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Globalni Projekt - Modreci za človeštvo
SPoročilo človeštvu na razcepu poti
Kazalo – ga ni, vendar je v pomoč življenjski usmeritvi nakazano.
Sledite vsebini, „verjetno” je najpomembnejša vsebina doslej za
posameznika, človeštvo in Naš planet, od drugačnih - novodobnih
Ljudi, kakršno zgodovina še ne pozna.
Seveda te, neskromne izpovedi, ’ni’ moč prepoznati kar tako,
marsikomu niti po pregledu vsebine. Je potrebno posebnih, notranjih
„moči”, ker se kasneje, višje zavesti, SPoročilu povrne, v krog te
iste „moči”, ko „kazalo” se večplastno dojame (če se dojame). Nekaj
praznih strani na levi – za, morebitne zaznamke, dopolnila - age
quod agis (če se lotiš česa ’proučevati’, pošteno zastavi), tudi zaradi
marsičesa - multum in parvo (veliko v malem).
Uvod …doslej ne uspevamo duhovno individuo od ’glave do nog’
izslediti, da nas kot pravi prijatelj na kaj (no, razen na slovnico ☺)
opomni. Morda je naš prostor premajhen ali doslej, le ’pomanjkljivo
raziskan’, zatorej še posebej odgovorno zastavljamo Globalno
SPoročilo (ker Poročamo o globalnem stanju, obenem Sporočamo
’rešitve’ - posredujemo napotke).
„Ni važno kdo smo, kaj smo, temveč kako in koliko vidimo”, ko
„resnica je iskrenost” (R.Steiner)… Poreče nekdo: „Ne zmoremo
prepoznati genija v tistem človeku, ki je od pre-številne družbe
poveličan…” Počakajmo… „Evolucija, tako razkrije vse napake
sedanjih velikih”…vedno učenec - Učitelj - učenec… Pričakujemo
tudi Vas – iz bodočnosti…
Nihče se ne bi smel šteti za veljaka, v kolikor se v tej vsebini ni
prepoznal. Kdo veljak je in koliko naj bi jih bilo, se lahko zasledi
preko lastne ’vsebine’, predvsem pa pritrdi kasneje, še po tej…
Nismo ravno gotovi, kako daleč, metafizično, v vesoljnost,
naj izpoved zastavimo, saj v neki točki komunikacije, hitro lahko
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dosežemo pri ljudeh praznino ali odboj, kar je zadnje, kar želimo.
Vsak posameznik čuti, do kje še do-seže njegov um, in kje se
umestitev še razumljenega, za lastno uporabnost ali poslanstvo
konča, nadaljuje pa - morebiti kasneje…
Najglobljo vsebino realnosti dojemajo zgolj Ljudje, kozmičnega
uma, ki polno duhovno živijo, pa ničesar (od tukaj izpovedanega)
ne potrebujejo. V površinskih izpovedih, pa navadno zatajimo duha
- v slabo vzpodbudo tistim, ki zmorejo raz-širiti svojo zavest, da
prepoznajo ’višje’ resnice, ki so le resnice…
Zatorej je zastavljena vsebina, bolj navidezno, intermitentno
pomešana v vse smeri: globlje –površinsko; fraktalno - Univerzumsko; prepoznano – prikrito; deterministično - stohastično
(’nepredvidljivo’); ter različnih nivojev posredovanja, ’frekvenc’
dojemanja: 3.denzitete (skr.D. - nivoja obstoja na naši Gei,
tj. ’tuzemno’, bolj posredovanje; tu smo nerodni, saj je veliko
lažje misliti, ’prikrito’ delovati, kot pa pisariti, govoričiti); 4.D. (po
’naše’; komaj kaj govoriti, še manj pisariti, zgolj delovati); 6.D.
(suprematorno, od Njih ali nas - iz bodočnosti); 7.D.(izvorno, z
ljubeznijo, trajnih zakonitosti), da se prepoznajo, tako uporabniki
„sodobnega”, civilizacijskega umovanja v „blagostanju” pre-živetja
- bolj v razumevanju ’frekvenc’ 3.D.-, kot osvežijo tisti, kozmičnega
uma, višjih ’frekvenc’ dojemanja, ki živijo v „blaženi” povezanosti z
univerzalno svetlobo, ki poraja se v gibanju in miru. (op. p.: ’pravilna’
izraza - tuzemljsko ali tuzemeljsko, smo nadomestili, tj. poenostavili z
izrazom – tuzemno ali tuzemsko; dogovorjeno? - povejte naprej ☺)
Ker smo duhovno-znanstveno (antropozofsko) naziranje precej
omejili, v prid bolj splošnemu, recimo bolj približanemu razumevanju
- nenazadnje gre za Globalno SPoročilo’, je marsikaj pomanjkljivo
izpovedanega (…), vendar smo vtkali „antropozofski” duh, da je po
potrebi zadovoljeno tudi tistim, najvišjega duhovnega nivoja, ki ga
naš planet, oz. tisti, ki ga z razlogom višjega poslanstva nastanjujejo
še premore, pa je vsebina tudi ’hiperdimenzionalna’, da se zmore
še okultno proučevanje, razumevanje skrivnega pisanja (namigov
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naših misli); torej za tiste, ki že kontrolirajo kaos; večina, prikrite
informacije, za vedno spregleda. Vsebino razumevamo tudi kot
mali „priročnik” za duhovno napredovanje. Zakaj tudi priročnik?
☺ Ker imajo ljudje radi, da se resnico ugotovi in izpostavi. Morebiti za
kaj takega ostalim „pisateljem” primanjkuje poguma, višje zavesti ali
česa drugega. Predvidevamo, kaj vse bi nas želeli vprašati - kasneje
ugotovite ali smo korektno odgovorili na „zastavljena” vprašanja. Če
ste odgovorni in zahtevni, se bomo razumeli. Radi bi sicer izpovedali
veliko, veliko več, in vendar, tako malo je posameznikov, ki še ob tem
ne uspevajo umestiti umirjenosti - duha. Že sedaj ’vidimo’…, v redu,
še bolj poenostavimo…
Z igrivostjo nasmeškom, spoštljivo pozdravljamo izjemne kolege,
osebno znane in neznane meta-ljudi: humaniste, filantrope, praktične
gnostike, iskalce praktičnih in duhovnih resnic; pomežiknemo ☺ pa,
višje posvečenim prijateljem po duhu: modrecem, ’znanilcem’, ter
„zunanjim” nezemeljskim inteligencam, ki stalno pomagajo - torej
vsem, med seboj neobremenjenimi, razvejanimi na istem drevesu, ki
stremi k življenju, brez velike potrebe po povezanosti, brez potrebe
po ’diskusiji’ a stalnega delovanja - istega smotra. Namenoma
smo tekst povečali, da ’izgleda’ vsebina bolj ’sproščena’ in bolj
’razumljiva’, zato žal, dvojno število strani…
Zavedamo se, da „je dejanje ustvarjanja identitete, v svojem
bistvu, dejanje nasilja”, zatorej imamo, v marsičem razbremenjeni,
neko ’prednost’. Okoliščine terjajo, da se ta prednost, v
neobremenjeni meri upošteva, da se ji primerno sledi. ’Dolžni’ smo
SPoročilo posredovati javnosti v primerni obliki, recimo našega
’videnja’ - razmišljanja, specifičnih prednosti našega stanja; sprva
je pozornost izpostavljena malemu prostoru, nekaj milijonske
množice. Dolžni? – ker postane nevarno, če ignorirate vsebino.
Ponosni smo na delež, oziroma duhovno ’konfiguracijo’, ko
na tem jezikovnem področju, SPoročilo omogoča največjo
koncentracijo osveščenosti na svetu. Tako je dano zaupanje
od „zgoraj” (’pro cura’) izjemna odgovornost. V čast nam je, ko
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trudimo se „pro bono publico proprio motu” (za javni blagor iz
svojega nagiba), tukaj „spodaj”, med Vami. Pravilo, obenem tudi
napotek ostaja, da je potrebno nabrano spo-znanje vrniti izvoru,
torej ’pričakujemo’ (mogoče pa že ’vse’ vemo), kako razširjene
klice poženejo in vzpodbudijo v vseh nas svežino in prijeten, jasen
pogled… „Napredek človeške evolucije, je prav v dejstvu, da bodo
skrivnosti, ki so se pred tem lahko izvedele samo na svetih mestih in
v misterijskih centrih, postajale vse bolj dosegljive vsemu človeštvu in
bodo na koncu postale splošno znanje”, poreče oče antropozofije dr.
Rudolf Steiner.
Mimogrede, eni od „zunanjih” (nezemeljska inteligenca), nas vse,
v ’nekem’ pričakovanju, pozdravljajo: „Povejte vaši rasi, naj išče
tisto, častno v sebi, a ne ono, napačno v drugih. Bodite eno”.
Hvala jim, na tem, pomenljivem, „pozdravu”…
Od spoštovanih individualcev, ki pristopate SPoročilu, pričakujemo
višjo ’pozornost’ - ob sposobnosti branja med vrsticami, med
besedami in v besedah; res je, da ta ’pozornost’ asociira na nekaj
nezaželenega, ’namiguje’ na neko podrejanje, a je vendarle potrebno
in vseprisotno vezno tkivo; ko se po drugi strani, vsi, veliko preveč
podrejamo na nepravih mestih, ’nemočni’ popuščamo neprimernim
odločitvam drugih, klonemo v svojo in škodo drugim, kasneje pa
posledično nastalo stanje (iz sebe), kritično izpostavljamo. Kaj pa, če
so naša, preverjena znanja, ’končno’ tista, do katerih bi morali
biti zaupljivi in temu, veliko bolj zavestno „podrejeni”? Kaj sploh
izgubite, če nas slepo upoštevate in kaj vse, če nas ne? Zadnji čas
je, da to občutljivo vprašanje, svobodno, samostojno in kritično
odslej raziskujete… Med posvečenimi duhovnemu poslanstvu in
visokimi inteligencami, tako ali tako obstaja vedno prizanesljivost
in zgledno zaupanje, saj dobro prepoznavamo svet, višje svetove.
Namreč, „kdor je prepoznal (ta) svet, je odkril truplo. In kdor je odkril
truplo, (ta) svet ga ni dostojen”, vzajemno poenoteni „ugotavljamo” s
’prototipom’ Krista, ki je v vseh nas; vedeli to ali ne…(sedaj, ko mislite
kar mislite – brez skrbi, vemo kaj govorimo, nismo religijski ’gospodje’)
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„Vsebine nalagajo, ne le iskanja duhovnih izkustev, zgolj zaradi
tega, da bi jih imeli, seveda iščemo tiste, s katerimi prihajamo do
duhovnega prebujanja, ki so učenja o nas samih, a vendar, tudi
prebivanja in delovanja za duhovno uslugo drugim.”
Za tiste, ki mislijo, da so duhovni ljudje dolgočasni, droben namig:
Resnica je lahko bolj fantastična, kot so človeške sanje… Kdor
ima notranji vid, uvidi; z globljim umom pa vedno bolj doumeva…
Opomba: Vsebina je podana v množinski obliki, saj je vsako
pridobivanje znanja sinteza prepletene nad-gradnje mnogih/
mnogočesa pred nami; torej, si nihče ne zmore prisvojiti znanja,
zgolj od sebe. Kjer gre za neke osebne ugotovitve, ’subjektivna’
mnenja, ’smo’ morebiti „prepoznani”, ali pa tudi ne, navsezadnje ni niti
pomembno; se pa, od vseh nas/vas, nenehno pričakuje kritično
razmišljanje in predvsem samoiniciativne ugotovitve. Nismo nad
vami, temveč ob vas, za vas in z vami! „Biti moram človek – med
ljudmi” (R. Steiner). Vzpodbujamo vas, zatorej ne zaostajajte sami v
sebi – s seboj. Kjer se v množinski, kolektivni obliki, ’ne uspevamo’
najbolje objektivno izjasniti glede Univerzalnih resnic, predvsem nekih
ambivalentnih (protislovnih) insinuacij, računamo sprva na strpnost,
obenem vzpodbujamo razumevanje „interpolacij” zakonov relativnosti
in lastnosti kvantnega sveta/vesolja. Večkrat je, v vzpodbudo
kombinatoriki razmišljanja kaj - le namignjeno. Če naletite na kakšno
nerazumevanje - kot občutek ’praznine’ ali ’odboj’, - nič hudega; sestavek preskočite; pa za kdaj drugič - se že najde pot v um…
Premišljena konstrukcija, uvodna analitičnost, ’avtorski’ rituali,
leporečje, slovnica, komercialni pristop - niso naš način razmišljanja,
omenjeno je čista izguba energije… V višjih dimenzijah so utrinki in
razmišljanja plemeniti, kot bi sicer marsikje moralo biti, žal je realnost,
bolj nasprotje temu… Odraz izvirnega duha, ki vesoljnost ga odraža,
’vrine’ kak sev hudomušne igrivosti (☺) in še kakšnih „čudnih”
lastnosti, ki iz višjih dimenzij, naravno odsevajo pris(o)tnost duhovnega
poslanstva, preko edinega potenciala inteligence v nas – duše.
8

Razmišljanja opredeljujemo kot duhovno-znanstvena,
parasociološka, humanistična, vendar samo razmišljanja, saj je
posredovanje precej filtrirano, navedbe so večinoma posplošene in
prikrajšane, v neki meri ob-čutno prekinjene (…), vrinjenih stavkov
primanjkuje, globlja tolmačenja s preštevilnimi posebnosti in pravili
so opuščena – mali ’priročnik’ pač, zgolj za osnovno informacijo
v poljubno-strokovni obliki. Smo pa tu in tam (brez mentalnih
’zavor’) dodali še kakšen poučen stavek, da se še sproti človek kaj
nauči, da ne bi (po naši stalni umirjenosti) izražali zgolj dolgočasne
navedbe… Zrela dinamika razmišljanja je/bo naknadno vzpodbujena
v vsakem posamezniku, brez potrebe po ’dolgočasni’ teoriji in
analitičnosti. Dobro je, da se v priliki porajanja vsebine nahajamo v
višjih dimenzijah, kjer si s časom postrežemo po želji, negotovo pa
je, ker „ne vemo”, kako nas je od tu, „beatus ille qui procul negotiis”
(’srečne’, daleč od mestnega vrveža, Horac), slišati, oz. pravilno
razumeti. Pravilno razumevanje terja veliko, veliko znanja.
Kričati množici ne pomaga, umirjeno spregovoriti, tudi ne. Sploh
pomaga kaj, da priznamo si še kakšno drugačno, ’višjo’ resnico, ali
jo prepoznamo samo preko lastne bolečine? Zmoremo vsaj toliko
sočutja oz. modrosti, da podoživeto sočloveka-dušo a tudi zemeljsko
Dušo - splošnega stanja bolečin, zaobjamemo za svoje? Nekateri že
zmorejo, nekateri še zmorejo… Ko uporabljena je beseda modrost,
omenimo, naj nihče in nikoli ne izjavi, da je Moder, ne da bi dobro
poznal in stalno živel dolgo-trajne zakonitosti višjih svetov…
Dele vsebin številnih „posrednikov”, avtorjev istega „Drevesa
Spoznanja”, smo ’prevedli’ oz. prilagodili pol-duhovnem jeziku,
smiselno dopolnili in vtkali v mozaično SPoročilo. Predstavlja
temeljno, enovito SPoročilo vsemu svetu - z Ljubeznijo do
evolucije Človeštva – k Svobodi… Vsem Modrecem za Človeštvo,
ki zmogli so ’zajeti’ meta-misli, informacije in jih nesebično
posredovati naprej, tudi za del našega SPoročila – Iskrena
Zahvala. Vse te meta-misli, informacije in znanje smo primerno
povzeli, priredili, smiselno dopolnili in obrazložili - vse skupaj pa še
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naknadno preverili; ali je SPoročilo dovolj zgledno sestavljeno za
posredovanje naprej - človeštvu? Ta odgovor seveda ne obstaja
tukaj, na površju, temveč se nahaja proti ’dnu’, do zadnjih straneh…
Večina med nami, podobnimi, se na avtorstvo, identiteto, ne naslanja;
celo nas to nepotrebno bremeni; vemo, od kje vse znanje izvorno
prihaja, kako in koliko nas dosega, in predvsem s kakšno namero se
nam posreduje…
Namig, ali „napotek za uporabo!?”: V prid doumevanja številnih
„nenavadnih” navedb, je že po naravi naših možgan, potreben
primeren časovni prehod - „moratorij” uma, inkubacijska doba,
kemijsko prilagajanje možgan; tudi tam, kjer se zavedeno ’misli’,
da se optimalno sledi duhovni vsebini, dogajanju, ne glede na nivo
posvetne ali duhovne „pozicije”, v kateri se deluje. Marsikateri visok
’duhovni’ voditelj, predsednik države, s tovrstnimi resnicami
ni (dovolj) seznanjen. Ne skrbite, marsikdo še bo. Pre-dana so
nam mnoga duhovna in materialna dejstva realnosti, naše videnje,
vednost, spoznanje, drugačno delovanje in obvladovanje, da o tem,
posameznikom in širokim množicam lahko in predvsem ’moramo’
spregovoriti. „Najvažnejše stvari se dogajajo za fizičnimi pojavi”
(R. Steiner). Ostanite strpni, na trpki poti do ’modrine’ umnosti…
Prosimo, pozorno si vtisnite ta ’namig’…
Vnaprej priporočamo podobno, bolj pozorno branje (’besedo
po besedo’), s katerim dosežete večjo mero dojemanja – višjega
dojemanja. Ta vsebina, vam časa gotovo ne vzame. Ima namreč
’nekaj’ po sebi, ki zmore ga veliko bolj raztegniti, kot potrebujete ga
zanjo. Vzemite si torej, le delček od tega časa, in se odslej, naravno
pomirjeni, ne sklicujte več - na pomanjkanje obvladovanja svojega
uma, z izgovorom - „nimam časa.”
Morebitni uporabi osiromašene melodike in izrazoslovja, manjkajočih
vejic, tudi nepravilnih sklanjatev, ne posvečajte preveč pozornosti, da
ne spregledate kaj ’drugega’; to ni naš jezik, še manj veščina, zato
naj slavisti ’oprostijo’ (predvsem dojamejo), zakaj jim nismo omogočili
veljave, da nas, v mnogočem nepotvorjene lektorirajo (v pomanjkanju
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tovrstne bistrosti), verjetno bi ’čisto’ obupali. Zanemarite „iskanje”
napak in se osredotočite na vsebino pa napak ne boste več opažali.
Naše poslanstvo je bolj prisotnost z namigi - brez agende.
