutku večvrednosti. Zunanji blišč, ‘protokol’, prevzetnost, avtoritarnost, posledično
izkoriščanje ‘drugih’, preprostih, pridnih, večinoma ljudi z razvito dušo (t.i. humanoidne duše: ca.
pol človeštva).

Kandidat, npr. gospodarstvenik, zlahka prepriča, da je Država (tudi) podjetje?
Analogno prepričljivo lahko svojo prizmo strokovnosti, zagovarja vsak.
Še slepec ima ‘pogled’ na svet, često bolj objektiven od nekoga z nepoškodovanim vidom.
Opiranje navzven, na potrošništvo, gospodarsko rast, ni prava vizija razvoja družbe, je zgrešena
smer, razširjena bolezen, ki je okužila svet. Pridobitništvo je potrebno preusmeriti v iskanje notranje
celovitosti. Množice že prepoznavajo resnične kvalitete te usmeritve, spontano. Tendenca po
orientaciji navznoter (gre za smer, ki je nasprotna usmeritvi antropoidnih dušic), v sebe, nezadržno
prežema prostor: alternativna medicina, skrb za okolje, čistejše energije, raziskovanje podzavesti,
rekreacija, meditacija; za dušo, druženje, duh odgovornosti je dvig družbene zavesti – vedno bolj.

Človeška bit stremi spoznavanju samega sebe, smotru in umestitvi Poslanstva, objektivni Resnici,
odnosu do Vsega. Medseboj bratje in sestre, živimo vloge dopolnjevanja, ne izključevanja.
V sinergiji služenja drugim, delimo spoznanja.

Pridobitniško naravnani ljudje opazno razdvajajo manjšino od večine obubožanega
ljudstva. Marsikdo na vodilno mesto pristopa zaradi premoženja namesto zaradi
odgovornosti. Pridobitniško obremenjen drugače razmišlja kot razbremenjen.
Pretirano pridobitništvo pomeni sebičnost, je izkoriščanje. Predvsem malodušni,
besedno prepričljivi, pogosto zlorabljajo zaupanje dobronamernih ljudi, često
dominirajo zadržanim in preudarnim.
Prepričevanje je zavajanje, neg. usmerjena lastnost.
Zaradi neizpolnjenih obljub, negotovost v ljudeh povzroča nezaupanje in občutek
nemoči, destimulira primeren odziv in obenem še izčpuje vitalno energijo prezrtih.
Razmišljanje sebičnih predstavlja princip delovanja t.i. črne luknje, katere naravne
zakonitosti uredijo, da postanejo žrtev teiste…
Bodimo strpni do tistih, ki so in še bodo deležni te zakonitosti.
V duhovnem smislu smo vsi enakovredni; nekateri z nerazvitimi dušicami se
celo drzno prištevajo ‘izbrancem’, eliti. Razmisli o tem, komu se podrejaš?
Manj razviti posamezniki, predvsem usmerjeni za sebe (sebični), so notranje bolj
hladni, dočim so razviti posamezniki, usmerjeni predvsem za druge (nesebični),
navzven manj ‘obremenjeni’, torej manj premožni a notranje topli.
Razvita oseba obvladuje sebe in nujno potrebne stvari. Sebični že
izgubljajo kontrolo/sebe, ker dokazujejo samo-veljavo s kopičenjem stvari.
Zastarelim tehnologijam in tehnologijam kontrole – NE!
Tržno gospodarstvo naj se razvija samostojno, brez vpletanja države.
Država podpira realne ideje in vizionarno usmerjene izume, ki so v dobro
vseh, kar stremi miru, blaginji, uravnoteženi družbeni ureditvi.
Zakaj še vedno uporabljamo preko sto let stare motorje na notranje izgorevanje?

Elektronsko cestninjenje, vinjete, ljudstvo ne potrebuje.
Plačuje se že nadomestilo za uporabo cest! Več uporabe, več goriva, več trošarine.
Če bomo prekinili začarani krog sebičnih interesov, se zlahka pridobijo sredstva za vse potrebno.
Do tujcev bodimo gostoljubni.

Ljudstvu neprijazno plačevanje parkirnin na javnih mestih ukiniti.
Tovorni promet preusmeriti več na železnico.
Kdo onemogoča izgradnjo drugega železniškega tira?

Omejiti pretirano kontrolo nad ljudmi.
Kontrola predstavlja negativni, sistemski vidik obvladovanja in izčrpovanja množic.
Kdo so posamezniki, ki sestavljajo Zakone na škodo ljudstva?
Se ti ne zdi, da je nastopil čas pomanjkanja denarja?