Vsak posameznik je z lastnostmi opaznih napak, samo-svojem
načinu izraza, bolj naravno doživet, izviren-originalen, torej v nekem
delu pod-zavesti, bolje razumljen. Mogoče pa damo spodbudo
negotovim avtorjem, da vendar zmorejo zdrave samozavesti, izraziti
se po svoje/originalno, ne pa senčiti svoje bistvo s „kozmetičnimi”
popravki – sicer všečne embalaže a okrnjene „vsebine.” Če zmorete
kaj samosvojega, ste gotovo svobodnega duha, verjetno izjemni
umetniki ali vrhunski strokovnjaki… Kljub posebnostim smo namreč
vsi ljudje; ljudje med vami, z napakami. Nekateri si upajo spregovoriti
resnico (precej bolj „leva” resnica se tokrat nagiba zgolj levemu
naslonilu teksta ☺), pa tudi če je „ves” svet še vedno proti njim – prej
ali slej bomo ’drugačni’, boljši, z večjim razumevanjem ljubezni, ker
„samo resnica (nas) osvobaja”…
Neoantropozofija
Tovrsten pristop, tematika je na novo poimenovana:
Neo-Antropo-Sophia – neos („nova”, novodobna, sodobna);
antropozofija (modrost o bistvu človeka) – kot izraz, več kot aktualne
potrebe, po hitrejšem prepoznavanju stanj objektivne realnosti in
osvajanju evolucijskih spoznanj, s pomočjo duhovnih znanosti ali
obratno. „Rojeni pred časom: da se takšne osebnosti ne spuščajo
pregloboko v materijo” (R.Steiner). Hvala g. Rudolf, „ker ste nas na to
opomnili”; res ne bomo ☺, zato pa je bralcu posejano mnoštvo pikic
(…), če bo kdo le čutil kakšno potrebo po dodatnem, drugačnem
razmišljanju – kakršnemkoli, samo da smiselno, še kako drugače kot
doslej, razmišlja in svobodno spoznava… Praktična antropozofija
torej, ali duhovna ’forma’ objektivne realnosti, saj si ne moremo,
s časom po želji (za dolgotrajno, vseživljenjsko proučevanje), za
hitrejše (višje) obvladovanje svojega uma, vsi postreči; seveda, saj
tudi ni potrebno. Vsi ne morejo postati znanstveniki, novinarji, učitelji,
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lahko pa ’vsak’ doseže neko bolj realno in samostojno razmišljanje,
katerega v nadaljevanju večkrat vzpodbujamo. Morda koga še
navdihnemo, da razširi obzorje svoje poklicne usmerjenosti, smo
se na številne, v vsebini, blago ’naslonili’; hm, da nas le ne odrinejo
preveč… Zabeleženo poimenovanje, u-vidimo po zvoku in prisluhnemo
v barvitosti višje, 5.dimenzije, kdaj kasneje, s spremljanjem izpovedi
zgodovinarstva, našega posebnega, zelo „zanimivega” Časa predvsem pa, hm – „ne-ugodnih” Sprememb…
Neoantropozofska ’tematika’ je namenjena predvsem nadaljnemu,
manjzahtevnemu, manjstrokovnemu a odgovornemu ter
učinkovitejšemu posredovanju in praktični implementaciji
(izvršilni uporabi) dojemljivim individualistom oz. vsem, ki
samostojno prepoznavajo potrebo po nadgradnji uma, tj. zavesti
za lastno stabilizacijo socialne oz. duhovne usmeritve; prej ali slej,
se podobna razmišljanja zaobjema - med ’teorijo’ čutnega in
prakso ’materialno’ prepoznanega - dejstev realnosti. Pravi
oris neoantropozofije predstavlja objektivno prepoznan samoevolucionizem v odnosu s, človeka-subjektivnim, dojemanjem
realnosti… Tisto, kar odreja napisano, prebrano, je namreč lahko
le naša želja/potreba po zadovoljivem razumevanju, vendar se od
vseh nas pričakuje še marsikaj, kar izhaja iz orisov in je potrebno
nazorneje tolmačiti, kar ni naša namera, saj „nihil probat, qui nimium
probat” – kdor preveč dokazuje, ničesar ne dokaže; torej, da
moramo odslej sami nenehno raziskovati, opažati, prepoznavati,
povezovati, nadgrajevati, p-ostati kontinuirano živi – ’vesoljnega’
uma, torej bolj svobodni…
Zavedamo se kozmične resnice o svojem nastanku, genetiki,
za razliko od premnogih; zakaj neki - tako nerazumno,
nezainteresiranih? Zdi se nam pomembno, da iz-vemo, od kje
ali česa izhajamo, kje trenutno smo in kam vse še gremo, kar
marsikoga zmore vznemiriti, in duhovno razumevanje preusmeriti
na številna „drugačna” izhodišča, kot so nam jih (’morali’) predstavili
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takrat, poslušnim ’otrokom’. Predvidevamo, da presegamo ta,
nivo kolektivne pohlevnosti, in morebiti prisluhnemo samostojnim,
bolj neodvisnim „Učiteljem”, za ’svobodne’ odrasle? „Zakaj pa
ne?” Upamo, da vas z bolj obsežno resnico, „lokalnega uma” ne
razočaramo, dolžni smo jo v osnovi izpovedati, tudi za potrebe,
posledično „globalnega uma”, seveda, svobodno z njo počnite
kar želite, po svoji potrebi, prepričanjih umestite, še raje usvojite,
„za nagrado”, veliko več ’raztegnjenega’, podaljšanega, čistega
duhovnega časa ob radosti, morebiti celo Blaženosti, pridobite.
To, da tako omejenega uma, ljudje še ’sami’ zmoremo „koga”
klonirati (pa ne tiste ovce ’Dolly’, ki dana je „ovčicam” v javnost),
namreč ne pomeni, da smo pa mi, od tega (bili) izvzeti, od naših
Kreatorjev - mnogo višjega uma. V bistvu smo dolžni, izpostaviti
se nevšečno, navkljub vsem „tveganjem” različnih izjav, a vse to,
ne pozabite, počnemo prvenstveno za vas, brez ’obvezujočih’
pričakovanj, predvsem pa brez nekega strahu, ki pri nas, ’zgoraj’
ne obstaja. Strah je namreč neznanje. Kako nesprejemljivo o vsem
tem nekdo misli, nam v bistvu, prav veliko ni mar, ker če nekdo tako
misli, prav veliko ne misli, ali pa tega ne zmore. Naravno poizkušamo
vzpodbuditi tiste mehanizme mišljenja, ki zmorejo razblinjati
pomanjkljive vednosti („tovariš učitelj” temu poreče neznanje), saj
ravno te nevednosti povzročajo škodljivo vznemirjenost, stalno
sopotnico splošnega, bolj klavrnega stanja - vse naše življenje.
Mogoče…, kasneje…, v tem kontekstu, bolj „doživeto” zaužijemo
razumevanje pojma „Blaženosti” v posameznikih, ki niso tako
„nedolžni” ali „krotki”, kot je navidezno nedolžen njihov ’prizanesljiv’,
bežen izraz; ravno nasprotno, „straho-spoštovanje” je izključno
pričakovanje resnice, iz njih. Tisti, ki za resnico ne marijo ali jo ne
dosegajo, ravno zaradi njim podobnih, doživljajo strah in ogroženost;
tistim pa, ki še ne dosegajo ’moči’, samo-spoštovanja a zanjo marijo,
pa je potrebno, da jih za lastno vzpodbudo in varnost, primerno
spoštujejo. Med iskalci resnice, torej med resnicoljubnimi, iskrenimi,
pa ta, relativen ’pojem’, skoraj nič ne pomeni...
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Um-ovanje v kontekstu ’poljubno’ zastavljene vsebine, razumevajmo
kot stanje našega, človeškega razmišljanja, torej produkcije misli,
ki samo-izražajo realnost našega duševnega ali duhovnega stanja.
Kakšnega stanja pa? Ja evolucijskega, vendar… Ugotovitev stanja
nekega uma, zahteva precej več, kot le običajen raz-um. Vsebina
v nekem delu verjetno ni namenjena mnogoštevilnim bralcem niti
ni komercialna, zato pristopimo na višjo stopnico zavesti, ki od nas
terja bolj opazen ’duhovni’ pristop, torej višjo zavest. Namreč, ni višje
zavesti brez duhovnega pristopa. Najvišja zavest predstavlja najvišji
pregled, najvišje stanje umovanja, ki zmoremo ga še do te realitete.
Um je graditelj in lahko doprinese eksistenci v bilokateri dimenziji,
zaradi česar vse navedeno lahko tudi deluje razumno. Primerno se
približajmo stanju takšnega umovanja, da lahko nivoje um-ovanja
nekega posameznika ali skupine ljudi, predvsem nedvoumno
prepoznamo in o njihovem umovanju, sedaj ali kasneje, po večji
potrebi, javno spregovorimo. Zakaj? Da vendar, na neke stvari
upravičeno, tehtno namignemo, opozorimo, kar sedaj, delno-pravilno
ni razumeti, ko še pride in „fraktalno” se razgrne…
Inteligenca - ko jo trudimo zaživeti, ugotavljamo naslednjo iskrico
„definicije”:
Je temeljno spoznanje budne/vesoljne zavesti, ko se s čisto
inteligenco lahko vedno in najbolj zgledno, samostojno, nedvoumno,
izključno osvobojenega duha, potrjujemo do vseh in vsega, v fizičnoduhovni realnosti, ob stalni vzpodbudi vesoljnega duha, da množice
približujemo višjim nivojem zavesti, obstoja.
Znanje, oz. čista inteligenca nima zveze z geni, ker je inteligenca
rezultat duhovnega razvoja. Ponavljamo: Samo duhovni razvoj
vzpodbuja pozitivno inteligenco! Duhovno razmišljanje je rezultanta
duhovnega znanja, dočim sta modrost in inteligenca čista faktorja
duha, samo koriščena skozi organski del (možganov) - sestoječ iz
tekočih substanc. Te substance, postanejo nosilci duhovne modrosti
inteligenci v čvrsti formi, dočim duh še naprej ostane v samem in
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istem esencialnem znanju, v vidu energije. Tudi v materialni obliki
življenja, je orientirano vse dvodimenzionalno, zaradi česar čista
duhovna oblika enako eksistira, z materialno formo. To omogoča
modrosti in inteligenci, da deluje skozi materialno formo, in da je
mogoče del enih možgan, vgraditi v drugi. Na tak način, bi lahko cela
vrsta (rasa) lahko bila dovedena v določen stadij modrosti, znanja in
inteligence, brez potrebe, da vsak posamično prehaja skozi različne
procese evolucije. Iz tega sledi, da takšna nova duhovna forma, ki
jo mi, Zemljani, napačno lahko nazivamo t.i. noro ali idiotsko, lahko
omogoči celo večjo in višje razvito formo znanja in življenja. V tej
smeri so naši znanstveniki marsikaj že „postorili”, čeprav javno ni
objavljeno (v nadaljevanju je le namignjeno). Inteligenca in modrost
se v bistvu genetsko proizvajata zato, ker pošiljata in nosita duh
iz telesa, torej se inteligenca lahko umetno razvija, pa tako tudi
duhovna narava bitja. Nek interkultiviran ali zelo moder človek, je
lahko zaradi tega potomec t.i. idiota, a enako potomec bitja velike
duhovne in intelektualne moči, kar je v bistvu povezano le toliko,
kolikor telo razvija sprejeto dušo. Če sta modrost in inteligenca
umeščena skozi gene brez pogojev, novi duh pa tukaj ne najde svoj
stan (telo), ta obstoječa forma degenerira in odmre iz razloga, ker
(se) stalno ustvarja razvitejša življenjska forma, v kateri nove duše ne
morejo razvijati planirane prilike, niti eksistirati…
Kdo inteligence ne zmore objeti in kdo je sploh ne premore,
razmišljajmo v nadaljevanju – nenehno do konca (tuzemnega)
življenja… Če zmoremo o tem tako in toliko razmišljati, jo že
premoremo.
Trudimo se s hrepenenjem in „jezo”, ko po-dana so nam podobna
raziskovanja resnice.
Se morebiti tudi Vi - spoštovana Gospa, spoštovani Gospod počutite podobno?
Kognitivno (spoznavno) smo marsikomu težje dojemljivi
(nedojemljivi), manj dosegljivi (nedosegljivi), tudi znanstvenemu
načinu (ni važno katere znanosti, temveč skozi kakšne posameznike
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se misel poraja) ’ujetega’ razmišljanja, ki se v kolektivnem (manj ali
neenotnega duha) precej težje z-najde, prepozna…
Morebiti pa jim znanilci in prinašalci novodobnega znanja, skupno
kaj doprinesemo, da podoživijo hrepenenje in „jezo” in ju negujejo po
svoje, za svoje iskanje, množic raziskovanje…
Razmišljati - Pisati – Vzpodbujati, je vedno le pozitivne stvari,
negativnega se dotikati previdno, le nujne potrebe, saj tovrstno
področje prepuščati je…, ki to, bolj obvladujejo…
Prebujanje
Mnogi med nami, ki sebi in svoji okolici posvečamo več analitične
pozornosti postajamo „frustrirani” ko opazujemo mnoge stvari v
realnosti, ki niso takšne, kot se na prvi pogled zdijo, še posebno ne,
kot so nam od ljudi prezentirane. Postajamo zavestni stvari, katerih
doslej nismo opažali, čeprav so bile vedno tu, kar nam ustvarja
nelagoden občutek, iz katerega izhaja vprašanje: Koliko je še takih
stvari, ki so pomembne a nismo še v stanju, da jih vidimo?
Istočasno nas, često frustrira tudi to, ko drugi okoli nas, ne opažajo
niti del tistega, kar je nam že davno postalo – očitno. Če govorimo
o bujenju, ali to implicira, da trenutno spimo ali da živimo v nekem
transu oz. hipnotičnem snu. Tisto, kar bi se lahko nahajalo naproti
temu spanju, je lahko samo objektivna realnost, torej akvizicija
(pridobivanje) objektivne percepcije.
Kaj, če objektivna realnost izgleda tako, da, če bi uspeli videti
a da predhodno nismo razširili svojo zavest v takšni meri, da bi
akomodirali tisto kar bi videli, da bi večina nas ne samo povračala,
temveč doživela neko vrsto živčnega zloma, po katerem ne bi bili v
stanju „normalno” funkcionirati?
Gurdjieff poreče, kako „večina ljudi vse življenje sprovede v sanjah,
nekateri se v svojih sanjah bavijo z znanostjo, nekateri celo pišejo
knjige”, najbolj ’strokovne’, dodamo… Seveda se, če kaj takega
slišimo, sprašujemo, da - če je to možno - potem se verjetno govori o
nekih drugih, nikakor o nas samih…
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Nekateri sanjajo, da so se prebudili, nekaterim se uspe na kratko
prebuditi, in vendar, se takrat sile, ki jih držijo v sanjah, vsujejo nad
njih z večkratno močjo in jih vrnejo ponovno - v sanje. Dejstvo je,
da so „kandidati za prebujanje” pod nekim posebnim opazovanjem
in bolj kot napredujejo, bolj so na svoji poti izpostavljeni vse bolj
„zamaskiranim” pastem. Videnje prihaja v obliki notranjega znanja, je
poseben občutek, da veš nekaj, brez trohice dvoma. Vendar, v kolikor
človek ima ostro oko, da registrira mnoge detajle, vse to ni dovolj, v
kolikor on nima s čim objektivno interpretirati tisto, kar njegovo oko
vidi. Tako se včasih dogaja, da še nekateri objektivni a slepi ljudje, v
pravem smislu te besede, opazijo/zaznajo več, od ljudi zdravih oči in
dobrega vida.
Razvojna stopnja človeške zavesti, je namreč, v direktni zvezi s
„širino” njegove percepcije. Splošen problem je, ker je človeška
zavest v veliki meri kondicionirana, oz. programirana s pomočjo
določenih zunanjih „sil” a da se tega ne zavedamo. Človek se temu
primerno poistoveti s svojo osebnostjo in telesom, kar z ezoterijskega
vidika ni daleč od tistega, kar podrazumevamo kot – robote ali stroje.
Bi morali začeti s predpostavko, da smo na nek način programirani
in da se moramo deprogramirati? Tragikomično je, kako danes
mnogi v tem transu prebegnejo raznim „merkaba” meditacijam,
magijskim in drugim ritualom, raznim svetlobnim imaginacijam itd.,
da bi se zaščitili od drugih ali da bi manipulirali drugim. Mnoge od
teh ritualov, promovira cerkev, večina „tajnih društev”, „new-age”
gibanja. V nekaterih ritualih so zavite tudi dezinformacije, in tisti, ki
jih promovirajo, često sebe imenujejo guruje, nosilce ali zaščitnike
svetlobe, mojstre itd. Takšna „duhovna hierarhija”, se veliko ne
razlikuje od bilo katere druge, tukaj na 3.D., npr. v cerkveni oblasti
(hierokraciji – duhovniški vladi), tajnih društvih, političnem sistemu,
vojski itd. Podobno, kot so našim „zastopnikom” usta vedno polna
„demokracije”, a resnične demokracije ni na vidiku, tako nam razni
mojstri duhovne manipulacije, z usti polnih „ljubezni”, dajejo napotke,
kaj misliti in kaj delati. Mnogi od njihovih pripadnikov (nevede) trdijo
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za sebe, kako so se prebudili, ko so eno iluzijo, samo zamenjali, oz.
nadomestili za drugo. Tako imamo v večini primerov zaslepljene ljudi,
opravljajoč razne rituale, ki nimajo celovite predstave o sebi, niti o
ritualih, niti kaj želijo s tem doseči. Ob tej ’opazki’ pripomnimo, da o
tem ’pišemo’ ljudje, ki dobro po-znamo, bolje vidimo in vemo, za
kaj vse ali samo gre.
Malokomu v tem ’prijetnem’ druženju, pada na um, da bi najprej
moral spoznati samega sebe in da se vsa filozofija „prebujanja” in
evolucija našega bitja, sestoji v nekem delovanju na samemu sebi,
zbiranju resničnega znanja in razširjanju lastne zavesti in percepcije.
V ritualih, čarobnih napitkih, formulah in zgolj besedah, težje
prepoznamo nedvomne koristi, često prav nasprotno.
Bližnjice za lastno evolucijo ni. To Delo, človek mora opraviti sam, ko
čuti pripravljenost.
Za nekaj takega, ni univerzalnega recepta, ne obstaja samo ena
knjiga, niti eno mesto, kjer bi lahko našli vse potrebno, da bi to
razumeli in dosegli. Razlog za to, nam ni nepoznan. Niso se slučajno
uničevale knjige in likvidirali ljudje - tekom cele naše zgodovine -,
ki so se različnih načinov trudili dostaviti informacije, na osnovi
katerih, bi lahko pridobili celovitejšo sliko tega in vsega. Danes sicer
obstaja obilica Gnostike, Ezoterike, kar jo - izvorno ali vsebinsko
- še ne predstavlja verodostojno. Daleč od tega, da v privlačnih
naslovih ni resnice, in vendar, so tudi preko teh, spretno plasirane
dezinformacije, ki potisnejo pozornost na stranpot. Samo kritično
povezovanje vseh elementov tu in tam, ter istočasno prepoznavanje
in izogibanje pastem, razvija lasten um - mnogo hitreje, kot serviranje
na pladnju. Resnične informacije, povezane z rezultati lastnega
opazovanja, raziskovanja in osebnimi izkušnjami, postanejo Znanje.
Situacija mogoče ni tako brezupna. Obstajajo različni fragmenti
učenja, poznani številnim grupam (Katarom, Bogomilom, Sufi
gibanjem idr.), ki verjetno izvirajo še od časov Atlantide in, ki so se
preko grških in ruskih manastirov prenašale bolj v verbalni formi
in katerega so neki ruski metafiziki kot npr. Gurdjieff, Ouspensky
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in Mouravieff (knjiga Gnostika) poizkušali zbrati, pretolmačiti in
zaobseči. Učenje je poznano tudi pod imenom – Tradicija, ki se deli
na 3 „Kroge”, eksoterični (zunanji), mezoterični (srednji) in ezoterični
(notranji). (izvor: Galaksija.com., avtor B.P., prirejeno, dopolnjeno)
Seveda so še drugi avtorji, strokovnjaki „kroga”, ko resno
pri-stopite vanj, morebiti lahko povprašate tiste - pred vami, z
gnostičnim „i-zgledom”, prvenstveno resničnih dejanj. Za izjemne
raziskovalce duhovnega sveta, primarno priporočamo Antropozofijo
- duhovno znanost, katera omogoča spoznanje nevidnega sveta,
genija dr. Rudolfa Steinerja, katerega izjemen duh poizkušamo
umestiti v razumevanje celovite, vsebinske slike. „Nihče se ne
more nadejati, da iz duhovnih znanosti izvleče pravilno življenje
le z intelektualnim razumevanjem njenih resnic. Učenja razglaša
samo duhovna znanost, katere zaobsežena znanja, so na mnogo
načinov pred drugimi razumevanji sveta in pred filozofijami, katere
se predstavljajo ljudem v današnjem času. Tudi kadar razmišljamo
na duhovno-znanstven način, smo z ’Jaz-om’ v duhovnem domu, v
izvoru, iz katerega izhajamo od rojstva” (R.Steiner).
Osebna spiritualna evolucija je v nekem notranjem žaru, tovrstne
vsebine, po psihosomatskem stanju podoživljena bolj skromnemu,
„samovzdrževanju” podobno, iz razlogov bolj duhovne usmerjenosti
kot intelektualne vzpodbude. Bistvo sodobnega človeka, ki zmore
samostojno razmišljati, je tako v nenehnem zmanjševanju predvsem
negotovih materialnih odvisnosti (optimalne konsolidacije), v prid
povečevanja bolj gotove, notranje-zunanje relacije - zaznavanja.
Proučevanje tovrstnih „kontemplativnih”, gnostičnih aktivnosti
poraja veliko več notranje prisile in premagovanja kot veselja
ali zabave, iz razlogov še neprepoznavnih vedenj o „nekih
praktičnih” potrebah in koristih, ki nam ga osebni trud prinaša. Ob
umovanju (samoproučevanju) se poraja veliko drobnih neuspehov,
prisotnosti blage tesnobe, preštevilna vprašanja, vendar kljub
prebliskom negotovosti, notranje čutimo, da so prizadevanja, s
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tem rezultati, na dolgi poti, izjemni. Trpkost, ki ga povzroča širjenje
zavesti, razumevamo kot poglobljen konflikt trenutnih zavestnih
stanj, ki morajo biti prepoznana kot vzpodbudna stanja, nikakor
kot doživljanje žalosti. Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit
in sensu” – ničesar ni v duhu, kar ni bilo prej v čutih (načelo
’senzualizma’, J. Lock). „Tisti ki si nekaj želi, mu je v usmerjenem
trudu aktivnosti, v pravem času, prej ali slej pre-dano.” Zavest, da
notranje napredujemo, nam pomaga, da se ne razblini vzpodbuda
in vztrajnost. Predvsem moramo biti bolj „hipotetično” razumljeni,
kot zmoremo sami sebe razumeti, kasneje se „hipoteze”, zaradi
stalnega povezovanja „prepoznanega”, vedno bolj potrjujejo.
Kadar se inkarniramo v fizično telo, izkusimo mističnost zavesti in
pozabimo, kdo smo. Takrat nam družbeno pogojevanje in biološki
impulzi vsilijo „lažno” identiteto, ki je v popolnem neskladju, z našo
resnično, spiritualno naravo. Večina ljudi, ki lažno identiteto nosi
celo življenje, ne prepoznava in ne izpolni svoje prave razloge
za inkarnacijo, zgrešijo priložnost. Nekaterim intuicija in izkušnje
pripomorejo do impulzov spoznanja, da je v življenju le nekaj več,
kot „sprejema” materialni svet. Tistemu, ki konstantno spremlja
te višje impulze, se notranji in zunanji svet transformira in prične
funkcionirati po duhovnih pravilih namesto materialnih, izginjajo
omejitve materialnega in odpirajo se nove možnosti vpogledov.
V individualcu, nižji „zunanji” impulzi formirajo pasivno silo, višji
spiritualni „pozivi” srca aktivno silo, inkarnirana zavest pa formira
silo uravnoteženosti, s pomočjo izbora, umestitve, med polaritetama.
Svobodna volja, vpliva na delovanje večjega števila možnosti.
Napredek se tako ustvarja, kadar svobodna volja ublaži interakcijo
med obema nasprotnima silama. To je proces preseganja Matrike,
ko koristimo višje zakone, kateri izničujejo nižje, z razvijanjem in
čiščenjem naše notranje narave, da rezonira z višjimi realitetami
eksistence. Da bi evoluirali, moramo skozi celoten spektrum
(predstavo) eksistenc, kar vključuje negativno in pozitivno. Ne
moremo se učiti in razvijati, dokler nismo pre-izkusili vse na obeh
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straneh, naredili številne napake, se iz njih na-učili, in zavestno
dojeli, kateri usmeritvi raje sledimo…
Evolucija
Zemeljski človek se premika skozi svojstven način evolucije.
Napačno si predstavljamo, da smo neka „močna bitja”, glasniki in
čuvaji, ker, če bi to bili, bi delovali odprto, kar pa ni res. V svojem
raziskovanju smo neusmiljeni in brezskrupulozni barbari (surovi,
nekulturni), kar je poznano pri mnogih bitjih, vendar v smislu naravne
pogojenosti in ne degeneracijskem barbarizmu. Vloga razvitejših
bitij, na višjem duhovnem nivoju od nas zemljanov, ni v degradiranju
človeških bitij - potomcev divjih prednikov -, ko moramo opraviti pot
svoje evolucije. Ta pot vodi preko nesreč in trpljenja, v cilju učenja
in pridobivanja znanja, za kar je potrebna moč in določena količina
barbarizma, brez katerega je nemogoče ustvariti napredek in dovoliti
boljši prihodnosti, zavzeti svoje mesto. Določen barbarizem inspirira
raziskovanje in razvoj, ker v tem leži moč, s katero presegamo tudi
probleme, ki obstruirajo napredek. Ljudje prepoznajo, da se ne
osvobodijo bolezni, v kolikor ne sprovedejo analizo teh in prično iskati
zaščitno sredstvo, najpogosteje preko tistih, ki boleznim podležejo.
Tvegati življenje v nameri raziskovanja, je neizogiben barbarizem, ki
je lahko toleriran, saj so vsi načini evolucije bolj ali manj „barbarski”,
ker le kot takšni generirajo potrebno moč. Velika nevarnost je v
tistih znanstvenikih, ki koristijo moč svojega znanja za uničevanje,
zasužnjevanje in eksploatacijo nižje/manj razvitih bitij, ljudi. Od
tovrstnih dosežkov morajo biti omejeni, zaustavljeni, ker se - proti
interesom dobrega - postavljajo za bogove, ponavljajoč analogne
napake, ki so jih storili in utrpeli že njihovi predhodniki - brez duha.
(izvor: galaksija.com, povzetek, prirejeno)
Fizična evolucija je prilagojena naravnem izboru, „slučajnim”
mutacijam, zavestni selekciji in zavestni mutaciji. Človeška evolucija
je večinoma umetna – ali je DNK mutirala, da bi odgovarjala
frekvenci nz. duše ali pa je DNK umetno spremenjena, preko
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naprednega, genetskega inženiringa, nekih nz. frakcij. Ker mora
fizično telo čim bolj odgovarjati duši, pomeni smrt ene vrste izgubo
kompatibilnih (odgovarjajočih) teles za inkarnacijo, zato fizično
življenje išče fizični obstoj in širjenje genov. Smoter fizične evolucije,
je prilagoditev za namen spiritualne (duhovne) evolucije. Spiritualna
evolucija je akumulacija individualnosti, samozavesti in znanja. (izvor:
www.val.hr/znanje)
Dobro in zlo
Izbor omogoča nekomu, da služi Kreatorju za samega sebe (tj.
orientiran proti sebi. skr. OPS) zgolj za proučevanje drugih, ali kot
služenje Kreatorju, za ostale, druge (tj. orientiran proti drugim,
za druge, skr. OPD). Prvo stanje je identificirano kot zlo, tema,
negativnost, drugo pa asociira kot dobro, svetloba, pozitivnost,
kar ustvarja dve evolucijski veji. Ena deluje proti principom in
zakonom Kreatorja, druga deluje v skladu z njim. Oboje so
definitivno za služenje Kreatorjevega raziskovanja sebe, vendar
samo pozitivna pot, učinkuje v smislu balansiranja. Napetost med
obema evolucijskima vejama, bogati veliki eksperiment in omogoča
vzpodbudno silo za evolucijo obeh. „Mračne sile želijo vedno zlo,
brez ozira na večno dobro”, je napisal Goethe.
Zlo ima naslednje epitete (vzdevke): Princ Zemlje, Princ Teme,
Satan, Hudič, Inkarnirano Zlo, Kralj Pekla, Princ Lažnivih, Gospodar
Muh, Čuvaj Pekla idr.
Služenje sebi (materializem, egoizem - OPS) četudi daje
posamezniku moč, ga enako postavlja v nezavidno pozicijo služenja
višjim (negativnim entitetam) silam, ki varujejo temno stran proti
tistemu, kar zastavlja svetloba. Negativna stran deluje točno
nasprotno pozitivni, v bilo kakšnem pogledu. Širi laži in prevare,
igra igre za kuliso, manipulira, po priliki krši svobodno voljo, prikriva
resnico in znanje, jemlje k sebi kolikor je v okrožju možno a ničesar
ne prispeva, izkorišča in poškoduje, potiska nas na stran, neglede
na vse, kar smo postorili ali kar bi lahko storili. Tu ni „lojalnosti”, ni jih,
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da bi nam asistirali ali odpravili situacije, ki nas ogrožajo. Pozitivne
sile vedno pripomorejo, ko jih vprašamo ali zaprosimo, je spoštovanje
svobodne volje, promocija ter širjenje resnice in znanja, asistenca
vsepovsod - da se popravi „tisto, kar se ni smelo zgoditi.”
Lucifer je napoten k nam, kot „prinašalec svetlobe” - skozi OPS
akcije, manipulacije in povzročanje bolečin -, ko so samo-služni
individualci, nezavedno dali možnost drugim, da vidijo svetlobo.
Pomnimo, v vsakem momentu mi počnemo male ali velike odločitve,
in vsaka odločitev je bazirana na ljubezni (ne kot kemična reakcija
telesa, temveč pravi pomen ljubezni = svetloba = znanje), ali strahu
(mrak = odvračanje znanja = manipulacija). Izberimo tisto, kar prihaja
iz naše intuicije, ne intelekta, sledimo notranjim željam, prilagodimo
se. Mi ustvarjamo našo realnost z našimi miselnimi formami. Če
razmišljamo pozitivno, privlečemo pozitivne ljudi in dogodke, zatorej
smo zavestni svojih misli in eliminiramo nepotrebne negativne ali
obsojajoče misli. Konstantno usmerjamo pozornost afirmaciji,
namesto negiranju. V kolikor naša pozornost, kot naša personaliteta
niso adekvatno spremenjeni ali prilagojeni, da bi akomodirali vse tisto
kar afirmiramo, univerzam nima druge opcije, kot da izpolnjuje naše
resnične, četudi skrite težnje naše pozornosti. Koristimo našo moč
modro in kreirajmo realitete, ki so dostojne nas samih z identiteto,
ki jo projiciramo skozi način obnašanja „te” identitete. Vse kar
vzpodbuja spiritualni razvoj, poraja ljubezen in napredek, je pozitivno,
kar ga nazaduje, povzroča bolečino in služi samo sebi, je negativno.
Dobro – zlo, je subjektivno in relativno, vendar je pozitivno –
negativno, objektivno in absolutno. Odgovarjajoč balans med
dobrimi in slabimi silami, se rezultira v pozitivnosti.
Preveč dobrega, rezultira s stagnacijo. Preveč zla, pa vodi v popolno
uničenje, kar je negativno. Balans obdržimo s prisotnostjo obeh
strani, v pravilnem razmerju in diametralnih nasprotjih.
Kadar se izključno bojujemo samo za dobro ali slabo, smo bolj
maloumni, samo kadar si prizadevamo za pozitivnost, smo plemeniti
bojevniki. Takšni bojevniki zmoremo vzpostaviti odgovarjajoč balans,
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med dobrim in slabim v sebi, in takrat iskati prilagoditev balansa, v
negativnih sistemih.
Vendar, ko negativna dejanja počno posamezniki v naši skupini,
jih „težimo” pripisati relativnim „neugodnim okoliščinam”, za enaka
dejanja drugih pa…? Vsakršno dejanje, vedno lahko pripišemo
posamezniku, namenu ali okoliščini; racionalizacije, predsodki in
stereotipi so „zanimivi” in prisotni, vendar to niso karakteristike
pravičnega bojevnika od znanja. Porečejo: „Ni težko biti ne dober,
ne slab, težko je biti pravičen.” Da bi človek postal pravičen, mora
pridobiti veliko znanja in zavesti – iz obeh strani, za obe strani.
Gnostiki so učili dvojnost sveta: dobro (duh) in zlo (materija).
Odrešenje (dobro) lahko človek doseže prek pravega spoznanja,
gnoze. (izvor: www.val.hr, povzetek, prirejeno, dopolnjeno)
Socialno-psihološki nemir
Smoter človeške „malenkosti”, je tako v nenehni transcendenci
(preseganju) – ’nadčutnim’ spoznanjem in le takšno sožitje,
zaobjema resnično in trajno vizijo socialne ’demokracije’. Občasno,
se kot „socialna bitja”, posamezniki z duhovnim, notranjim porivom,
’primorajo’ tudi osebnostno izpostaviti, ko opazneje ’funkcionirajo’,
pa tako svojo individualno „p-osebnost” pre-izkušajo, ko sebe
reflektirajo v vse pore - obče družbene interakcije. Nekateri, v danosti
„višjega duševnega reda”, kar vzpodbuja jih pospešenemu delovanju
po duhovnem „programu”, se na poti do ’končne’ afirmacije,
„navzamejo” odzivov, s katerimi nenehno ’presegajo’ povprečnosti
v vse smeri, pogostokrat v obliki pretiravanj, revoltov, zdravemu
’uporništvu’, pa četudi za ceno „nepotrebnih” izpostavljanj različnim
okoliščinam, kar jih naj-večkrat prizadene, kaznuje in izčrpuje, a
tudi hitreje ozavešča, prebuja in pre-kali, malokdaj pa družbeno
priznava ali nagrajuje, kar pa je takim posameznikom podrejeno,
nevažno. Vse to, počno zaradi tendence po večjem razumevanju
dejanskih sistemskih ureditev in medosebnih relacij, predvsem v
prid duhovne ’smiselnosti’, poznavanja in obvladovanja mnogih
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dometov resnic, obenem nenehnega obvladovanja lastnega bistva
- posebnosti duše, kar celoviteje in objektivneje prepoznavajo
kasneje, ko se s podoživljanjem subtilnejšega sedaj (tj. večjim spoznanjem), obračajo svojim ’nespretnostim’ tedaj, za nazaj, v vedno
bolj prepoznani obliki, kot nujnosti predhodne „usojenosti.” Ko si v
nemiru iskanja, omogočijo veliko raznovrstnih pogledov in stališč,
s katerimi, ob pomoči filtrov lastne samokritičnosti napredujejo,
se pronicljivo in hitreje približujejo razumevanju „subjektivnosti”
sveta. Vsa nakopičena spoznanja kot rezultati „raziskovanja” težijo
vnaprej z vpogledom za nazaj, saj duša v nenehnem nemiru hlepi
brezmejnem izrazu povezanosti, tj. iskanju povezav, iz sebe napram
vse večjem prostoru, ki je širši svet, v vesolje – in nazaj. Zavest o
vse-povezanih stvareh, kot plod delovanja in življenjskih izkušenj
omogoča, da izgrajeni posamezniki prevzemajo svojo življenjsko
vlogo, usmeritev, kateri težijo. Temeljno razumevanje težnje, je
v vzajemni relaciji vedno bolj povezana z vesoljno miselnostjo,
ki generira ne le samo-potrditev, temveč tudi vedno višji domet
duhovne zavesti. Ko se prevzame svoje poslanstvo na svojstven/
nepopačen način, kot je izvorno tudi pre-dan, postane spona z
duhovnimi svetom vzpodbudna in trajna. Marsikdo od nadpovprečno
zavednih ljudi, sicer opravlja svojo (tudi duhovno) dejavnost, in
jo prepoznava v skladu s poslanstvom svoje duše v povezanosti
višjega duha, vendar ne doseže višjega spoznanja povezanosti s
kozmično dušo in tako sebe v dojemanju omeji glede odgovornosti
do ’globalne paradigme’. S tem se ne doseže ’kozmične’ potrditve,
ki se jo doživlja ’neposredno’ od ali preko (naših) Kreatorjev.
Slednje, delovanje človeka bolj strateško usmerja, ga ob aktivnostih
duhovno na(d)grajuje in mu da-je določeno „varovanje.” V
’prepoznani’ meri, velika večina duhovno usmerjenih ljudi obstane
v pomanjkanju temeljnih spoznanj (da duhovnost ni samo za
zasebno uporabo), pomanjkljive afirmacije kot duhovne karizme,
saj današnji, civilizacijski utrip duhovno-usmerjene ljudi preprosto
trga iz višjega duhovnega sveta in jih onemogoča v operativnem
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delovanju. Streznitev ob „preprosti” resnici, da pasivnost, kljub
duhovni čislanosti, ne omogoča evolucijskega smotra, terja
izjemne moči v posamezniku, obenem izjemno obvladovanje vseh
okoliščin, da se dodatno utrjuje „operativno” samouresničenje, kot
zunanji smoter duhovne paradigme, s čimer se utrjuje „notranjo”
duhovnost, ko se uravnotežuje z zunanjim svetom. Visoko stanje
samouresničenega človeka, je svojstvena „interpretacija” višjega
duhovnega razumevanja ob suverenem delovanju, s čimer se
dosega in „dokazuje”- „neodvisnost.” Je tudi specifično stanje zavesti,
ki dominira nad „umrljivostjo”, ko ni nikogar in ’ničesar’ več, kar bi ga
lahko onemogočalo, da po za-vesti nadalje deluje in učinkuje.