Gotovine je vedno manj, ker - vse večja potreba ‘črne luknje’, obstoječega
sistema, ki je izgubil smoter služiti ljudem - neustavljivo izgublja samokontrolo.
Globalnem sledi naraven (a boleč) razkroj – prehod v lokalno.
Zaradi nezmožnosti plačevanja osnovnih dobrin (vode, elektrike, energentov), pa kreditov, bodo
nepremičnine številnih ogrožene, zarubljene!
Zakon o nadomestilu stavbnega zemljišča že določa, da socialno ogroženi, ‘nezmožni plačila’ v delu
neplačane dajatve, del nepremičnine prepustijo upravi Občine!? Pomisli na mnoge ljudi, ki nemo
trpijo ko nimajo za hrano, ogrevanje… Večina je z odrekanjem ustvarila lastno nepremičnino, z
velikim odrekanjem. Tudi telekomunikacije, vodovod, kanalizacija pa marsikaj iz ‘samoprispevkov’ –
sedaj služi ‘zlorabi’, doseženi kontinuiteti izčrpavanja? Ti vladajoče do praga – oni tebe čez prag! ;-)
Tudi denar sledi odmiranju držav-e, umetno postavljenih meja med narodi.
Kmalu..., denar ne bo več obstajal, ne bo potreben, zgolj ‘blagovna’ menjava. Ti sosedom znanje ;), sosedje pa teb’ korenček, solato… ;-) Javni prevoz bo temeljil na prijazni energiji in bo
brezplačen. Vse bo brezplačno. Komunizem? Ne tak! Tudi ne tako socialno inženiran kot pred leti,
temveč skupnosti na lokalnem nivoju, podobno komunam; te se že porajajo, celostno zaokrožene,
brez odvisnosti od Sistema; že danes uporabljajo brezplačne izvore energij, izključno blagovno
menjavo, bio, eko…

Blagovna menjava je kot slutnja prihodnje družbene ureditve eden razlogov, da
ogrožen sistem poiskuša zajeziti spontani del nastale Sive ekonomije. Je naraven
proces družbene miselnosti, zaradi nezaupanja v državo in zaradi potreb naprednih
(svobodomiselnih), ki se težje, ali sploh ne morejo uglasiti z nižjo vibracijo toge
družbene miselnosti. Človeški poriv narekuje, da človek v iskanju uslug in dobrin
pristopi brez posrednikov, države.
Poimenovano, “delo na črno” negativno asociira na interes sistema, da vzdržuje strog nadzor nad
ljudmi, posledično v ljudeh vzbuja občutek negotovosti in slabe vesti. S prepovedmi in
omejevanjem bo birokracija poizkušala disciplinirati in izkoriščati Ljudstvo – še naprej. Včasih bo
ljudstvo deležno bizarnih predlogov s strani birokratov, ki so izgubili orientacijo, od mnogih
posameznikov pa bizarno obnašanje. Mediji so polni bizarnih ‘zanimivosti’, psihopatije.

Spodbujanje slabe vesti predstavlja neg. vidik lažnega prepričanja (nesposobnosti)
zaradi občutka ogroženosti.
Vsako obnašanje (vladajočih), ki se vpleta v pravice državljanov, da
živijo kot želijo, štejemo za nemoralno!
Preživeto miselnost je potrebno čimpreje opustiti, predvsem zaradi
nujne psihofizične prilagoditve, ki jo terja planetarna transmutacija od
vsega življa in na vseh nivojih.
Posameznik bo izzvan do skrajnih psihičnih in fizičnih meja; mnogi že občutijo…
Ali naši predstavniki ‘vzorno’ izkazujejo odgovornost nad tvojimi davki in prispevki proračunom? Je odgovor: bolj da, ali bolj ne?
Ljudstvo na eni strani je deležno omejevanja celo v življenjsko potrebnih stvareh,
za druge, na položajih in blizu njih pa neodgovorno razsipanje ogromnih zneskov,
kateri večinoma ne doprinašajo ljudstvu.

Malemu človeku, zaradi male tatvine – zapor, ‘pomembnežu’, zaradi velikega
oškodovanja – opomin za t.i. “nepravilnost”, odpravnina in drug položaj.
V kolikor nekdo iz krivdnih razlogov odstopi ali je odstavljen, izgubi
pravico do odpravnine.
Za večje (ali vse?) nepravilnosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Za vse ljudi se ‘pravila’ primerno-enako regulira.
Dober zastopnik ne sprejema zase privilegijev, ki bi bili drugačni kot za
ostale. Tudi se ne čuti ogrožen pa se zlahka odreče osebnemu varovanju,
saj korektno deluje in ve, da se razdaja ljudstvu.
Dober zastopnik se zaveda časti-zaupanja, ni obremenjen z višino plače niti
statusnimi simboli…
Ali ni odgovorneje s preštevilnimi davščinami tudi drugače, npr. samovoljno
razpolagati? No, Svet je predvsem siv – le v razmišljanje, ko tvoj, težko zaslužen
denar vzdržuje patologijo črne luknje.
Najprej zmanjšujemo lastne odhodke, sledi odklanjanje plačil, dajatev, neupoštevanje pravil,
nazadnje (množični nemiri) ljudstvo ne bo upoštevalo nobenega zakona…