Maloštevilni so, ki dosežejo primerno pozornost, posledično
vzpodbudo duhovno „neodvisnega” človeka, da jih opozori na
vse male neprijetnosti, posebnosti in okoliščine, da zmore jih
novodošli hitreje prepoznati, o(d)biti, premagati… Navadno zmorejo
„neodvisno” pot bolj izgrajeni posamezniki, ki svoje posebnosti,
lastnosti, izkazujejo že od otroštva. Tudi ko se doseže nivo duhovne
„neodvisnosti”, se človek sooča z oscilacijami in paradoksi osebne
umeščenosti, kot prehodna obdobja do duhovne ’konsolidacije’
(stabilnosti), naproti vedno bolj subtilnim, vedno bolj predvidljivim,
vedno bolj „zanimivim” videnjem, dokler se ne postane „opazovalec”,
„spodbujevalec”, inspirator…ko se na izključno duševnem/duhovnem
nivoju vidi veliko „stvari”, spremljajoč množice zastalih ljudi, zatečenih
v lažnem utripu življenja…
Večinoma so prikriti „opazovalci duš”, med ljudmi bolj površinsko
obravnavani, pomanjkljivo doživeti, dasiravno podzavestno zaznani,
in često „nerazumljivega” jezika. V formalnih okoliščinah srečevanja,
se na ljudi relativno pomanjkljivo učinkuje ali sploh ne. Ljudje, tudi
duhovno usmerjeni, se „globljih pomenov”, tovrstnih razumevanj
„afirmacije” duha, dovolj ne zmorejo ali sploh ne zavedajo. V
proučevanju notranjih potencialov v posamezniku (stalnim izkušnjam
naproti), se ’opazovalci’ tako učinkoviteje in nasploh izpovedujejo
izključno tistim, takoj prepoznanim, po notranji duhovni organizaciji
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zavestno grajenim, z višjo zavestjo duhovnega napredovanja.
Ostalim ljudem postanejo ’nevidni’ (zaradi previsokih razlik v
vibracijskih frekvencah) in nedostopni. Prepoznani „neodvisni”
posamezniki, lahko v primernem delu, SPoročilu veliko lažje sledijo,
ker spodbujamo njihovo nadaljevanje Poti in predvsem Učinke…
S podobno usmerjenimi, se po-doživljamo predvsem notranje,
vzajemnih afinitet: naklonjenosti, preudarnosti, strpnosti,
tolerantnosti, predvidljivosti, odgovornosti, dostojanstvu, nevsiljivosti,
notranji toplini, plemenitosti, samoiniciativnosti, pozornosti,
kreativnosti, prodornosti, nepoudarjenih osebnih koristih, duhovnemu
pragmatizmu…, kar vse je, v različnih nivojih, vendarle zametek
vsake individualne duše, ki zmore slediti duhovnem pogledu na
družbo, v skrbi zanjo pa daljnosežnim splošnim koristim in radosti do/
zaradi drugih.
Pametni ali inteligentni
Nemalo njih se lahko ’nevede’ prišteva „inteligentnim”, v kolikor
izjemno uspevajo le v koristih in skrbeh zgolj zase, vendar je tovrstno
razumevanje izključno od, recimo temu „pametnih” posameznikov,
nikakor pravega pomena tiste inteligence, ki jo poizkušamo
objasniti. V kontekstu našega razumevanja so namreč „pametni”
nedosegljivi modrosti, četudi zmorejo izjemno bister um, ki prepriča
in lahko zavede velike množice, pa tudi nekoga, ki je „inteligenten.”
Omejenost neke „pametnosti”, je v spretno prikritem a vendar
pomanjkanju notranje prepletenega, večplastnega izraza, kar izzveni
podobno nekakšni „in-validni” inteligenci, v nasprotju izvirni, ki jo
podoživljamo globlje, izključno iz zdravega izraza duhovno prežetih
razumnikov. Včasih so razlike med obema težje prepoznane,
še posebno, ko gre za preprosto in formalno komunikacijo, pri
kateri spregledamo besedno kreativnost in izpovedno moč. Po
drugi strani, z usmerjenim vprašanjem duhovne vsebine, lahko
v posamezniku, veliko hitreje prepoznamo ne-moč identifikacije
’duhovnega’ vprašanja, kar je praktično, v kolikor želimo vedeti, s
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kom, in predvsem kam, nas vodi smoter komunikacije. ’Naprednim’,
prodornega „pogleda”, je večinoma potreben zgolj ta „pogled”, ker
nimajo časa ukvarjati se z „vsakim”, ko veliko jih je, ki nedvomno
deležni so in morajo biti, večje pozornosti. Čas je dragocen, ne
zapravljajmo ga po nepotrebnem, četudi si ga lahko zavestno, po
potrebi podaljšujemo, prepoznavajmo do sekunde natančno, komu
in predvsem koliko, ga lahko posvečamo, da lahko, ob druženju
z posamezniki ali ljudmi, dosežemo optimalno izmenjavo misli ali
energij. Vsak v sebi nosi nekakšen „instrument”, ki odda nam impulz,
kdaj je česa dovolj. Upoštevajmo ga, predvsem pa se učimo načinov,
kako spontano oditi, nekaj (predstavo?) ali neke (ljudi) „ne-primerno”
zapustiti.
Za učenje prepoznavanja pametnih ali bolj inteligentnih,
lahko pomaga že povečana pozornost, v nekem relativnem
smislu, širšega opazovanja, javnih govorcev med publiko ali npr.
pred malim ekranom, kjer, mimogrede, v posameznikih skoraj
ne zasledite izstopajočega, duhovnega izraza. Mediji, javnost,
preštevilna publika, preprosto ne privlačijo posameznike z značajem
višje zavesti, lahko bi rekli, da to ne predstavlja njihovega načina
delovanja, tako se bolj po priliki odgovornosti, sociološke zavesti,
primorajo osebno ’ukloniti’ javnosti. Vendar pa, velika večina ljudi,
množic, upošteva in stalno sledi dan za dnem, leto za letom, prav
tistemu, kar je izpostavljeno preko medijev ipd., oz. od preštevilnih
posameznikov s pomanjkanjem sociološkega občutka, kar vse
pušča trajne posledice, na organizacijo našega umovanja, s čimer
smo se, temu navajeni in „razvitega” razmišljanja, ’ogrožajoče’
oddaljili od svojega temeljnega bistva. Sicer se prikaže nekaj
malega ’duhovne’ vsebine, običajno v strateško premišljenem
(neugodnem) času, vendar brez izvirnega duha, kjer se prezentira
delno pomanjkljive in „nadzorovane” duhovne vsebine, predvsem v
vsesplošnih okoliščinah, ki se zadovoljivo ne dotaknejo množic…
Ko smo že tukaj, zanima nas, če sploh zmoremo mentalne moči,
torej kakšnega drugačnega razmišljanja, kot nam je nenehno
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zapovedano preko medijskih ’pragmatičnosti’, ko se soočamo s tem
SPoročilom, ki znatno odstopa, kasneje pa skoraj „odstopi”, od,
ljudem „nastavljenim” vzorcem razmišljanja, ali bo zopet obvladal
orkestriran um? Ne glede na izhod, naše misli drugače odzvanjajo,
to ni reklama, niti samoreklama, ki dnevno se spreminja... Ko
omenjamo tak ali drugačen pristop za javnost, se za vse nas poraja
neka misel, ki nemirno nas draži, ki moramo jo postopno prisvojiti:
ne upirajmo se pojaviti v medijih, ko pričakuje, iz nas „terja” se jasno
stališče, vsekakor pa imejmo v vidu „delovanje” medijev in številne
postranske lastnosti in ’pasti’, ki zmogle bi izkriviti, razkrojiti ali
izničiti, našo čisto namero. Ko predhodno predvidimo vse posledice
tovrstnega izpostavljanja, vemo, da največjo samo-podporo najdemo
predvsem v razumevanju, ko velika večina, vajena javnosti, vpliva
največkrat (skoraj vedno) v svoj prid, naproti ogromni prednosti vseh
nas, posameznikov, duhovno izpostavljenih, često diskreditirani,
vedno govorimo, vplivamo za koristi drugih. Je kakšna diskusija
potrebna? Skoraj ne, vendar je potrebna moč prepoznavanja enih
od drugih namer, ker vsaka od teh poti, lahko (posplošeno rečeno)
nekam zavije, ena bolj egoizmu, druga k humanizmu. Odgovor je
v nas, v naših srcih, potrebno se je le samo-vprašati, ko nekomu
prisluhnemo, o čem govori in zakaj govori. Še ena vzpodbuda tistim,
ki morebiti ne zmorejo moči. Za podporo našemu delovanju je dovolj
le en sam posameznik, ki je pristno ob vas, torej pravi prijatelj, ki
stalno oddaja podporo, še posebno pa v trenutkih negotovosti, ki
predstavlja naravno generiranje ljudi „drugačnega” mišljenja. Oni
kakšne podobne podpore ne morejo biti deležni, že po naravi nimajo
pravega prijatelja, zaradi tega je človek odprtega duha, veliko bolj
posledično učinkovit in močan, četudi je v „manjšini”, kot zmorejo oni
v večini. Preprosto povedano, oni lahko leta in leta nekaj govorijo,
delujejo, predvsem v svoji smeri, potem pa se po naravnih zakonih
najdejo posamezniki, ki v primernem času, v protiutež, vse razgrnejo
in pred množico, omogočijo možnost hitrega spregleda. Moč nekega
posameznika ali male skupine, je lahko resnično izjemna, saj so že
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skozi človeško zgodovino znani primeri, kaj lahko povzroči s svojim
vplivom en sam človek na milijonske množice. Tu se predvsem
spomnimo na velike osvajalce, ki so seveda bolj javno učinkovali,
pa ne mislimo tega. Razmišljajmo „pozitivno”, ko je po drugi strani,
eden posameznik lahko tako moteč, ker lahko ogrozi velik prostor, ki
je nekako že „zaseden.” Gotovo se štejemo za moteče „elemente”,
nekako nam je v ’čast’ in potrebno hrano našemu nemiru… Samo v
razmišljanje omenimo, da poznavalci „duhovne ekonomije” smatrajo,
da je zibelka demokracije, Grčija, 4. do 5.st.n.št., propadla zaradi
enega samega človeka, ki je „moral biti” odstranjen – filozofa in
modreca Sokrata (470? - 399? pr.n.št.), ki je tudi rekel:
„Nikogar ne morem ničesar naučiti, lahko pa jih vzpodbujam k
razmišljanju”; kar vseskozi počnemo, in:
„Ne misli, da so ti zvesti tisti, ki hvalijo vse tvoje besede in dejanja,
temveč tisti, ki vljudno grajajo tvoje napake.” Velikega Sokrata, bi
torej, ’zvesti’, vljudno grajali zaradi ene napake – torej razmišljajte…
Tiste, ki motijo številne besede ’duhovnosti’, jih seveda lahko
nadomestijo z drugimi izrazi, iste usmerjenosti, npr. socialnost,
politična korektnost, nematerialnost, visoka zavest, človekoljubnost,
v vednost, da nas še posebno lahko dražijo vsi tisti izrazi, ki so
ničkolikokrat že zlorabljeni, in teh, ki morebiti ustvarjajo mešane
občutke, je v tej vsebini, upoštevajmo to, kar nekaj. Predvidevamo
namreč, da v nadaljevanju – ko z njim ’zaključimo’ - pripomoremo,
nedvoumnem prepoznavanju vseh odtenkov tovrstnih pomenov
besed, ki znajdejo se v bilo kateri bodoči vsebini… Bil je že čas, da
se soočimo z njimi s samostojnim razmišljanjem: čemu sicer služi ta
vsebina, in kam neki nas vodi…
Nekdo, ki veliko govori a nas ne navdaja z izrazno močjo, niti
celovito podobo, ki je nedoživet, formalističen, pričakovan, naučen,
nastopaški, premore bolj pamet, razumništvo, intelektualnost
ipd., gotovo ne zmore potenciala neke inteligence. Drugi, ki manj
spre-govori a oddaja in dosega v prostoru izpovedno bogatost,
izvirnost, četudi je nespreten, sramežljiv in neroden, večplastno
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podoživljanje v nas, skladno s podoživljanjem sebe in sočutenja,
osebnostno zapostavljen, pa izkazuje neko mero naravnega
potenciala inteligence. Če bi bili soočeni z izjemnim duhovnim
človekom, v izvirnem pre-dejanjem ljubezni, globoki plemenitosti,
nesebičnosti razdajanja, izjemnemu sočutju podoživetega - posredno
ali neposredno -, pa zmoremo, celo brez potrebe povišane zavesti,
nedvomno prepoznati, ko nas notranja čutenja, nekako pre-budijo z
nekontroliranimi telesnimi izkazi, npr. iskrenih solz notranje radosti
in sočutenja, nasršenih dlak kože in tudi notranjem sramu, sled
lastne duhovne pomanjkljivosti, emocionalne omejenosti, umske
neaktivnosti in miselne nečistosti.
Primeri „zgledov” inteligence, ki smo jih deležni v stanju globljega
podoživljanja, so lahko tudi vnaprej koncipirani v prirejenih
okoliščinah, npr. od izjemnih inteligentnih režiserjev v sekvencah
scenarija, ali izzvani v „psihološkem” vzdušju po-doživljanja.
Je inteligenten torej režiser ali igralec, ali morebiti oba? Tudi
hrami kulture (gledališčne predstave, proslave, nastopi…),
kjer se vzpodbuja tovrstni duh v namensko pripravljenem
„kolektivno-poduhovljenem” okolju, zahtevajo pozorno oprezanje
za prepoznavanjem inteligence, ki je čas kolektivnega, čas
individualnega značaja, izraza. Veliko jasneje zmoremo zazreti
inteligenco v sogovorniku neposredno, samostojno, preko
duhovnega hrama svoje duše; pozornosti, ki je razbremenjena
zunanjih vplivov. V neki predstavi v hramu kulture, se zlahka
prikradejo in utrdijo povezane iluzije o inteligenci, saj so lahko tudi
najgloblje sekvence (ki ganejo) le izraz izpovedne sposobnosti,
izjemnega igranja, oponašanja posameznikov, kar se na sceni težje
ugotavlja. V nas zlahka vzbudijo zmotna doživljanja, katera kot
začasni učinki, izjemnih sposobnosti globokega vživljanja v vlogo
„resničnega junaka” - lastnosti velikih igralcev, ne zrcalijo naravnega
stanja inteligence. Redke izjeme izvirnih igralcev seveda obstajajo,
vendar ti zmorejo manj uspešno samopromocijo, sled pomanjkanja
tistih tendenc, ki niso sopotniki resničnega človeka, temveč večine
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onih, veščih bolj poudarjenega in usmerjenega oponašanja. Večina
slednjih lažje dosega piedestal idola, s sicer odličnim igranjem
za javnost, vendar s ključno pomočjo izjemne zavesti režiserjev,
redkeje samo-izvirno. Često se zazna v nekem igralcu popačenost in
občutek priposestvovane veljave, kar zlahka zmore samopotrjevanje
in marionetno samopromocijo, kar pušča vtis predvsem v njihovi
pojavnosti, z razliko manj opaznih, z notranjo lepoto izvirnosti, ki
je pri neizpostavljenih igralcih, bolj resnična in v kompleksni lepoti,
stalno prisotno stanje.
Prispodoba javnih govorcev (vsak v svojem poslanstvu) se
tej interpretaciji lahko oddalji ali približa, nikakor ni absolutno
prepoznana, ko vsak posameznik zmore sebe spretno interpretirati,
da prevzame množice s prepričljivostjo. Ali ni to ena od značilnosti
največjih govorcev – umetnost psihološkega obvladovanja množic,
samopripisovanje zaslug, občutka vodilnih „sposobnosti”? Ali se trpka
zgodovina ne ponavlja ravno iz razlogov tipično nespremenjenih
vzorcev, slepil in nesposobnosti zatečenih množic, ki kolektivno v
takšnih okoliščinah ne zmore prepoznati konstante potvorjenosti
duha, ko so izpostavljeni kratkim, brezhibno zaigranim nastopom
lažne karizme posameznika, s katero kratko prisotnostjo emotivnega
reflektiranja, samo še utrdijo takega „voditelja”, dlje na položaju?
Omenimo tudi višje razloge, kasneje povežemo razlage, ko nekdo
na množice vpliva, ker se svojega izraza ne zaveda, ali sebe
(um) ne more obvladovati, dalje, ko mu je lahko tudi preko doslej
potisnjenega, sedaj pa naravno ali umetno vzpodbujenega dela uma,
pre-dana aktivacija, da tako, s svojo izraznostjo vpliva.
Da bi bila stališča nesporno prepoznana med diskutanti, se z
namero preudarne obrazložitve, inteligentni pogosto znajdejo v
patologiji večplastne provokacije. Ne glede, da se v inteligentnih
zlahka občuti nekakšno osebnostno stabilnost, notranjo skladnost
do izgovorjenega, četudi običajno manjše sposobnosti javnega
govorništva - torej tudi zmanjšane „zunanje” prepričljivosti v samoobrambo stališč -, se pre-večkrat znajdejo napadeni, razdraženi,
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a redkokdaj vzpodbujeni. Manj vajeni zunanjega nemira, se
lahko psihološko „zavedeni”, znajdejo v okoliščinah prejudicirane
dominacije razumarstva (raztegljivega v vse smeri) in se često
podoživljajo ujetega duha, saj so izpostavljeni različnim stališčem
večine ’pametnih’ in notranje nenehno „rahljani.” Tudi, če bi bili
govorniki „enakovredni” je vsaka diskusija precej vprašljiva, saj je
razmerje med pozitivnimi in negativnimi ljudmi krepko v prid slednjim.
Izključno „razumnikom” sprejemljiva stališča, dosegajo psihološko
dominacijo prostora, kar vse se odraža na večino prisotnih, kar
dodatno zapostavlja inteligenco duha. Vešči prepričljivosti, veliko
bolj vajeni retorike ter mnoštva interpretacij, racionalizacij, ko
izgovorjene a nedoživete besede ne dojemajo celovitih pomenov, jih
slabše pomnijo, doživljajo bolj „formalne” odgovornosti, in običajno
številčnejši, močno obvladujejo inteligentne. Največkrat ’osamljeni’
v izvirnih stališčih, se inteligentni naproti emotivni razdraženosti
oponentov, zlahka znajdejo tudi osebno izzvani in izpostavljeni
nevarnosti „uhajanja” manj premišljenih besed – ki lahko izzvenijo
bolj razumniške glave -, svojim prejšnjim argumentom, v slabo
tolažbo. Kot rezultat naelektrene okoliščine, osebne izzvanosti,
negativno uperjenega rivalstva, rezultatov načelnega razhajanja,
različnih predvsem osebnih interesov, potrebe po samoveljavi in
dominaciji, v bran svojemu položaju ali „strokovnosti”, se pogosto
dogaja, da se integriteta inteligence slabo uveljavlja, vendar
kljub temu povzroča miselni agens, ki nas lahko močno aktivira v
nadaljevanju razmišljanja… Nekaj podobnega se bo zgodilo tudi
nam, z nekimi deli te vsebine, ki, v sedaj še neprepoznavnem delu in
neslutenem obsegu preseže okvire zgolj predvidljivega razmišljanja,
posledično aktivira dele uma, ki izrazno vpliva na nadaljnje
delovanje in življenje. Marsikdo sedaj razmišlja kot razmišlja, vendar
namigujemo na izključno pozitivno raz-umsko dinamiko, in um, ki
nam bo še hvaležen… Po drugi strani, spregledate, da smo z vami
toliko, kolikor ste vi z nami. Smo kot kri in srce uma, na katerega
ste priklopljeni, ker smo vas priklopili…, bela magija? Izklopite
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se…, če se lahko? Mogoče tukaj še zmorete volje, moči, kasneje
vedno manj…, ali pa se ob tem (neprijetnem občutku? Zakaj pa
neprijetnem?) zamislite nad trenutnim delovanjem svojih možgan…
Če bi inteligenca vzpodbudila diskusijo, v okolju splošne,
pozitivne, sociološke naravnanosti, kot rezultat izmenjave mnenj,
v prid različnim stališčem, skupnim, univerzalnim smotrom, trajnim
rešitvam, brez oseb(nost)nih obremenjenosti, bi bila - izvirna, veliko
lažje prepoznana, spontano sprejeta, družno upoštevana in naravno
implementirana. Izvirnemu govorniku, je težje izpovedati preudarne
(modre) besedne zveze, saj jih ne zmore tako hitro, notranje
večplastno samopreverjati, za potrebe najprimernejše, objektivnejše
izpovedi. Globlje izražanje namreč terja stalno, vsesplošno, notranjo
in zunanjo kontrolo, obvladovanje besed v skladu s kontrolo misli,
samodoživljanja, vsesplošno ’prezenco’, kar dosega moč enovitosti
duha posameznika, da se dotakne sprejemljive množice. Slučajni,
zgolj „zunanje prisoten” poslušalec, lahko doživlja takšnega
„previdnega” dolgočasneža kot nespretnega, samovšečnega,
zunanjega izraza nezanimivega, v izpovedi odtujenega vpliva,
saj številnih izrazov, dovtipov, simbolov, namigov, pomenov, tj.
vsega medseboj povezanega, v sebi ne prepozna ali tega ne
z-more umestiti, torej se ga inteligentni, v globljem smislu, sploh ne
„dotakne.”
Številnejši govorci, ki so vajeni večjega izpostavljanja, vešče,
hitreje in bolj tekoče uporabljajo besede ali stavke (večkrat
uporabljene, ali „naučene”), brez potrebe globlje notranje samokontrole, saj tega zaradi strokovne ekspertnosti ali formalnih
potreb rutinskih izpovedi ne potrebujejo, ne doživljajo ali ne čutijo.
Inteligenten poslušalec jih zlahka doživlja kot hladne, površinske,
formalistične, pogosto izpovedno nezanimive in zavajajoče, recimo
da „nasprotno”, kot bi ti, doživljali njegovo izpoved.
Če okoliščine pripeljejo govornike do osebnih rivalstev, se lahko,
manjših razlik, med inteligentnimi in pametnimi lažje porazgubijo,
zatorej težje prepoznajo. Inteligenco težje prepoznavamo tudi
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med „dostojanstvenimi”, formalnimi (diplomacija) in protokolarnimi
izpostavljanji, tudi zaradi redkobesednosti, sled česa „se moramo”
(’kakor nam drago’) na-učiti kar najbolj prepoznavati ljudi, tudi iz
neverbalnih „komunikacij.”
Inteligentni se ne prepuščajo kar tako, toku vročičnega razpravljanja.
Uspešno vnaprej o-cenijo govorce, predvidijo različnost stališč,
posledično interpretacije, zaplete, kulminacije, nemoč nekonstruktivne diskusije. Če opravičljive potrebe po izpostavljenosti
ne prepoznajo, v izkazu zamišljene učinkovitosti, se od površnih
govorcev, prisotnih, omejijo, naredijo se ’neopažene’, od njih
„hladnega” razpravljanja, „zaščitene.” Inteligenten človek, okoliščino
sprejema pozorno, sproščeno, suvereno in nevsiljivo. Razumniki
nemalokrat zrcalijo mladostniško iskanje identitete, v kateri bi radi
brez primernega znanja in zmožnosti, postali samostojni in zrele
osebe. Predvsem za inteligentnega človeka velja rek: „Ne bi rad bil
še enkrat otrok - nemočen med „odraslimi” (Karl Jaspers).
„Ko otrok opazi, da „avtoritete” ne znajo nič več od njega – dobi
le fraze” - še posebno, če ne znamo nedvoumno in zadovoljivo
odgovoriti otroku?
Večina avditorija posluša in spremlja bolj zunanji izraz izgovorjenega,
predvsem zanimiva so jim rivalstva in nenehni odzivi na neprimerne
izraze, trditve, vemo, da je pozitivno usmerjenih ljudi veliko manj.
Ker sledijo zunanjem „dogodku” - omejeni od globljega zaznavanja
in prodornejšega opazovanja - inteligentne doživljajo umaknjene,
samo-izločene, pasivno-poražene. Inteligentnega govorca, ki je
odslej maskiran, „opazovalec” splošnega dogajanja, razmišljanje
večine avditorija (o njemu, ker se je umaknil) nikakor ne moti,
zanimivo mu je opazovanje vsakega posameznika tu in tam, v katerih
zlahka prepoznava nivo zavesti, s tem tudi vsakogar globino in
sposobnost objektivnega dojemanja okoliščin in vsebin. V avditoriju
zmotno mislijo (ker bolj površinsko mislijo), da zadržani inteligentni
ne zmorejo zadovoljive obrambe, še težje prepoznajo in povežejo
prave smotre in dinamiko rivalitete, kar zaradi prepletanja različnih
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plasti sporazumevanja, ne omogoča uspeha nobenemu govorcu,
kar pa je „opazovalec” vnaprej predvidel… V kolikor je kvaliteta
govorcev izjemna, inteligenten človek zmore izraziti njim in refleksno
avditoriju nedvoumni namig, celo brez ene izgovorjene besede,
zgolj s svojo prisotnostjo duhovne podobe, pogledom. Vendar
se to dogaja izključno med posamezniki z visoko zavestjo, kot
odraz nespornega smotra strokovnosti, ki jo v družbenem odnosu
izkazuje avtoriteta, v nasprotju z nejasno družbeno zvezo, jalovega
besedičenja, mnogorečja nekoga - v pomanjkanju duhovnega „testa.”
Resnični izraz inteligence se redko izraža v skupini, in je prepoznana
predvsem v najglobljem podoživljanju individualnega značaja… In
zakaj toliko o tej inteligenci besedičimo?
Prvič, ker nam jo primanjkuje. Drugič, ker jo moramo več pridobiti in
se z njo primerno „utrditi.” Tretjič, da lahko, tedaj gotovi, prepoznamo
pristno inteligenco ali jo ovržemo, podobno kot je to sposobnost
vsake stroke; klepar tudi prepozna takoj, neko, že poškodovano
vozilo, duhovni pa ranjeno dušo…
Rezime ’nekega začetka’:
Inteligentni ljudje se malokdaj pojavljajo v javnih „diskusijah.”
Zavedajo se svoje ’izstopajoče’ zavesti, duhovne ekonomije, moči
učinkovanja in predvsem lastne odgovornosti, zato svoja stališča
izpostavljajo predvsem bolj usmerjeno – individualno ali pred
primerno „obvladljivo” množico. Predhodno pristopijo premišljeno, s
hipotetičnimi predvidevanji, umirjeno vizionarsko - vedno predano
stabilnem, realnem in dolgoročnem razvoju ter višjim idejam.
Povedano bolj doživeto: Ti, človek…, malokdaj se pojavljaj v jav…
Bistroumnost
V nadgrajevanju inteligence (doseganju višjih stanj zavesti), ki je
izjemno miselno in samokritično zahteven mentalni proces, je sicer
bistroumnost zelo priporočljiva, a zgolj za doseganje modroumnosti.
Spominja nas, na nenehno „mentalno samokirurgijo”, s katero
nenehno ozaveščamo vse predvidljivosti, o vsaki stvari, v vseh
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morebitnih okoliščinah časa, predvsem dolgotrajnosti. Namreč,
pogosto je bistroumnost, pronicljivost, izjemno izražena, ravno med
pametnimi posamezniki, ugotovitev oz. lastnost, ki prepoznavanja in
razumevanja inteligence precej zaplete in nas zlahka zavede.
Tovrstne nepozornosti, neupoštevanja in predvsem pomanjkanje
nedvomnega prepoznavanja, brez nekega izkušenega „kleparja” („ki
več ve, več vidi, več opazi”) se lahko izkazujejo kot nenehne (lahko
tudi nastavljene) številne pasti, kar na samostojni poti duhovnega
razvoja zlahka zavede, otežuje, in celo trajno onemogoči resno
namero duhovnega napredovanja.
Porečemo tudi: „Padec je lahko hud!” Nemalo duhovnih šol upošteva
številne nevarnosti „stez ob poti”, z resnim pristopom na Poti.
Skrivnosti duhovnega šolanja je tudi šolanje duh. skrivnosti.
„Latet anguis in herba” - Varuj se skrite nevarnosti (Vergil).
Tudi zato, je smoter vsebine, prepoznavati moč, tokrat malo razkritih
implementacij, preštevilnih definicij ’inteligence’, ki ni Inteligenca,
o kateri je ’govora’, ki so bolj - omejene od tuzemnosti, manj
poduhovljenega razumevanja stvari, tako in toliko zakoreninjene, v
vseh kolektivnih sistemih, „družbenega ne-reda”, zatorej poizkusimo
kaj, na svoje mesto, ’pospraviti’…
Kljub temu (ali zaradi tega?) posameznik lahko dosega čislane
akademske nazive, zaseda najvišje položaje ali piše odmevna
znanstvena dela, saj vendar zna biti - tudi v pomanjkanju „naše”
inteligence - izjemno pameten, bister, pronicljiv, torej prodoren.
Pre-številne, nemalokrat zmotno (površinsko) interpretirane vsebine,
ki niso vedno inteligentne, in vendar v krogu podobno „čislanih”,
„izjemnih” gospodarstvenikov, znanstvenikov, vodilnih, odlično
sprejete, se - v kolikor nismo „prosvetljeni” - težko prepoznajo, še
težje pravilno tolmačijo resnic in zmot, ne-namernih zavedenosti?
Vprašajmo se, npr: Ali smo prepričani, da je kajenje škodljivo?
Koliko pa je, res škodljivo? Zakaj vse mislimo, da se ozračje planeta
segreva? Kdo neki nam posreduje številne znanstvene informacije
in s kakšnim namenom? Kdo je lastnik znanstvenih ustanov,
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laboratorijev? Kakšni so interesi države, neke vodilne skupine?
Zakaj neke ugotovitve, npr. znanstvena odkritja ne pridejo v javnost?
Ali vodi prikrivanje resnic v razraščanje iluzije/namišljenosti ali
vzpodbudi do večje realnosti? - pa ne prebirajte samo, vprašanja,
vsaj načelno malo pomislite in si naravno odgovorite!?... Koliko
v resnici sploh živimo in v kolikšni meri ne prepoznamo svoje
omejenosti - ujetosti? Ali izvemo več prikritega ali razkritega?
Potencirajmo le eno „psihodinamično” vprašanje: Recimo, da vsi
mi, kakorkoli, karkoli, kjerkoli…, opravljamo nek „individualni del”
aktivnosti, službo. Koliko tistega, s čimer se „kompleksno” soočamo,
v vseh svojih aktivnostih, rešitvah in odločitvah, je dostopnega za
javnost? Smatramo, da tisto, kar opravljamo mi, se dogovarjamo,
skoraj ni dostopno javnosti, so takšne in drugačne skrivnosti. Kako
pa je pri vas? Vsi imamo takšne in drugačne, intimne, poslovne,
tehnološke, vojaške, vladne, duhovne skrivnosti, recimo, da smo
jih navedli po pomembnosti…, v redu, prešinite še enkrat…, vas
počakamo… O tem, torej javnost bolj malo iz-ve. Sedaj se pa
vprašajmo o aktivnostih na vse višjih nivojih. Bi lahko rekli, da ko
ima nekdo višji položaj, ne le da ustvarja pomembnejše odločitve
za javnost, temveč kreira tudi obratno-sorazmerno mero nedostopnega, v ne-vednost javnosti? Praksa to potrjuje, saj imamo
na nekem upravnem, vojaškem, vladnem nivoju dobesedno uradno/
fizično prepoved vpogleda v neke odločitve, strategije, ukaze, v
obliki „strogo interno”, „tajno”, „strogo zaupno” ipd. (za nekatere
duhovne ljudi, te vsebine niso tajne, vse se lahko izve, nematerialni
dokazi, razmišljanja posameznikov; res, nekateri si veliko dovolijo…
A se res ne zavedajo, da se ne da nič prikriti, niti misli, nenehno so
’snemani’, s ’posnetki’ „pooblaščenim” vedno na voljo; pravi pomen
besed, ki slišali smo jih že pri verouku, a nikakor razumevali, sedaj,
v teh dimenzijah gotovo razumevamo celovito: „Bog vse vidi, Bog
vse ve”…a pustimo te, „nematerialne” dokaze, ehh…, „kdo pa v
to sploh verjame” ☺… Torej – ’pristajamo’ nazaj na ’trdo’ Zemljo
in splošnem ’poznavanju’ tuzemne primitivne „tehnologije”…Bi
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materialne resnice lahko „nepredvidljivo” vplivale na javno mnenje,
ko javno mnenje bolj caplja, preveč zaostaja za mnenjem ožje,
vodilne skupine? Prištejmo ob tem vse, kar se še „interno” dogovarja,
mimo zapisov, nedokumentirano (brez ’dokazov’, odgovornosti), ko
se nahaja samo v glavah ali zaupnimi dogovori med posamezniki,
da si lažje predstavljamo maso informacij, ko smo deležni le nujno
potrebnega, bolj površinskega, večkrat nasprotujočega v škodo
javnosti, pa še to izvemo včasih zgolj s pomočjo prodornosti civilne
iniciative, raziskovalnega novinarstva, ipd. Glede na razmerje
prikritosti, v odnosu na dostopne informacije, lahko brez dvoma ali
morebitne škode, pritrdimo dominaciji prvih. Ker zmoremo, v neko
protiutež, večji vpogled v stanje stvari tudi mi, iz višjega duhovnega
„položaja” (kjer ni potrebno skrbeti za „prestol”), preudarno lahko
izjavimo, da živimo v svetu - konspiracije. Občutljiv nivo, tudi
te besede, v nas vzpodbuja mešana razmišljanja, morebiti misel,
ki, „zlorabljena”, asociira na nekega predhodnega ali bodočega
„pacienta”…, saj so marsikatera, javno izrečena dognanja, tudi ali
predvsem iz vsebine v nadaljevanju…, prosvetljene ljudi popeljala,
tudi v psihiatrično ustanovo ali pred eksekutorske metode, vsekakor
veliko prej kot med množico premalo dojemljivih in ne-hvaležnih
ljudi. Se tukaj zavedamo, npr. te (konspiracija) zlorabljene besede,
lastne razvade, nemoči podpreti posameznika v družbi, ko tudi sami
smo so-krivci tovrstne interpretacije? Kdo Nas podpira v naprednih
idejah – za človekov blagor? Preprosto se, samo vprašajmo: Ali
je koristno, torej, ali nam lahko koristi, preveriti izjave nekoga,
običajno nekega posebneža, ki tako močno izstopajo od javnega
mnenja? Kaj niso ravno posebneži, že po svojih ’posebnih’ lastnostih,
znanilci ’posebnih’, torej precej drugačnih, informacij? Kaj niso
običajno ravno te, ’posebne’ informacije, prikrite informacije najbolj
javnega, globalnega značaja? Kakorkoli, koristne ali nekoristne,
dezinformacije, ne-dokumentirane, ne-izrečene, na-mišljene. Ali ni
bolje, da se z njimi soočimo, kakršne koli že so, in trezne presoje
razvijamo „občutek” zanje, kakorkoli in vendar, sebi v vse večji
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prid ali v vse manjšo škodo, da se odkrito izrečemo? Moramo
prinašalce naj-pomembnejših informacij/znanj, res vedno same zaprepustiti „sistemski obravnavi”? Koga vendar odrinjamo, s tem
obsojamo, ko tovrstnim ljudem ne priznavamo tovrstne vzpodbude,
ko pozorno jim ne prisluhnemo? Odgovor je na dlani. Sebe in neposredno soljudi! Nihče naj se torej ne pritožuje, ko živimo svoje
razmišljanje, ki je idealen pokazatelj ne-aktivnosti možgan, tokrat
v škodo eni zlorabljeni besedi – konspiracija. Resnico, da je vse
konspiracija, zelo dobro poznamo! V dobro sebi, se tej izjavi, raje
primerno prilagodimo. Uravnovesimo neupravičen dvom, - ki doslej
smo ga tako udobno, javno, usvajali - tokrat v pozornost, ki terja jo
ta beseda, v našo, skupno korist. Realno prepoznavanje konspiracije
je sorazmerno nekemu stanju našega dojemanja in „uživanja”
življenja. Tisti, ki konspiracije (za množice marsičesa prikritega) ne
prepozna, bi morebiti lahko ugotovil, da mu nekako primanjkuje časa
in še marsičesa za zmerno a notranje-kvalitetno življenje, predvsem
notranjega miru, da bi kaj recimo prebral, se pogovoril, izvedel, pa
ne iz časopisa, niti od kolegov v službi… Po drugi strani, pa nekateri
posamezniki, v prepoznavanju konspiracije na vsakem koraku,
čas lahko delijo, ker ga nikoli ne primanjkuje, saj v nekih vibracijah
„ne obstaja.” Ko tako udobno, sedijo na gugalniku, mmm…, na
leseni terasi, z razgledom proti zahodu, in se občasno po-zabavajo
s prigodami iz konspirativnega sveta, pokličejo še prijatelje, tudi
prijateljice, in se iskreno pogovarjajo, zgolj dopolnjujejo… Seveda
opažajo, ko se v dolini (na 3.D.), mimo peljejo ljudje v službe,
ki hitijo…, in pozno nazaj se vračajo. To je sicer le namišljena
prispodoba v oris razlik med obema skrajnostma, čeprav potihem
navijamo, da bi se ljudje, v dolini, veliko prej vračali domov, lahko bi
šli kdaj tudi peš; pa da bi bolj umirjeno živeli, s prijatelji, pa četudi si,
naj bo - privoščimo ta ’gugalnik’… Gugalnik, na terasi z razgledom?