Večina se boji Sistema, ker nenehno grozi! Se tega zavedaš?
Dobro je poznati psihologijo zakonov oz. delovanja ‘državnega-nezavednega’.
Predlagatelji zakonov v pomanjkanju pozitivne slike predlagajo raje negacijo kot
spodbudo, zato je svet tudi dosegel - negacijo ljudstva. Čutiš to?
Raje sankcionirati kot mediacijsko, pozitivno pristopiti? Raje kontrolirati kot
pozitivno - zaupati? Raje potencirati kot sporazumno in pozitivno - izgladiti? Raje
razkrajati kot pozitivno - graditi? Ali smo res deležni le slabe (neg.) obravnave?
Izgubljen stik do človeka in pozitivni pristop je potrebno pridobiti nazaj.
Pravila, Zakoni, Odločbe povzročajo, da je morala zapostavljena.
Pravila, ki bi veljala za vse ne obstajajo. Nihče jih ne more izmisliti, ker
je Vsak človek drugačen! Ker ima vsak pravico do svojega mnenja! Ker
ima vsak svoje videnje sveta! Zakoni ljudem dejansko škodujejo.
Poenostaviti številne in neučinkovite zakone, da se zadevam pristopi
brez odlašanja, da se razsodi hitro, neodvisno, pravično.
Simbolni primer: V ZKS (Zakon o kazenskem postopku) se vsebino: “… ker so bili dokazi pridobljeni
nezakonito”, nadomesti z: “vsak resničen dokaz je dovoljen in zakonit” ipd…

Pravi namen vlade ni nadzorovanje ljudi temveč ustvarjanje okoliščin, v
katerih družba nemoteno deluje.
Splošno omejevanje je negativno, ker blokira tendenco ljudi, da se razvijajo v
izkazovanju svojih vrlin in sposobnosti, saj so ljudje (po naravi duše) neomejeni.

Omejevanje je upravičeno, ko se pristopa nepravilnostim (slabemu za druge), da
se vzpostavi primerno ravnovesje.
Priča smo mračnem vzdušju. Živimo v laži, prepričevanju, zavajanju…
Nujno potrebujemo pre-usmeritev, odločen odziv pozitivnih.
Ekvilibrij družbene ureditve pomeni sinergijo dobrih sil z delom slabih.
Samo dobro, v izostanku škodljivih izzivov, pomeni stagnacijo.
Del slabega vznemirja a obenem spodbuja dobre sile, da odreagirajo v cilju
nadgradnje, boljšega - tako deluje človeška evolucija.
Sistem šolstva tovrstnih (univerzalnih) Znanj ne prepozna. Ali pa noče učiti?
Celo psihologija, ‘Znanost o duši brez duše’, ne zmore preseči razmišljanja o duši,
kot čisti inteligenci v nas. Kljub temu, ljudje smo spiritualna bitja!
Razmišljanju razvitih ljudi in revolucionarnim pridobitvam se sprva vedno oporeka.
Ljudje se oklepajo kolektivnega mišljenja, starih razvad, odvisnosti, namesto da
aktivno pristopijo osebnem in družbenem razvoju.
Pičla duhovno-znanstvena literatura, ki dušo, resnično inteligenco v nas, pravilno usmerja, je bila še
pred leti kontrolirana; še danes je težko prepoznana. Nič čudnega, da jo imenujemo “tajna
literatura”. Ravno ta, težje dostopna za širši krog ljudi, spodbudi kritično razmišljanje posameznika,
da razširi vedenja in odreagira. Ups. Nevarno za ‘vladajoče’, ki kontrolirajo ljudi, mar ne?

Marsikdo lastne duše ne uvidi, zato ne razume razmišljanja ostalih ljudi.
Izobraževalni sistem vzdržuje način dojemanja, ki izvira predvsem iz razumarstva,
človeške logike, intelekta, potom fizičnih čutil.
Službe konformistov tako omogočajo, da sistem ‘kontrolne matrike’ deluje.
Kakšno je znanje, ki ob učenju povzroča pomanjkanje samozavesti?
Mlade učijo naj mislijo samostojno a redkokdaj to dopuste. Tako jim izkustva samozavesti
izključujejo. Onemogočajo jih v sprejemanju lastnih odločitev.
Poučevanje poslušnosti, podrejenosti, prilagodljivosti povzroči, da mladi izgube kreativnost, občutek
za samostojnost in predvsem odgovorno razmišljanje.
Tako mladi ne morejo dozoreti. Res težko je za tiste, ki mislijo s svojo glavo.

Spoštovanje mladih je enako spoštovanju starejših.
Vzpodbujajmo mlade, Vse, da razmišljajo s svojo glavo!
Ocenjevanje celo zmanjšuje motivacijo za Znanje! Je najboljša ocena pokazatelj
največjega prilagajanja ali kritičnega razmišljanja in neodvisnega pristopa?
Si kje zasledil, da za samostojno razmišljanje dobiš nagrado?
Kopičenje akademskega znanja pogosto ne omogoča spopada z
resničnim svetom.
Pravni sistem, davčni zakoni, carinski predpisi, zavarovalne police, pogodbe. Za vse si primoran
najeti bistroumne strokovnjake, ki se podajo v labirint zapletenega reševanja.
Vse zapleteno in nerazumljivo se človeku upira. Kot da bi ‘nekdo’ želel, da nenehno odvisni od
drugih, vzdržujemo mnoštvo nepotrebnih poklicev, ki služijo vzdrževanju države.

Govorimo o nekaterih, ki izgledajo pametneje vendar so zmedeni, do množice posredni in odtujeni.
Ljudstvo bo še prepoznalo in izzvalo intelektualno in znanstveno srenjo, ki onemogoča preproste
rešitve, izčrpuje ljudstvo in ovira razvoj. Ker mnogi mislijo, da so sami najpametnejši, je resnično
potrebno, da se zanje Zemlja (njih življenje) ustavi in začne vrteti v drugo smer (inverzija polov).

Zapleteni Zakoni so izgubili stik z resnico, splošnim mnenjem, celo dejstvi?
Negotovost razsodbe je dejstvo neg. usmerjenega sistema.
Prepozno je za poenostavljanje vsega potrebnega, ker bodo družbeni ‘neredi’
(kaos) izničili nepotrebno. Vse znova, z vrednotami, je t.i. Sedma zlata doba.
Afirmirana oseba lahko neživljenjske “doslednosti” izobraženih strokovnjakov
prepozna, smiselno poenostavi in jih približa razumevanju množic.
Afirmirana oseba deluje še z inspiracijo, občutkom za umetnost,
sočutjem in univerzalno ljubeznijo. Kot celovita oseba je globlje
dojemljiva,lahko raz-bere “med vrsticami” pa razumevanje sebe-drugih nadgradi,
je oseben razvoj.
Le v mirnem človeku domuje Resnica. Mir je prisotnost Resnice! Če nekdo
nate kriči, sta z dušama precej narazen; zaljubljena si nežno šepetata.
Začuti, ali z nekom dosežeš pristen kontakt, ali obstaja ‘neka’ distanca oz. odboj?
Predvsem tisti, ki združujejo ljudi in poenostavljajo razreševanje
problemov, so deležni naše pozornosti. Zaupanje je pozitivno.
Nikomur ne postavljaj ovir v samostojnem razmišljanju in izvirnim
novim idejam, ki edine vodijo napredku.
Kakšnega spoštovanja si lahko deležen, če se nečemu ali nekomu stalno
prilagajaš in podrejaš?
Šele ko sami ustvarimo urejeno življenje, lahko pripomoremo drugim pri
stvaritvi boljšega Sveta.
Razvijanje občutka pomeni razvijanje notranjih čutil, pravo zakladnico znanja in
sposobnosti, kar daleč presega razumevanje človeka.
Lastne, uspavane potenciale grobo zapostavljamo.
Ker se na šolski sistem tu ni moč opreti, je potreben močan individualni pristop, ne
le v prepoznavanju lastnih moči, temveč, da še pravočasno prepoznamo številne
‘nepravilnosti’ in stvari postavimo na svoje mesto.
Proračun: Kar ni potrebno se ukine. Kjer ni potrebno se vzame. Prestavi
se, kjer je potrebno.
Preudarno razporejen proračun pokrije vsa pričakovanja ljudstva!
Vsako zadolževanje države pomeni neodgovorno razreševanje.
Konsolidacija države pomeni zmanjševanje zadolženosti!
Še pomnimo zdrav duh udarništva, druženja med ljudmi, za javno dobro?