Hm, ni slaba ideja…
Če nadaljujemo, od tam, kjer ste vprašanja samo brali ☺, četudi
naj bi šlo za pričakovanje optimalnega smotra „strokovnih” vsebin,
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torej učinkovite in življenjske uporabe v objektivni realnosti, ni
vedno tako, oz. je pri družboslovnem razumevanju, bolj malo tako.
Konsenza z avtorji ni mogoče zlahka doseči, ker dobesedno ne
obstaja, zaradi tistega prepričanja avtorja, strokovnjaka v prav, ki
izpostavi vrzel med manj in bolj inteligentnim dojemanjem ’človeške’
vsebine. Zmogli bi celo interpretacije med absolutnim in relativnim,
tj. popustljivosti v škodo bolj razvitemu človeku, vendar je to manj
pomembno, ker gre za drugačna izhodišča…
Razumevanje je lahko tudi preprosto:
Bolj „strokoven” je tisti, ki s svojim razvitejšim „Jazom” zajema spoznanja iz višjih naravnih zakonitosti.
Primer: Ljubezen, ki je iz najvišje, 7.Denzitete, neposredno od
Stvarnika dana, ima največjo moč! Ne razglabljajmo o tem,
razmišljajmo pa le. Če moškim ne gre, povprašajmo ženske, katere
to, malce drugače, predvsem bolj razbremenjeno, bolj naravno
dojemajo: materinska ljubezen, predanost partnerju, skrb za otročad
in domače živali, ekološka osveščenost, sajenje rožic…
Prej ali slej, ne glede na vztrajanje ljudi s „podrejenimi jazi”, ’nosilci’
neznanja popuščajo, umikajo se višjim nivojem, ne da bi morali
biti inteligentni ljudje vsiljivi, dominantni, agresivni. Inteligenten
človek, usvojena spoznanja, po potrebi strpno obvladuje, saj kot
nosilec, v sebi ve, da vzpostavljene univerzalne zakonitosti, vedno
„nekako” zmagujejo. Nenehno, s svojo prisotnostjo, podtika in
ustvarja pozitivne okoliščine na višjem, nevidnem nivoju, ki skozi čas
samodozorijo, ne da bi se, po nepotrebnem, izpostavljal. Če je nekdo
pozitiven in hraber (neustrašen) pa tako nikomur ne škoduje, s čimer
ustvarja reševanje problemov v družbi…
Vse pre-številne strokovne vsebine: nenehne dopolnitve nadgradnje zakonov, pravila, sistemi delovanja, vodenje, kontrola,
organiziranost, sankcioniranje, restrikcije, številna tolmačenja, a
vse v delu pomanjkljivo zastavljenih temeljev, kar bi moralo bazirati
na razumevanju človeka, ob tem pa z namero zadostiti neko,
„državotvornost”, pre-pogosto onemogoča optimalno servisiranje
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za potrebe „množic”, saj gre predvsem za „funkcioniranje države”,
kar se najbolj opaža, ko se bolj na distanci opazuje in prepoznava
kompleksno kontinuiteto, s hierarhijo miselnosti, torej vseh nivojev
inteligenc posameznikov, ki so-delujejo v organizmih, sprovajanju
sistemov. Da ublažimo morebiten preblisk, ko se izpovedano dotakne
navidezni „vsevednosti”, upravičeno o-pomnimo na strpnost…
Državotvornost postaja deloma neučinkovita - obstane, torej
neprimerna, kot razkroj dela nefunkcionalnosti države, ker ne
zadosti pametnim, še manj inteligentnim posameznikom.
Marsikdo ima namreč skrajno omejen duh, navkljub velikemu
znanju, ki ga nekako sistemsko umešča in „uspešno” umesti za
potrebe „državotvornosti.” Nekatere nefunkcionalnosti, so nenehno
prepoznane, nekatere težje, upravičeno se poraja domneva, da so
tudi nastavljene, kar v nadalje prepuščamo lastnim ugotovitvam
vsakemu posamezniku. Tako porinjeni v prežetosti nekih delovanj
služabnikov družbe, uradnikom (zanimiv je duhovni pogled na
„filozofijo” sodstva, medicine, politike), kjer podoživljamo duh
državotvornosti preko malih omnipotentnih gospodarjev (seveda
pametnih), namesto da bi, inteligentni zaužili temu protislovje politično svobodo, da enakopravno sodelujemo pri opravljanju tistih
državnih zadev, ki bi zadostile tudi notranji organizaciji človeka - kar
pa je/bo še nekaj časa, utopično…
Večina „pisarniških” ljudi, pomanjkljivo pozna resnično zunanje,
ob tem posledično, tudi notranje podoživljanje življenja v človeku
posamezniku, zatorej tudi pomanjkljivo poznajo ljudi.
Vzgoja osebne svobode, ki jo vedno bolj realiziramo na poti
samorazvoja, se mora doživeti in doživljati kot politični izraz svobode,
od posameznika za posameznika, od naroda za narod.
Pomembna paradigma duhovnemu človeku (naj) postaja, da se ne
smemo podrejati ali prilagajati državi, temveč obratno, ne da bi se
z nami manipuliralo ali celo upravljalo, saj se z lastnim zgledom inteligenco razdajamo ljudem – državi. Nujnosti, ki predstavljajo
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afirmacijo duše, se morajo zakoni v podporo ukloniti, in postati
inteligenci podrejeni. „Zakaj so institucionalni zakoni in kazni tako,
kot vreme, spremenljivi, ko so pa naravni zakoni, tako - večni?” In
zakaj prisluhnemo spremenljivim ljudem, ki težko pomnijo danes,
kar zavezali so se včeraj, namesto tistim, ki vedno vedo, kaj izreči
jutri, kar ob-veljalo bi že danes. „Dve zapovedi sta dovolj, da urejata
državo, in to bolje kot vsi državni zakoni: Ljubezen do Boga in do
bližnjega”, Pascal.
Matrika je v načelu neviden, kontrolni sistem okoli nas, kateri
manipulira z našim umom, emocijami in akcijami, ne da bi to splošno
opazili. Koristi razne ljudske agente, da bi opravili svoje delo – tistim,
ki jim primanjkuje duša ali duh, so primarni agenti matrike. Imajo
koordinirano obnašanje, ker so z njo kontrolirani. Matrika je povezana
z osnovno „strojno kodo” naše realitete in lahko manipulira določene
aspekte našega časovnega obdobja tako, da kreira okoliščine katere
„uravnavajo” naše izbire in odločitve. Po svojem bistvu je Matrika
eterični, psevdo-zavesten u-stroj, ki obdeluje podatke o navadah,
emocionalnih oblikah in trenutnih obnašanjih, da bi sinhronizirano
umeščal odgovarjajoče dogodke v naše življenje, za učinkovitejšo
kontrolo in za efektivnejše jemanje energije. Ker smo bolj zavedni od
Matrike, jo lahko presežemo, kar je domena ponovnega pridobivanja
naše svobodne volje, preko znanja. Gledano iz prave perspektive,
predstavlja Matrika samo program za treniranje, ki nam indirektno
pripomore v odkrivanju in prepoznavanju naših temeljnih lastnosti
in slabosti, krepi nam dušo in deluje na naš spiritualni center tako,
da posledično dosegamo vse manjšo odvisnost od nje in jo v delu
neprimernega delovanja ali nefunkcionalnosti, v osveščenosti z
drugimi, naravno razblinjamo.
V filmu Matriks, Morpheus poreče Neu:
„Matrika je eden sistem Neo. Ta sistem je naš neprijatelj. Vendar, ko
si znotraj in gledaš okoli sebe; kaj ti vidiš? Poslovne ljudi, učitelje,
advokate, mizarje… Ume ravno tistih, katere poizkušamo osvoboditi.
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Vendar, dokler mi ne uspemo tega, bodo ti ljudje del tega sistema,
kar jih bo ustvarjalo za naše neprijatelje. Moraš razumeti; večina
teh ljudi ni pripravljena, da bi bili izklopljeni. A mnogi od njih, so tako
brezupno pogreznjeni, tako brezupno odvisni od sistema, da se
bodo oni borili, da ga zaščitijo. Ali me poslušaš, Neo, ali gledaš ono
blondinko v rdeči halji? Neo, oni se bodo borili, da bi ga zaščitili…”
(izvor: www.val.hr prirejeno, dopolnjeno)
Moč vodje lahko sprejemamo samo, kot srčno predanost njegovim
sugestijam, ko nas kot resnični ’učitelj’ prodorno opazuje v naših
skritih potrebah po resnici, hotenjih in pričakovanjih. Naravno se
mu podredimo, ker samostojno objektivno prihajamo do podobnih
spoznanj. Vodja, mora biti v lastnem značaju podrejen značaju
ideje, z izvirnim osebnim vtisom, ki je bistvo in izraz vsakega
posameznika, v katerem prepoznamo in so-ob-čutimo idealni „jaz.”
Odvisnost z njim, vzajemno in samozavestno po-doživljamo. Smoter
razsvetljenega vodje, se lahko doživlja predvsem v zaznavanju
skupne duše politike, brez bremen političnosti. Skrita tendenca biti
vodja, se sicer nahaja v vseh ljudeh, tudi najbolj svetih. Praviloma,
bi takšni vodje, morali prevzemati večje odgovornosti in prodorneje
zavzemati vplivne položaje za dobro ljudi, vendar brez podpore
prebujene duhovne množice, to ni mogoče zaradi razlogov veliko bolj
uspešnega simpatiziranja z ljudmi, zgolj zunanjega izraza v njihovo
škodo, zmotnega „upanja” in poosebljanja z vidnim, materialnim,
namesto čutnim, nepotvorjenim…”Kadarkoli kdo, ki je mogočen,
odloči da vlada drugim, se mora zavedati, da obstajajo drugi, še
mogočnejši od njega.”
Ostale posebnosti vnaprej celoviteje povezujmo, predvsem z
kompleksnim razmišljanjem. Nekateri zmoremo bolj trpko marsikaj
sebi pripisati-priznati, pa proučevanje resnic, smatramo manj
zlagano - zatorej bolj iskreno. Sprejemamo obilo samokritike in
graje, običajno si jo premalo priznamo, relativiziramo (razkrajamo)
jo s primerjanjem do drugih okoli sebe, namesto v prid duhovnemu
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preporodu v sebi, za druge.
Zapažanja: Kritično „pre-sodite” - naj postanejo raje vaše ugotovitve!
Zastavljeni visoki kriteriji nas navdajajo z občutkom „statističnega”
razočaranja. Objasnimo visoke kriterije. Predvsem smo iskali tiste,
nedvomno izjemne posameznike, ki ali že imajo „visoka” znanja
ali bi jih bili potencialno sposobni sprejeti, da bi kasneje postali
zgledni eksperti, Učitelji in Znanja predajali naprej. Tisti, brez moči
razdajati se (torej znanja prenašati naprej) ne zadostijo kriterijem,
ker običajno ne zmorejo zaobjeti tolikšne predanosti, ki terja od
posameznika vsaj nekaj (deset) let intenzivnega učenja/proučevanja,
oz. stalne zavzetosti, ki predstavlja stanje brez „odklopa”, v naprej,
kot samoiniciativnega nadaljevanja/inspiracije, običajno do konca
življenja. V prepoznavanju duhovnega Poslanstva, kasneje ni več
potrebe po kontaktih z Učiteljem, oz. nosilcem Znanja. Inteligenca,
se namreč kaže v nenehnem razdajanju znanja, na kreativen in
mnoštva načinov: s prisotnostjo, pogledom, namigom, nagovorom,
opazko, kretnjo, odreagiranjem, aktivnostjo, zoperstavljanjem,
posredovanjem, v skrajnosti tudi s fizično silo, ki je stalnica, oz.
avtomatizem stanja inteligence v človeku, čim se izpostavi nekemu
stanju, okoliščini ali dogajanju.
Nesporni inteligenci lahko pritrdimo le peščici na 100.000 ljudi,
globalno izraženo 20 – 35 ljudi na milijon. Sočasno smo izsledili
presenetljivo podobne ugotovitve - tj. ca. 140.000 do 150.000 ljudi
našega planeta, kar je ca. 20 - 25 oseb na milijon ljudi. Sprašujemo
se, ali so to prav tista bitja Svetlobe, ki/kakor jih imenujejo naši
„starši”, naši Kreatorji? So to tisti ljudje, na katere lahko gotovo
računamo? Odgovarjamo z da! Njihov vpliv na ostale ljudi je/
bo izjemen… Prepoznajmo ugoden vpliv ozaveščanja in se jim
pridružimo…
Omenjeni podatki so pridobljeni s ti. stanjem višje prosvetljenosti
(višja - ko se intelektualno-duhovna poznavanja umeščajo v
praktične namene) s prepoznavanjem človeških značajev, v obdobju
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zadnjih 14 let (1993 – 2007). ’Registrirane’ so presoje min. 90 - 120
tisoč ljudi: ca. 5 - 7% v neposredni komunikaciji, ca. 8 - 10% posredni
(večidel telefonski, neznatno preko spleta) in ca. 85% v pozornem
gnostičnem opazovanju - vseh možnih okoliščinah soočanja
(nemega), srečevanja (ne-formalnega) ali so-delovanja (aktivnega).
Proučevanju smo neobremenjeno sledili tako „znanstvenointelektualno”- s parametri psihologije, klinične medicine s psihiatrijo,
sociologije, filozofije, medicine, prava, kriminalistike, kot tudi,
oz. predvsem z okultno – znanstveno-duhovnimi vidiki, kjer smo
se „predajali” zaznavanjem misli, telepatiji, vibracijam, intuiciji,
prekogniciji, prepoznavanju duš/duha, genetskim lastnostim, prikritim
potencialom, magnetizmu, idr.
Omeniti moram-o še eno posebnost tovrstnega proučevanja.
Kadar se proučuje izjemne/posebne posameznike, je potrebno
upoštevati dejstva strokovnosti posameznih znanosti, ki so
orientirana bolj proučevanju (lastnosti, izrazov) povprečnih
posameznikov. Takšne ugotovitve ali tolmačenja zlahka zavedejo,
kot neke vrste psihologizmi, filozofizmi, sociologizmi… Tudi najbolj
izkušene psihiatre, zlahka zavede nek klinični vpogled, navidez
nekompleksnega stanja posameznika v njegovo škodo (ali korist),
ko ima lahko izjemno razvite neke (dobre ali slabe) sposobnosti
ali lastnosti, ki presegajo analitično razumevanje preiskovalca,
kasneje v vsebini navedene, če ne upoštevajo omenjenih kriterijev,
duhovnega vpogleda. To in marsikaj objektivnega smo imeli
nenehno na umu, smo se pre-večkrat znašli tudi razočarani,
v okoliščinah neke „strokovnosti”, ki so velikokrat izkazale
pomanjkljivosti, celo nasprotna tolmačenja. Strokovnjaki naj našo
pripombo dobronamerno in predvsem primerno umestijo, za svojo
stroko nadgradijo, saj gre vsem, za manj obremenjeno resnico in
izključno večjega razumevanja „humanoidnih” nivojev. V poljubni
obliki orišemo nekaj posebnosti:
1. Primer: Nekdo, ki se v javnosti oglaša in vztrajno zatrjuje svoja
stališča z argumenti, največkrat izpade moteč in nerazumljen
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(recimo, da nepripravljen „ambient” ne vzpodbuja nove ideje, se je
a priori otepa). In vendar, če svoj prav (ki je pozitivno razmišljanje)
zagovarja z vsem svojim bitjem, izraženo sociološko zavestjo,
navkljub neprijetnem izpostavljanju, saj ne zmore molčati, ko
ga resnica tišči in sili, je, četudi nespreten, vendar zagovornik,
prinašalec resnice, ki težko zaseje, še neplodna tla. Tak človek je
gotovo poseben, in ga torej moramo obravnavati z „ingenioznega”
stališča, ko so ravno takšni posamezniki, v očeh množice,
nemalokrat „neki” čudaki, posebneži, „fanatiki”, sanjači, težaki…
2. Primer: Zrel človek pristopi simpatičnemu dečku, ki tudi sam
privlačnost do neznanca nepopačeno zaznava. Med njima je
ustvarjen „kanal” - iskren naboj, ki obe duši radosti. Človek, v radosti
spontanega izraza, naboj sprosti tako, da nežno poboža otroka, ki
je nedolžna gesta vzajemne vezi notranjega čutenja… To pa opazi
starš otroka, ki, samozaščitniški, o-ceni situacijo kot zavajanje otroka,
z nepoštenimi namerami, saj ne razume čiste duševne vezi, ki jo
zmore spontano vzpostaviti njegov otrok z „neznancem”, katerega
lahko starš tudi krivično, npr. za pedofila, tolmači.
3. Primer: Dve postavni moški podobi, lahko sta Učenec in Učitelj,
se skupaj sprehajata (peripatetika?). Opaža se med njima vzajemna
globoka vez… Res nenavadno… Mimoidoči ju zlahka zmotno
o-cenijo; „Verjetno sta istospolno usmerjena”…
…Verjamem, da smo smiselno podobnih doživetij deležni vsi - v
večplastnih dimenzijah razumskega (bolj zunanjega) in duhovnega
(notranjega) vpogleda na okoliščino.
V takšnih situacijah, je najbolje razbrati um od vseh opazujočih, da
smo lahko nedvoumno interpretirani, sicer smo za nerazumevanje,
oz. nelagodnosti, krivi sami. Če je ljudi veliko, se zazremo v nekaj
markantnih posameznikov, preselimo se v njihov um, s katerimi
zrcalno sebe v preblisku „prepoznamo”, da lažje vemo kako
odreagirati… Ta trenutek diha, ki pomeni „postavi se na moje mesto”,
predstavlja višjo pozornost umeščanja v okoliščino. V nekem smislu,
pomeni prevod v primerno frekvenco prostora, ki je vezana na
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kolektivno zavest. V vsakem primeru izpostavimo primerno višjo
zavest (višjo vibracijo), da vzpodbudno delujemo na obstoječe
vibracije okoliščine. Ste razumeli?...Hmm - zazdi se nam, da
nepodoživeto, prehitro, pre-berete…
Zdi se pa tudi, da strokovna znanost premalo takšne primere
raziskuje, veliko več tega srečujemo v tematikah „posebnosti in pasti”
na poti samorazvoja, preko okultnih oz. duhovnih znanosti.
Prevečkrat pozabljamo, da so bili veliki pionirji večinoma čudaki,
posebneži, samosvoji, izolirani, nerazumljeni, posebni, boemski…,
a često gonilo vsega napredka, ki so ga s svojim „revolucionarnim,
pred svojim časom”, vzorom preželi med množice veliko kasneje.
Tudi vi se tako večkrat podoživljate med ljudmi mar ne? Mislite, da
smo se prezgodaj rodili, ali da bi morali misliti in delovati tako, kot
piše večina?
Bodočnost pred nami, še kako zapoveduje naše izpostavljanje, da
ljudi - za njihovo potrebo - vnaprej vsaj malo pripravimo.