Marsikaj ‘udarniškega’ bi lahko organizirali, sredstva pa (raje) namenili
primarnim potrebam, prvenstveno brezplačni pravici do vode,
komunalnih storitev, elektrike, šolstvu, kulturi…
Podjetja, ki servisirajo ljudstvo z vodo, komunalnimi storitvami,
elektriko, organizirati kot Javne subjekte z nepridobitno dejavnostjo.
Napadanje in negiranje, vseh ‘odgovornih’ za klavrno stanje, je neuspešno in neg.
Si predstavljaš, da se narod začne znašati nad vsemi, ki so ‘krivi’? Kakšno turobno
ozračje, in predvsem kakšne reakcije ogroženih oblastnikov, silne moči represivnih
organov ( policija, vojska…) bi bili deležni.
Napačen pristop tvega izgubo velike energije: demonstracije, izguba ljudskih
‘duš’, lahko smrt “naš’ga mulca”, ki razmišlja s svojo glavo…
Odločno spobujaj moči in gibanja, usmerjena v pozitiven razvoj.
Pozitivno gibanje med ljudmi spontano izpodrine stare, slabe strukture.
Neodvisen vendar objektiven, ki se drugim ne podreja, tudi drugim ne škoduje.
Je res potrebno jemati zdravila in se slabotnega duha umikati v različne bolezni?
Veliko jih ima korist, ko se spodbuja slabo počutje, nezadovoljstvo, odvisnost.
Večina (vsi?) oboleva brez pravega razloga. Zakaj zdravstvo ne zmore pristopa in
moči, da se bolezensko razmišljanje preseže? Celo ‘starejši’ so prizadeti z boleznimi…
Zdrav, sočasno zmanjšuješ vpliv farmakološkega pridobitništva, ki množice
potrošnikov, usmerjeno in redno vzdržuje v ‘pol-zdravem’ stanju.
Zdravje je posledica (pozitivne) izbire in odnosa.
Um/volja je navigator za telo. Razmišljanje je tisto, kar človeka
pospremi v bolnico. Za življenje se ne bori, življenje se ljubi!
Predvsem telesno-duševno zdrav zastopnik sočuti, prepozna resnične
potrebe ljudi.
Tudi ‘Zemljiške knjige’…, kmalu…, ne bodo potrebne.
Dotlej bo toliko ljudi zapustilo ‘modri’ planet, da bo obilica prostora presegla
pomen zemljiške kontrole, ‘parcelnih številk’; vse morebiti potrebne razmejitve
bomo, takrat višje zavesti, dogovarjali sporazumno in nesebično.
Pomisli na kontrolo države nad imetjem ljudi, potom zemljiške knjige.
Dandanes predstavljajo stroški zamenjave dveh njiv več kot sta njivi ocenjeni;
dobro je poskrbljeno za tekoče izkoriščanje ljudi.
Poenostaviti birokracijo: ‘Vse na enem mestu, takoj in po zmerni ceni!’
Po naravi razvit posameznik (višje zavesti) nima porivov po kopičenju premoženja,
žal tudi nerad sprejema položaj, zavedajoč se neprijetne izpostavljenosti in velikih
odgovornosti.

Spodoben zastopnik je samokritičen v primerjavi z nespodobnim v pomanjkanju
samokritičnosti.
Spodoben potrebuje več miru pa se ne izpostavlja, ker v javnosti nima miru.
Nekateri nespodobni, nemirni, sebe radi izpostavljajo javnosti.
Če mir omogoča nastanek Resnice, kaj omogoča nemir?
Na ljudi, ki se radi zabavajo, Mi ne računamo.
Računamo na odreagiranje stanovitnih, umirjenih ljudi.
Buden opazovalec zlahka uvidi, kako se ‘ambiciozni’ (It. ambicioso?) samodeklarira,
s podporo večine (pasivnega članstva stranke) napreduje med vodilne, ko ljudem v
imenu poslušnosti govori, kako morajo razmišljati. Večina se ukloni ‘psihologiji’
prodornega posameznika, kljub nestanovitnosti in racionalizacijam.
Ali bi premožnem kandidatu zaupal mesto, da zastopa nepremožno ljudstvo?
Takšne kandidate, bodoče oblastnike, zanima bolj širjenje vpliva, čeprav vsi
govore, kako služijo potrebam ljudstva.
Vlade, v rokah vladajočih, služijo predvsem ciljem vladajočih, ki imajo
gospodarsko moč, katera slabo učinkuje na ljudstvo.
Kdor vsiljuje in opravičuje ‘svojo pravilno odločitev’, katero pa večina ne prepozna
za svojo, ni primeren zastopnik. Človek besede zlahka menja a svojega značaja...
Stari latinci so politika, ki je v letu dni opazno obogatel, usmrtili.