Spoznanje, da so le v peščici vsajeni izjemni (genetsko pogojeni)
potenciali za doseganje visoke (tuzemne!) inteligence, je
presenetljiva, kar potrjujejo tudi spoznanja velikih učencev, da
optimalne duhovne usmeritve, brez velikih Učiteljev, nikoli ne bi
zmogli.
Navsezadnje, učenci svoje Učitelje podzavestno iščejo in pričakujejo
veliko let, preden jih učitelj preseneti, „šokira” – vzradosti njihovo
dušo s svojo prisotnostjo, pristno podobo., čeprav gre predhodno
za „iskanje nekega prepoznavanja”, ki je bolj filozofsko, vezano
na izvirno razumevanja Boga… In vendar, učenci ne le čakajo in
prazno (nekaj ali nekoga) pričakujejo, temveč si neko razpršeno in še
nerazpoznavno duhovno platformo, aktivno veliko prej ustvarjajo, saj
v nemiru iskanja, kažejo interes, potrebo po samoanalizi, po tovrstnih
vsebinah, kar vse so zgodnji zametki njihovega poslanstva.
Citiram izkušnjo nekega prijatelja:
„Ne bom pozabil trenutka niti mesta, ko me je Učitelj (prerok), že
prvi dan, v izjemno pristnem srečanju in po nekajurnem, bolj para48

psihološkem pogovoru/preverjanju - ko je zaznaval moje radostne
misli - igrivo povprašal:
„ A si me pričakoval?”
Odvrnil sem mu samozavestno spontano:
„ Seveda, dolgo sem čakal, bil sem gotov da (nekaj?) pride-š…(nikoli
si nisem predstavljal kako, četudi sem o tem uporno razmišljal).
„Pa Ti, si vedel zame, da me srečaš?” - ga v spodbudnem prisrčnem
„uporništvu” povprašam…
„Že 12 let, podobno je bilo potovanju dveh meteorjev, ki sta v vesolju
toliko časa potrebovala, da se njune poti prekrižata, kot trk”…
V svoji strokovnosti ne dosegamo tako ekspertnih teoretičnih
ugotovitev, kot bi jih „kolegi”, ki so izključno svojim specializacijam
predani. Gre za multidisciplinarno, bolj eklekticistično naravnanost
(upoštevajoč ’močnejše’ teorije, na primernejših mestih, o isti
stvari), in izključno pozitivistično usmerjenost (uporabiti vse kar
doprinese, neodvisno od predsodkov, omejitev in bremen „različnih”
znanosti). Ker smo marsikoga v „njegovi” strokovnosti spontano
kot mentorji „razsvetlili” in mu razširili, tj. nadgradili pogled stroke,
zmoremo samokritične izjave, da se v svojih zapažanjih/ugotovitvah
nismo veliko motili, čeprav si močno želimo, da bi bili podatki, kaj
bolj človeštvu v prid. Velikih razlogov vzpodbude ni, da bi razlagali
drugače, a sposobni velike tolerance, se navkljub trpkim ugotovitvam,
oklepamo „upanja” (genetsko pogojena slabost), da nas „je” v bodoče
veliko več.
Svetloba – Znanje na poti
Novodobna duhovna tendenca, v blagem vzponu od dec. 1992,
in znatno intenzivirana z letom 2007, vnaša namreč „subjektivni
statistiki” vedno bolj vzpodbudne „številke.” Upoštevajoč različne
kulture duhovnega naziranja sveta (kulturo Majev, Hopi Indijancev,
pravilna krščansko-biblična tolmačenja, metafizične izvore,
idr.) v skladu s 13-imi različnimi izvori kanaliziranih informacij,
prepoznavamo presenetljivo skupne pokazatelje zatečenega stanja,
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posledice izjemno močnih (patoloških) programov prikritih vplivov na
človeško raso, ki „mimogrede” vplivajo na naš um, v katerem se tudi
racionalno razmišljujoči ljudje enotno strinjajo, da od leta 2003, oz.
predvsem z letom 2007 začenja „apokaliptična” perioda v pomenu
množičnega razodetja, kar vpliva na prebujenja množic, predvsem
preko osveščanja duhovnega značaja. Beseda (apokalipsa) nas sicer
še malo odbija s „preroštvom”, ker šele pristopa v realiteto, po letu
2010 pa se že dovolj prepoznavno umesti…
Naš svet postaja dvojni svet. Eden je temen, drugi je svetel, vendar
živimo v obeh.
Človeški nivo obstoja ne more več razrešiti posledic, ki so (že)
ustvarjene.
Tisti, z višjim stanjem zavesti, se že začenjamo odvajati od onih,
ki so bolj grobi in agresivni. A čutite to? Tudi vibracije, se od dveh
različnih posameznikov, pričenjajo „zaletavati” in razdvajati, kar ’je’ s
časom vedno bolj očitno. Spremljajmo to!
Zemlja, je z vsemi svojimi omejitvami ustvarjena, kot izvršno
mesto za duhovni razvoj. Mi nismo le navadna fizična bitja, tudi ne
samo fizična bitja z dušo, temveč spiritualna bitja, katera trenutno
doživljamo materialne izkušnje. Kot duše, se pojavljamo na Zemlji,
v cilju učenja lekcij, da bi se vrnili k prejšnjemu stanju duhovne
zavesti, zato nam je vsem enoten smoter, da prinesemo univerzalno
spiritualnost na Zemljo. Karma ni usoda, so samo spomini na
pridobljena izkustva fizične in nefizične periode (med življenji) in
vplivi univerzalnega zakona, ki skozi zavest duše, vplivajo na naše
sposobnosti, vendar z možnostjo svobodne volje lahko občutimo te
spomine, kot pozitivne ali negativne izkušnje. Duh je življenje, um
je graditelj, fizično je rezultat. Edina prava pot vodi posameznika
skozi izkustvo, kjer je potrebno napredovati z negotovostjo, upanjem,
voljo in željo, cilju ozaveščanja naproti. Vsak od nas, piše svojo
zgodbo življenja skozi svoje misli, stvaritve in skozi medsebojna
delovanja, z ostalim stvarstvom. Svet, s katerim smo sedaj soočeni,
je samo bleda senca stvarnosti. Ljudje na Zemlji, se nahajamo na
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poti iz katere ni vrnitve, izguba velikega števila človeških življenj,
kot rezultat čiščenja, je neizogibna, da se ustvari balans. In
vendar, to ne bo globalno uničenje. To bo (je) doba dozorevanja,
namesto uničenja življenja, ker si ljudje na Zemlji nismo samo po
rodu, temveč stalna in podrazumevana oblika enotnosti. Če to
pomeni spremembo resonančne frekvence, bomo tako videli nov
planet. Objasnimo: Mnoge dimenzije, ki so poznane kot „Plani” ali
paralelni svetovi, se razlikujejo od nas, samo po drugačni vibraciji.
Ko mi spremenimo vibracijo, takrat menjamo dimenzijo. Mera
jakosti vibracije je bitje srca, merjeno s Schumannovo resonanco,
ki prikazuje jakost trenutne vibracije Zemlje, in ki je odvisna od
duhovnega stanja. Tisočletja je ta vibracija (utrip zemeljske duše)
bila 7,83 Hz/sek. tudi vojska je to jemala za sigurno frekvenco (za
kalibracijo merilnih aparatov, naprav!?), a leta 1987 (začetek 5.
majevskega sveta?) je začela jačati. Teoretično je ocenjeno, da če
bi bila ta vibracija stalno na 13Hz, bi se nahajali v 4. dimenziji. Po
nekih izvorih, smo nek čas bili že na 12,9Hz in potem premaknjeni
celo na 13,8Hz, v bližnjo bodočnost. Praktično to tudi pomeni,
da današnje doživljanje dneva, nima istega trajanja kot pred
desetletji, temveč predstavlja ekvivalent le dobrih 15-ih „starih” 24
ur (takratne Zemeljske vibracije 7,83 Hz), saj je sedanja frekvenca
planeta, preko 12Hz. V naši „realnosti” to pomeni, da nimamo
toliko časa kot pred leti, imamo občutek, da nam časa „nekako”
primanjkuje, kar tudi pomeni, da moramo budnost momenta, ki
predstavlja naš dih, dvigniti na višji nivo, se reorganizirati, se tega
veliko bolj zavedati, saj se čas, s približevanjem nove realitete
(v 4. dimenzijo časa) krajša, oz. razpada. Čas mora kolabirati
(„razpasti”), da bi se ustvaril nov dimenzionalni prostor, vendar
mora tudi prostor kolabirati, da bi se ustvaril nov dimenzionalen
čas. Bilo bi zelo koristno, da se za čas tranzicije spomnimo, da smo
interdimenzionalni mojstri, oz. eksperti za transmutacijo realitet, ki
se razsipajo, saj smo to že prej mnogokrat počeli. Vemo, da naš
čas velja samo za našo Zemljo, in je ne le linearno doživet ampak
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tudi približen (ker se čas tudi krči, zavija, razteza), saj je nenehno
usklajen z zunanjimi kozmičnimi vplivi, kjer je čas selektiven oz.
v višjih dimenzijah. Leto dni zemeljskega časa predstavlja grob
in zelo relativen približek 12-ih minut v vesolju (faktor 100.000).
Omejen pogled človeka na čas je razlog, da se bodočnost nekih
dogodkov lahko približuje ali oddaljuje, zaradi relativnosti številnih
vplivov, ki vedno delujejo sinergično in multidimenzionalno, sled
česa je potrebno tudi razna napovedovanja ali „prerokbe” jemati s
tovrstnim, bolj „vesoljnim” pogledom na tuzemno stanje, kar lahko
občutimo z neko notranjo toleranco. Duhovno prežeti posamezniki,
prej ali slej usvojijo ’strpnost’ občutka, za doživljanje časa, veliko bolj
’stacionarno’ ali selektivno doživetega, kot linearno. Tovrstno stanje
doživljanja časa, se lahko kaže tudi v stanju bivanja oz. ’premikanja’
(„pollebdenja”, nekakšne vznesenosti, dnevnih sanj, kot da opazuješ
film; kvantni preskok zavesti) v prostoru, ki se ga doživlja kot
Raj, kar predstavlja evolucionistično stopnjo, navedeno često v
’svetopisemskih’ vsebinah. Z višjo zavestjo se vzdržuje vezo s 4.D.,
del ’normalne’ zavesti pa vzdržuje primerno tuzemno pozornost,
ki je včasih podobno tudi ’usmerjenemu’ zrenju… Pred kratkim
sva s prijateljem opazovala celo „zrežiran scenarij filma”, ki so ga
pred nama (morda celo za naju?) ustvarili Kreatorji, v katerem so
vplivali tako, da so vsi mimoidoči ljudje, v določeni dolžini koridorja,
popolnoma sinhronizirano hodili; zelo redek doživljaj realitete – ob
tem opazovanju sem bil onemogočen v višji zavesti analize; dragi
ljudje - kako smo mi ’zanimiva’ vrsta, kot lutke. Saj bi vam radi še kaj
povedali, ampak me g. Rudolf ☺… Takšnim individuam, ki dosegajo
tovrstne višje vibracije in, ki tako obvladujejo meddimenzionalna
stanja, pravimo Blaženi ali bitja Svetlobe. Ne vidimo razlogov, da
bodoči ljudje od Znanja, ne vzpodbudijo kaj takega in še česa – sicer
pa, za to, prihajajo vedno bolj stimulativne kozmične okoliščine,
zatorej prisluhnimo intuiciji, impulzom, ki jih nenehno sprejemamo…
Dvigovanje je ustvarjeno, ko smo izpostavljeni fotonskem pasu
energije. To je samo-obnavljajoča energija, ki v ciklih od ca. 26.000
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let, prehaja skozi naš sistem in vsak predhodni prehod je trajal okoli
2000 let. Duhovne znanosti (po Sergeju Prokofjevu) omenjajo to, kot
dobo Teo-Sofije, ki je trajala od leta 2100 pred Kristusom, do Misterije
na Golgoti (Telo/Oče); Filo-Sofije od Golgote do leta 2100? (Duša/
Sin), in Antropo-Sofije od leta 2100? do 4200 (Duh/Sveti Duh), kar
sedaj aktualiziramo in pravočasno naznanjamo z Neo-Antropo-Sofijo,
recimo, da so se globalne ’stvari’ in stanja na Zemlji - refleksno Galaktično intenzivirale. Mi (in naš planet) smo trenutno v pasu,
vendar zaščiteni od negativnih vplivov s hologramskim plazmičnim
poljem. Kakor naša vibracija raste, se neki deli fotonskega sevanja
spuščajo v naš sistem in vplivajo na spremembo naše DNK lestvice/
strukture v drugačno – več spiralno. Enako se (enkrat) spremeni naš
sistem od 7-ih čaker s sistemom 13-ih (12 DNK+1 rept.). Nekateri
lahko koristijo takrat 100% svojih možgan. Občutek Razumevanja
„kdo sploh smo mi” se nekaterim v popolnosti povrne, vedeli bomo
kaj smo (bili) v preteklosti in kaj bomo bili v bodočnosti. Imeli bomo
izvorno Univerzalno znanje in posedovali bomo nadčloveške
sposobnosti, ki smo jih davno izgubili. Telepatija, teleportacija,
sposobnost interplanetarnega potovanja bo možna, ker bomo koristili
naša svetlobna telesa/energetske forme. Nekateri ljudje bodo v
stanju obiskati predhodna mesta življenja, večina bo nadaljevala
življenje na Zemlji in soustvarjala na prihodu nove zlate dobe po
duhovnem konceptu, kjer bomo imeli vpliv na formiranje novega
vladanja, po odgovarjajočem univerzalnem (Sirius B) konceptu. Vsak
na tem planetu mutira, nekateri se tega bolj zavedamo kot drugi.
Vendar se vsakemu dogaja – Nz. Misija Zemlje.
Trenutno smo umeščeni v leta odštevanja, svet, ki ga sedaj
„poznamo” vedno bolj zapada v nemirno (kaotično) stanje. Propad
nekih institucij in zemeljske spremembe so že v toku in so povezane
s pojmovanjem vesolja. Tudi Novi Maitreja - Veliki Učitelj, bo z
energijo izjemne humanosti kmalu prevzel velike množice (v
teh letih se bo javno izpostavil, se ve, kje se nahaja, kdo je, …se
pripravlja), saj smo ljudje na velikem križišču evolucijske poti. Naša
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civilizacija je priča največje spremembe v zgodovini. Spremljajmo
vse dogodke, predvsem z duhovnim pogledom. Eden od vzrokov,
ki je onemogočal naš napredek, je bila tudi represivna kontrola
naših vlad, ki pod kontrolo tajnih vlad, stalno omejujejo pretok
tovrstnih novic in resnic, ki jih pridobivamo potom medijev.
Zato se tudi velika večina ljudi ne zaveda vseh prihajajočih
sprememb, kar naraven prehod zelo otežuje. Z dezinformacijami,
„zanimivostmi” iz sveta, nepomembnimi dogodki, finančnimi poročili,
in predvsem z prikazovanjem vojnih dogodkov, nasilja, z lažmi…,
se ustvarja stres in negotovost, kar vse s kontrolo uma, zadržuje v
ljudeh nižje vibracije. Ta negativna kontrola, je bila dolgo časa tudi
glavni vidik religijskih in filozofskih skupin, vendar ti vplivi pojenjujejo,
in marsikdo od nepripravljenih, bo zelo presenečen. Ni potrebno
sovražiti te vidike naše družbe, ki so sicer slabe izkušnje, saj smo
jih vendar imeli zaradi lastnih izkušenj. Najbolje, da jim pošljemo
energijo razumevanja (ljubezni) in da nimamo nič z njihovimi načini
kontrole. Marsikdo od njih, se je že pridružil silam svetlobe, torej se
moramo mi še bolj, je njihova in predvsem naša izbira. Ljudje smo
bolj ali manj na nekem dnu, vendar smo pripravljeni na velik premik
navzgor. Mi vsi smo nekoč davno obstajali v višjih oblikah, vendar
smo se prepletli z drugimi našimi vidiki. Milijarde duš je poslano na
Zemljo, da se vidi, če so zmožne v naših telesih najti pot nazaj k
izvoru – bližje Bogu. Ne pozabimo, da jih nosimo v sebi, ki bridko
iščejo pot.
Nikjer v vesolju ni bilo nekaj takega ustvarjeno kot z „nami”, je
nekakšen eksperiment našega bratstva (Galaktične Federacije) pred
4-mi milijoni leti. Njihova intervencija je dovoljena, ko je duhovni
napredek zadrževan in je že prisotna, je del naše inkarnacije, ki je
potrebna na našem nivoju, preden se za stalno spojimo z ostalimi
civilizacijami v galaksiji.
Zemlja je nekakšno izhodišče za spremembo in mir, za vso galaksijo
in univerzum.
Mnoge civilizacije nas opazujejo s posebnim zanimanjem. Višje
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dimenzije lahko vidijo skozi nižje dimenzije, mi od tukaj, pa ne
moremo videti višjih dimenzij. Tajne vlade so identificirale že 70
različnih nezem(e)ljskih (slovar še ne ’pozna’, tega izraza, ampak - v
nadaljevanju ’itak’ skr. nz.; nezemeljci ali nezemljani pa skr. nz) bitij,
z nekaterimi komunicirajo neposredno ali preko telepatov… Vse to
ni nikakršna znanstvena fantastika, se že pre-dolgo dogaja, vendar
se je doslej izjemno spretno prikrivalo, zatorej je nujno potrebno,
čim preje nadoknaditi zapoznele informacije, in prilagoditi
svoje zavedanje novim okoliščinam primerno, da se izognemo
presenečenjem in šokom, ki še pridejo.