Zastopnik ljudstva se izjavi o svojem premoženju ob nastopu in sestopu
iz položaja; po potrebi se dejansko preveri (razišče) oboje.
Verjetno vsak med nami pozna posameznike, neizpostavljene, preudarne,
odgovorne, delovne, s čutom za sočloveka.
Številna društva, večinoma v pomanjkanju sredstev, zgledno delujejo v duhu
združevanja in razdajanja; sposobni, preprosti ljudje.
Ali vladajoči, ki razpolagajo z velikimi zneski izkazujejo podobno ‘ekonomijo’ in
podoben odnos razdajanja?
Pred leti je humanistično društvo poslalo prošnjo za simbolno donacijo Vsem odvetnikom in
notarjem v RS, Vsem takratnim ‘gazelam’ in drugim večjim podjetjem, bankam; delno v preizkus;
mnogi so se v medijih izjavili za velike donatorje, filantrope (očitno iz koristoljubnih namenov):
ca. 1150 naslovnikov: skupni znesek donacij: 0,00 eur.

Podpri osebo, za katero veš (življenje, reference, doprinos, odnos do soljudi in
okolice) oz. predevaš, kaj lahko od nje pričakuješ.
Na Zemlji so še pred tisočletji ljudstva (plemena) zlahka prepoznala svojega zastopnika, poglavarja.
Ta je vibriral ‘svetniški’ sij, večini takrat viden in prepoznan dokaz naj-višje zavesti. Aktualna
‘kultura’ (modre krvi) je ljudi postopno zavedla, zavladala in uvedla nadomestek; okrašena, zlata
krona ne nadomesti prave plemenitosti, sija.
…kmalu… bo ljudstvo, zopet (zlahka) prepoznalo svoje voditelje; izključno duhovne.

Vojska, orožje… Da bi ubijali ljudi? Hej! Preživet način miselnosti ne
sovpada z zavestjo našega časa. Odreagiraj! Vojaški aparat je potrebno
ukiniti, ob zavedanju, da smo zavedni posamezniki najmočnejša spona
ljudstva. Odgovornost prevzamemo kot Civilna družba, organizirano
odreagiramo, če!? je bo to res potrebno.
Proti komu pa bomo odreagirali? Človek je sebi največji sovražnik.
Vojaški proračun omogoči razcvet bio-kmetovanja, samooskrbi,
neokrnjeni naravi: mir pohodnikom in živalim…
Spremembam se pristopi postopno, vendar brez odlašanja.
Vse vojne začenjajo vlade in so dirigirane med oblastniki, ki nadzirajo in razdvajajo
ljudi. Imeti Moč nad ostalimi pomeni dejavnik pokvarjenosti. Razmišljanje namesto
drugih se imenuje manipulacija pa tako oblastniki upravljajo z življenji drugih, kot
da tega sami niso sposobni. Želja po moči (položaju) zastopnika onesposobi
(predvolilnih obljub) in povzroči kvarno razmišljanje in slabe odločitve.
Naivni, neaktivni so večkrat deležni velikih katarz. Družba (ali posameznik) se
zaradi lastne nižje stopnje zavesti čuti ogroženega pa za to krivi zunanjega
sovražnika. Tudi nacionalno, med seboj, smo bratje in sestre.
Prej ali slej… tudi veletrgovine, trgovski centri propadejo.
Ponudba električnih aparatov ustvarja dodatne odvisnosti.
Potrošništvo je že doseglo vrh in upada, zavedni ljudje izgubljajo zaupanje v industrijsko predelana
živila in monokulture (v EU je že 55% GSO!?).

Zavest ljudi stremi avtohtonim pridelkom na lokalnem nivoju; negujte
svoj vrt, hranite domača semena, spodbujajte raznolikost.
Industrijska prehrana vsebuje različne sumljive primesi (strupen aspartam,
radioaktivne delce, konzervanse).
Grobarji opažajo, da se trupla počasi razkrajajo (zaužiti konzervansi). Dokazano so toliko toksična
(medikamenti), da bi morali pokope prepovedati, zaradi zastrupljanja zemlje, podtalnice.

Osebna rast je pozitivna, je moč Duha, dočim je temu tehnologija nasprotni
pol: TV, mobiteli, računalniki, kamere, medicinski aparati…
Uporabljaj tehnologijo po meri in namenu razvoja, da ne izgubljaš
pozornost do resničnega življenja, razumevanja objektivne realnosti.
Vse več seksualnega izpostavljanja, zlorab, je negativno.
Spolnost v harmoniji čustvovanja, duševna ekstaza, je pozitivno.
Koliko - katerega zgleda je tvoj zastopnik:
Dobro je, da se nekdo s trebuščkom vpraša, kako pristopiti nerazrešenim, emocionalnim
problemom; kompenzacije, tudi prenajedanje ni po meri preudarnega...
- da se plešast vpraša, če ga pretirana intelektualnost v pomanjkanju življenjske presoje ne zavaja
zaradi predolgega, analitičnega razmišljanja…
- da sivolas uvidi, kako pretirana subjektivnost doprinese neobvladovanju objektivne realnosti –
zaskrbljenosti…
- da starikavi mož uvidi, da naguban ‘emocionalnih brazd’, preveč okolico obsoja…

- opazno nesimetričnega obraza, grimas, težko si prizna neravnovesje…
- da se analitik zave dela kondicioniranega razmišljanja…
- ko se retorik, samovšečen in spretnih besed zasači, kako prikrito prepričuje...

Komu služijo radarske kontrole hitrosti na avtocestah? Vsepovsod
kamere? Odstraniti vse nepotrebne naprave in znake za omejitve, ki
vznemirjajo ljudi!
Zaupanje v ljudi, spodbuda večji odgovornosti, prilagajanju prometnim
okoliščinam, je pozitivni pristop.
Zagotoviti varen pretok vozil. Razširiti vozne pasove republiških cest za
meter varnega kolesarjenja; med mesti brez pločnikov.
Nekateri kolesarji prevozijo preko 30.000km letno; niso trgovski potniki ;-)

Tudi pohodništvo, tek strmo narašča! Se vračamo k naravi?
Nezaupanje, omejevanje, ignoranca, je negativno. Ustvarja nemir, prej ali slej se
nakopičen bes, občutek nemoči, v ljudeh kolektivno sprosti! Računajte na odziv
mladih, neobremenjenih od ‘materialnega’, neobremenjenih od groženj…
Imajo mladi mogoče vzornike med starejšimi?
Opazujte, znatno bodo pripomogli spremembam - v dobro.
Si prepričan, da bi se (neposredne) množice posameznikov v brezvladju
(anarhiji), tako slabo usklajevale, kot se doslej (posredno) z
neprosvetljenim aparatom sistema?
Le posameznik, neomejen po svojem bistvu (ki je duša) ima možnost
samospoznanja in objektivne presoje, zavedajoč se svojih dometov sposobnosti.
Več samospoznanja pomeni več Znanja. Če poznaš sebe ‘poznaš’ tudi
primerne zastopnike.
Oblastnika, ki grobo zlorabi položaj v škodo (številnega!) ljudstva, je
potrebno nemudoma sankcionirati, tudi z odvzemom titule,
akademskega naslova. Nekateri za manjše ‘zlo’ (do posameznika?) izgube vojaški čin,
licenco, vozniško dovoljenje, prostost, imetje, tudi življenje.

Duhovno-celostna spoznanja se težje umeščajo v obstoječo družbeno zavest.
Malokdo dojema zakonitosti evolucije človeštva, možne scenarije. Postopoma a
nezadržno pa se ljudstvo drami – z velikim Razlogom; iz (duhovne) iskre - požar…
Spodbujamo duhovno klene individualce, da se bolj izpostavijo!
Dober občutek je, kadar odločiš-postoriš kot je prav.
Srečen si le, ko svojo resničnost sprejemaš pravilno!
Zastopnik, zaupanja vreden, verjetno že ima ali zmore zasluge za širok krog ljudi.
Priporočilo: Za vodilni položaj je potrebno imeti najmanj 35 let.
Kar čutiš, da je najbolje za vse, je dolgoročno najbolje tudi za tebe.
Zase veš, kako lahko optimalno učinkuješ, pripomoreš politični korektnosti.

Dostojne posameznike v svoji bližini odločno spodbudi, da se izpostavijo za boljši
jutri. Dostojne, ker v njih prepoznaš zgled.
Podpri neodvisne-kritične strokovnjake, sposobne doseči intenzivne spremembe.
Pozitivne spodbude primanjkuje, vendar zaupamo v dobrega človeka!
Lahko pa vzameš za izziv, ali Igro - itak je vse kar doživljamo zgolj Lekcija.
Velika je tuZemeljska učilnica Znanja ;-)

Svobodo razumevanju, možnost izbire. Ne udinjaj se slepo, kolektivnemu mnenju.
Ustvari si svoje mnenje in ga izpostavi. Misli so stvar odločitve, ki jo lahko
nadzoruješ, le odloči se, kaj boš z njimi naredil. To je svoboda.
Pozitivizem: Spontano prepoznavanje problemov in takojšnje ukrepanje,
je akcija (aktivisti), je pozitivno, visoke zavesti.
Dve smeri: zvračanje odgovornosti na druge ali sprejemati lastno?
Problem ne preučuj, s problemi se spoprimi.
Osredotoči se na kvaliteto, notranje vrednote, ne zunanjost.
Za boljši Svet začni vplivati pri sebi.
V bistri preprostosti postani temeljit in globok.
Modrost ali Znanje je Sreča, da vedno opaziš razlike.
Uspeh je notranje povezan pojav.
Zgledni odnosi delujejo brez skrbi.
Če želiš karkoli doseči, enostavno naredi, brez napornega mišljenja.
Darove imaš , razkrivamo jih in spodbujamo z ljubeznijo.
Od nikogar se ne zahteva (pričakuje) več kot: kolikor ve in kakor zna.
Tisoče posameznikov je primernejših od pogosto videnih-slišanih.
Zakaj svojih, plemenitih sposobnosti ne izpostaviš tudi Ti?
Znanje je potrebno razdajati, zadrževanje je negativno.
Smatramo, da ‘Pozitivno usmeritev’ prepoznavajo in že podpirajo: novodobni alternativci, iskalci
resnice, zdravilci, ekološko usmerjeni, ki že ‘vidijo’ in sledijo prioritetam jutrišnjega dne. Znanilci
novega časa so navadno odrinjeni, hendikepirani, nepriznani, celo zlorabljeni od ‘izobražencev’, ki
neupravičeno varujejo položaje, interese ‘kolegov’, intelektualcev, znanstvene srenje, opirajoč se na
lažno učenost, zastarela spo-znanja.

Najbolje je prisluhniti mnenju ‘neodvisnega’ individualca, ki se (-be)
izjasni izvirno. Posamezniki, zavezani politični stranki, le interpretirajo.
Močan zastopnik (vodja) je strankarsko neodvisen, z Znanjem prepozna, z osebnim
pristopom pa spontano, z lastno karizmo onemogoča neupravičene psih.
pritiske, lobiranja, zavajanja.
Na planetih višje kategorije politične stranke ne obstajajo; (maloštevilni) zastopniki, prepoznani za
ljudstvo so vidno neodvisni, vidno sposobni, vidno nesebični in vidno vibrirajo Znanje.
Tu s(ije)mo za ljudi, tebe; ko bodo ljudje ‘videli’, bodo vedeli.

Ko različni kandidati (stranke) ‘tekmujejo’ za oblast, rivalstvo med njimi otežuje in
zavlačuje z reševanjem servisiranja ljudstva, je sociologizem.
Svet je nasičen z ljudmi, ki med seboj tekmujejo.
Nadomestimo rivalstvo z višjo življenjsko formo, SODELOVANJEM!
Komu koristi pogrevanje: kaj bi se moralo, kaj ne bi smelo, narediti?
Razumevanje dosegamo s spraševanjem in poslušanjem, ne z
dokazovanjem in prerekanjem.
Globje razumevanje (tudi te vsebine) pa se porodi iz DELOVANJA.
Pravilnim odločitvam pripomoreš z notranjim občutkom in pravo mero razuma.
Za celovito osebo je razum ali občutek eno in isto.
Vse, kar zadeva našo srečo, imamo v svojih rokah: svobodo odločitve o
tem, kaj v resnici smo in kaj želimo biti.
Premalo se zavedaš, da so posledice za (milijonsko!) ljudstvo v rokah
peščice (sto?) ‘vplivnih’ posameznikov? Se zavedaš naše velike moči!
Pozabljene zakonitosti človeka/človeštva in kondicionirano-pridobljeno malodušje
je povzročilo, da smo izgubili kontrolo nad seboj. Sedaj to vemo!
Zato spodbudimo se družno, da se izgubljeno pridobi nazaj!
Ustvarimo razmere, v katerih naj delo vsakogar osebno izpopolnjuje.
Marsikaj se lahko popravi – če boš razumel in dovolil.
Se imaš za ‘posebnega’? Primerno doprinesi sodobni, nujni alternativi.
Dopuščamo možnost sodelovanja, soočenja.
Mogoče se po meri izpostavimo (ugledate nov ‘obraz’) a nismo za dolga posedanja.
Znanje ne potrebuje veliko ‘diskutiranja’ niti dolgih ‘usklajevanj’.
Ste mogoče začutili, kako ‘hladno’ so prežeti prostori našega parlamenta?

Volilni prostor, hodnik… Komu bomo, boš, odprl vrata?
S pozitivno usmeritvijo, politika ni od-vrat… ;-)

Prosimo, vsebino posreduj naprej - oz. kot želiš.
Pozdrav Svetlobe POZITIVNEGA ZGLEDA za ljudska srca.
Več Svetlobe: www.antropozofija.org
Vse je najprej metafizično – opazujmo fizično.

Opombe:
Nekaj ‘zakonitosti’ je izpostavljeno neg. - za lažje dojemanje.
Navedbe smiselno uskladi in umesti v trenutno Realnost.
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