Ker nismo postopno pridobivali aktualnih informacij, ki so
naravno vezane na človeški razvoj, nas tovrstne vsebine
odbijajo, šokirajo in ne približajo sebstvu, saj smo bili ves čas
(namenoma zaradi tega!) usmerjeni v druge moteče aktivnosti, s
katerimi smo dosegli duhovno letargičnost, sedaj pa se pred nami
nahaja pre-visoka stopnica v svet realnosti, raz-uma za kaj
takega, pa ne moremo premakniti. Za prvo stopnico je gotovo
potreben večji notranji „napor”, kasneje nov pogled pripomore, da
stopnice postanejo neutrudljive. Poizkusite o tem govoriti ljudem in
prepoznali boste, kaj pomeni prva stopnica, predvsem pa koliko ljudi
ne zmore nobene moči zanjo. Potreben je čas, da se začenja stvari
medsebojno povezovati in usvajati, je zanimivo bolj kot „strašljivo”predvsem pa resnično - za duhovnega iskalca „prepoznano” in
osvobajajoče… Približno 60% fizičnih bitij v naši galaksiji, so nehumanoidi. Nekateri koristijo vesoljske ladje. Galaktična Federacija
ima okoli 18 milijonov plovil; nekatera so za naše pojme, ogromna,
od Dinoidov, npr. dolžine ’kar’ 12.900 km?, tj. kot naš planet,
stacioniranih v našem solarnem sistemu in vedno pripravljena za
misijo. Manjša plovila so vidna v naši atmosferi, čeprav se velikokrat
„dematerializirajo” (so našim očem ali pogledu nevidna). Ameriški
Shuttle je iz vesolja posnel (film se nahaja na spletu, prikazan v
okviru aktivnosti „Disclosure Project” v ZDA) vesoljsko ladjo, dolžine
12 milj = 19km, vendar je ta, „zelo majhna”, v primerjavi z največjimi,
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ca. 700-krat daljšimi, kar nazorno asociira našo neznatnost,
omejenost, in predvsem nesmiselno potentnost…
Neogibno je za naš planet, da se prečisti in rebalansira, ter
pripravi za prehod. Ta priprava je del razloga, zaradi katerih se
zadnja leta dogajajo klimatske spremembe. Mnoge vulkanske
in potresne aktivnosti, so vplivale na pokanje velike podzemne
tektonske plošče in izginotje Lemurije, davno nazaj. Kot del
rebalansa, morajo te zemeljske mase Lemurije in Atlantide priti
nazaj na površino. Temu je povzročen El-Nino in La-Nina efekt,
odrejen v ekvatorskih predelih. Dve veliki kristalni površini, znane
kot Nebeški Svod bosta povzročili spremembe širom planeta. Ti dve
plošči zadržujeta določeno energijo, ki se nahaja na zemlji, tako da
klima na Zemlji postaja pol-tropska. Ti plošči tudi preprečujeta nižjim
rasam, da bi prispele do Zemlje. Voda, ki nastaja s topljenjem polov,
bo uporabljena v teh kristalnih površinah…
Mnogi lahko danes potrdijo, kaj se dogaja s pretvorbo sebe v
višji jaz, tokom meditacije. To je proces, ki se prakticira že davno
pred nastankom religij in filozofskih skupin. Ljudje lahko asistirajo
zamišljajoč svetlobno energijo v formi brezpogojne ljubezni, ki
obkroža ves planet, navznoter in navzven. Ljubezen osvaja vse,
ustvarja mir, ozdravitve, harmonijo in enotnost, opozarjajoč na
spremembe, katere morajo spremeniti vladajočo strukturo in
monetarni sistem. Nahajamo se v času, kjer morajo biti mnoge skrite
tajne - kot tista, o tajni vladi -, razkrite. Tisti, ki ne bodo pripravljeni
za prehod v višje dimenzije, se bodo reinkarnirali na kakšnem 3D
planetu, mogoče bodo imeli vlogo v veliki borbi na planetu Nibiru,
kateri bo kmalu postal del našega sistema. Prihodnost ni zapisana v
kamnu. Razlog je enostaven. Mi sami kreiramo svojo realnost, preko
kolektivnega razmišljanja…
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Metafizika znanja
Znanje je ključ naše eksistence. V kolikor bi bil nekdo v stanju, da
kontrolira neko količino znanja v določeni realiteti, kot oblasti obstoja,
potem bi on kontroliral to realiteto, kot bitja v njem, katerih eksistenca
je z znanjem definirana. Če se neka količina znanja razdeli na veliko
ljudi, vsak od njih dobi le malo količino znanja, ki ne bo ničesar
spremenila v njegovem življenju. Vendar, če so velike količine znanja
koncentrirane malemu številu ljudi, potem to znanje daje velike
rezultate. S tega stališča je mnogo več prednosti, če se znanje hrani
med malim številom ljudi, ne pa da se razpršuje po masah. Če bi
znanje bilo dano vsem, potem ne bi nihče dobil nič od njega, če pa
se čuva med malim številom ljudi, potem vsak od njih dobi dovolj,
ne le da ga čuva, temveč poveča tisto, kar je pridobil. V razporeditvi
znanja ni nepravičnosti. Dejstvo je, da ogromna večina ljudi, ne želi
imeti bilo kakšno znanje; oni svoj del odbijajo, ne vzamejo celo, niti
toliko, kolikor jim je dodeljeno za življenjske potrebe. Prvi korak na
pohodu za znanjem, moramo napraviti sami, kasneje lahko iščemo
družbo tistih, ki se nahajajo na isti poti. Mi ne iščemo svoje rešitve
izven nas, temveč s pomočjo obračanja samemu sebi, seveda,
če imamo v sebi globoko željo da resnico izvemo. Ker so ljudje
masovno orientirani navzven, ogromne količine znanja ostajajo
brez povpraševanja in se tako lahko delijo med tiste, ki razumejo
njeno vrednost. Oni jemljejo samo tisto, kar so drugi zavrgli kot
nekoristno in kar bi v vsakem primeru bilo izgubljeno. Obstajajo
obdobja v življenju človeštva, ki generalno sovpadajo z začetki
in propadi človeških kultur in civilizacij, kadar mase, nepovratno
izgubijo racionalnost in prično uničevati vse, kar je bilo ustvarjeno
tekom vekov in milenijev človeške kulture. Takšna obdobja masovne
norosti, običajno spremljana z geološkimi kataklizmami in klimatskimi
spremembami, sproščajo ogromne količine materije znanja, katero bi
bilo v vsakem drugem slučaju izgubljeno.
Vsa resnica in znanje o dogodkih v trenutni epohi se hrani, vendar
je lahko tudi pozabljeno od ljudi, kot tudi resnica, znanje, modrost,
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ljubezen, moč duha, ki so nespremenljivi in konstantni, isti v
sedanjosti kot bodočnosti, torej enostavno, vse mora biti sestavljeno
v celoto od tistega, kar trenutno obstaja, da bi vodilo v bodočnost
in se pričelo z evolucijo. Mi razumevamo pomen evolucije skozi
razvijanje in ustvarjanje občutka za nekaj kar že obstaja, vendar
se mora dalje razvijati, kar v duhovnem smislu pomeni vzdigovanje
samozavesti k zavesti.
Delo na zbiranju raztresene materije znanja, često sovpada
z začetkom uničenja in propadom ljudskih kultur in civilizacij.
Splošna norost, nevarnost, strah in splošno stanje napetosti, kar
je nastavljeno in trenutno prisotno v svetu („vojna proti terorizmu”),
predstavlja priložnost za vse, ki iščemo resnico, da jo naposled
vidimo in spoznamo. Ne moremo ignorirati dejstev, da se trenutno
naša civilizacija nahaja na robu propada, kar lahko smatramo
naravnim pozivom našega „prebujanja.” Aspekt tega vprašanja je
jasen. „Gomile” ljudi ne želijo, niti ne iščejo znanje, a vodje teh, iz
svojega interesa, poizkušajo jačati njihov strah in odpor do vsega,
kar je novo ali nepoznano. Ujetost, v katerem človeštvo trenutno živi,
je bazirano na tem strahu in da bi razumeli vzroke, je dovolj videti
kako živimo, kaj predstavlja cilj naše eksistence, objekti naših želja,
naše strasti, težnje, kaj mislimo, kaj govorimo, koga služimo, komu
se klanjamo. Postane nam jasno, da človeštvo sedaj, s takšnimi
interesi, ne more pričakovati nekaj drugačnega od tega, kar trenutno
ima. Zdi se, da resnica nikoli ni bila področje obletavanja med ljudmi.
Resnica se skriva, in koristi bolj za namen kontrole, kot osvobajanja.
Živimo pred samim koncem stoletne prevare grandioznih razmer. Kot
rezultat apetita za iluzijo, je zelo verjetno, da uspavane ljudske mase,
dobijo ravno tisto, kar so iskale – postanejo žrtve največje prevare
od tistih, ki so jim, proti logiki, poklonile svoje zaupanje. Zahvaljujoč
dejstvu, da nas je zelo malo, ki želimo ta znanja, dobivamo dovolj, da
postanemo inteligentnejši. Vsi ne morejo postati inteligentni, tudi če
bi želeli. Obstaja splošen ekvilibrij (ravnovesje), ki se ne more kršiti.
Nihče znanje tudi ne skriva; tu ni misterije. Poizkušamo pomagati
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drugim v razumevanju osnovnih elementov objektivne realnosti, do
neke določene meje. Na iskalcu je odgovornost za prevzemanje
korakov, kar je odločil da razišče, delati in narediti, ne pa pričakovati,
da nam je servisirano. Pridobivanje ali prenos resničnega znanja,
zahteva vlaganje velikega dela tistega, ki ga sprejema in tistega,
ki ga predaja. Tisti, ki posedujejo to znanje naredijo vse, kar je v
njihovi moči, da čim večje število ljudi pripravijo, ter jim približajo in
prenesejo znanje, da izvedo resnico. Tisti, ki si želi znanja, mora
sam poiskati izvore in se jim približati, da bi lahko izkoristil pomoč
in smernice, ki so dane vsem, a katere ljudje po pravilu ne želijo
videti ali jih ne prepoznajo. „Ohranjanje v(r)ednosti iz preteklosti
je zakon okultizma, duhovne ekonomije, a obenem tudi zakon, ki
se ga prepozna samo skozi duhovno modrost” (R.Steiner). V tem
univerzumu ni „brezplačnega obroka”, ako mislite da je, tvegate sami
– nekomu postati obrok. Ali mora nekdo drugi razumeti to realnost,
namesto nas? Bodimo, tj. smo že koristni v tej kreaciji. Ustvarjajmo,
uskladimo se, zavrzimo laži in prevare, tudi tiste, ki prihajajo iz globin
našega bitja. Na koncu dobimo nazaj vse tisto, kar smo življenju dali.
Vsi tisti, ki se uvrstijo na stran iluzije, sami postanejo to isto - „sanje
iz preteklosti.” Tisti pa, ki poklanjamo striktno pozornost na objektivno
realnost s svoje leve in desne strani, postanemo, smo realnost
„bodočnosti.” (izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Praktična gnostika
Civilizacijska zavest, ki funkcionira na jasno definiranih pojmih in
čvrstih zaključkih, onemogoča ustvarjanje bilo kakšne predstave, o
drugih načinih razmišljanja. Gnostična zavest je operativna na bazi
relativnih pojmov in zaključkov. Gnostik smatra svoje izkustvo in
znanje kot intimno stran svojega bitja, ga ne izpostavlja in s tem
skriva velik del svoje identitete. Ne prihaja v pozicijo razprave,
polemike ali diskusije, saj nima „svoje” opredelitve, ki bi jo prezentiral
iz razlogov sprejemanja resničnosti. V slučaju prisotnosti na
razpravah, ki za njega nimajo vrednosti, svojo miselno energijo na
59

področju gnostične zavesti, troši na bolj važne miselne aktivnosti. Ker
gnostični sistem razsojanja, teži na poenostavljanju življenjskih
procesov, je jasno, da gnostik, sredstva za življenje ustvarja ob
minimalni izgubi psihofizične energije. Začetki gnostične poti, se v
socialnem smislu, reflektirajo z negativnimi vsebinami, ker uzurpirajo
civilizacijsko zavest in šele kasneje prehajajo v neko harmonično
stanje. Gnostik vplive socialne sredine sprejema v prizadevanju, da
ne puščajo v njemu emocionalne sledi. Rezultat tega angažiranja, je
stanje gnostika kot nekega igralca, ki si proces obnašanja - v odnosu
na socialne vplive - predstavlja kot gledališko predstavo. Takšno
obnašanje dela gnostika nevpadljivim ali bolje rečeno nevidljivim, v
smislu ezoteričnega znanja in izkustva. Civilizacijske norme so
neusmiljene in ne dovoljujejo odstopanja, tako da gnostik nima
mnogo izbire v obnašanju. Dobro ve, da ga nespoštovanje pravil
lahko privede v zapor, norišnico ali na pokopališče. Civilizacijske
norme so prepleteno konstruirane tako, da človeka optimalno
izčrpujejo fizično, emocionalno in intelektualno. Gnostik se izogiba
teh procesov in koristi razpoke med temi normami, posebno
značajno je balansiranje moralnih norm. Ker so zakonske norme del
verificiranih moralnih norm, gnostik odvisno od svojega
intelektualnega nivoja deluje in dela na samem robu teh zakonskih
norm. Ves ta čas on svoje „poštenje” ali svojo „normalnost” pokriva z
„kontrolirano norostjo”, ki ni plansko, temveč prihaja spontano, kot
posledica navad, ki so pridobljene skozi vpliv višjih centrov. Takšno
obnašanje nima namere rogati se svoji življenjski sredini in njenim
normam, temveč služijo kot naslon eksistence gnostika, kot
socialnega bitja. Če vzamemo v obzir, da gnostik ne preživlja
tuzemno stvarnost skozi civilizacijske norme, je jasno, da on sploh
nima tuzemnih civilizacijskih problemov in je razbremenjen psihičnih
obremenitev. Lahko bi rekli, da vse družbene procese opazuje
(doživlja) kot predmete, podobno kot običajen človek opazuje gozd,
skozi katerega gre. Zasedanje nekega parlamenta on podoživlja
tako, kot bi običajen človek opazoval peteline na ograji, ko se,
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nekateri predvsem, nekonstruktivno samo-oglašajo. Ni težko
zaključiti, zakaj je ezoterično učenje stalno predmet spretnih napadov
in dezinformacij. Takšen gnostičen način opazovanja civilizacijske
stvarnosti ima izvore v posebni vrsti logičnega zaključevanja,
odvajanja važnega od nevažnega. Logični gnostični zaključek je, da
operativna zavest lahko funkcionira, če je miselna aktivnost
skoncentrirana na sedanjost, kar pomeni, da se v vsakem trenutku
gnostik zaveda, kaj se z njim in okoli njega dogaja. Percepcija odprtih
čutil in maksimalna introspekcija, omogoča analizo miselnih
procesov, kjer se razpoznavajo vplivi, ki škodljivo vplivajo na
mentalno konstrukcijo, saj opozarjajo na spomine doživljenih
neprijetnosti, in tako ustvarjajo vznemirjajoča psihološka stanja.
Gnostik drugače prepoznava dejstvo alkohola, kajenja, hranjenja,
telovadbe, uporabe mašil v govoru, idr. Če se k temu doda nenehno
samoopazovanje in druge metode samoanalitičnosti, se slika o
samem sebi, približuje objektivnosti. Z obvladovanjem takšnega
načina razmišljanja, ima direktno podporo resničnega „Jaza” in
obenem neverjeten odpor lažne osebnosti. V vztrajanju in
spremljanju svojega psihološkega stanja, tako odvračanje od slabih
navad, prihaja po sebi brez abstiniranja, saj v gnostiki ne obstaja
pojem močne in slabe volje, kar torej nima takega značaja. Za
gnostika je proces odvajanja od slabih navad, vezan na miselno
koncentracijo, kot zavest pri uporabi teh slabih navad in zavesti
njihovega slabega dejstva, saj ta proces pripada višjim centrom.
Zato je hipnoza, v humani uporabi, efektivno sredstvo za odvajanje
od slabih navad. Gnostik zavestno opazuje več dogodkov obenem,
vidna percepcija je večja od 180 stopinj horizontalne ravni, često
pokriva celo ves krog zaznavanja (čuti ljudi, poglede, dogajanje za
hrbtom), hitrost prepletenega razmišljanja in senzibilnega ob-čutenja,
je neverjetno povečana. V delčku sekunde gnostik prevede analizo
situacije in nanjo reagira na logično najbolj adekvaten način in se
tako izogne vsem mogočim neprijetnim situacijam. Včasih sebe
opazuje kot tujca, da nevtralizira druge skupine „jaz-ov”, ki operirajo
61

v preostalem delu civilizacijske zavesti. Sposobnost gnostika je
objektivno razsojanje, vendar z zavestjo, da se nahaja na stopnicah
razvoja, kjer je vsak zaključek lahko subjektiven in nesiguren. Tukaj
prevzema kompromis, v katerem občasno sprejema samo elemente,
z možnostjo sklepanja v določenem obdobju ali trenutku. Sposoben
je v delčku sekunde osvoboditi neke svoje misli ali stališča, v kolikor
delujejo kot motnja v nadaljnjem razvoju, kar mu omogoča eksistenco
in delovanje med notranjim življenjem in zunanjo stvarnostjo. Gnostik
tako gradi odnos proti duhovno-materialni stvarnosti. Emocionalni
potresi, ki jih običajen človek doživlja kot neprijetnosti, zanj ne
obstajajo. Zunajčutna opažanja, so gnostiku globoko intimno
izkustvo, ki je operativno skozi miselne in mentalne procese, v
homogenosti posebnega stanja zavesti skozi asociacije, v odnosu na
materialno stvarnost in direktnim spoznanjem. Pogoji za doseganje
gnostične zavesti, so spremembe razmišljanja, kar je v odnosu na
lažno osebnost, najtežja sprememba svojega bitja. Sprememba
razmišljanja je boleča in posledično povzroča spremembe navad,
obnašanja, ter kriterijev važnosti in prioritet. Je proces odmiranja
lažne osebnosti in rojstva novega bitja. Gnostični razvoj predstavlja
nenehno dvigovanje moralnih kvalitet. Gnostik ne zavrača
civilizacijskih - moralnih norm, temveč jih opazuje in eksploatira na
poseben način. Pozornost do moralnih norm, je osnovni princip
tekom celega procesa gnostičnega učenja. V prepletenih situacijah
ima gnostik včasih edino možnost, da reagira z usmerjanjem svojih
postopkov, skozi moralni filter civilizacijske zavesti. Zaveda se, da je
s tem „popuščanjem” del sebe zatajil, vendar se zaveda, da drugače
ni smiselno. V času „izgorevanja” se bodoči gnostik srečuje s svojimi
napakami in slabostmi - ki tvorijo njegovo osebnost - kot z
objektivnim samoopazovanjem v ogledalu. Ko deli lažne osebnosti
kapitulirajo – zavestno se predajo -, se ta „svoboden” prostor
postopno širi z napadi na sosednje dele lažne osebnosti. Z novo
percepcijo na strah, sovraštvo, ljubosumje, depresijo, maščevalnost
idr., ki jih šolska psihologija smatra kot motnje, gnostik dosega
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pristop eliminiranju in iskanju vzrokov njihovim nastajanjem.
Ezoterična učenja so te motnje odela v stanja posameznega „jaza.”
Osnovni princip Castanedinega učenja je odpravljanje
„samovažnosti” kot eliminiranje posamičnih „jazov” skozi zavestno
kontrolo istih, preko svojega bitja, saj je sicer možna manipulacija
zavesti, tj. vpliv na ta stanja skozi center, ki je - samovažnost.
Samovažnost predstavlja energetski rezervoar (baterijo), ki se
plansko in organizirano, skozi manipulacijo, preko teh izrastkov ali
psihičnih stanj prazni, črpajoč psihofizično energijo posameznika, ki
to samovažnost poseduje. Gnostik je preko svojega izkustva, tak
opis prestrukturiral in samovažnost vidi kot izrastline, ki izvirajo iz ene
sferne površine, ki v skupku tvorijo samovažnost na površini lažne
osebnosti. Z delom na sebi, uničujemo te izrastke. Na začetku je
odstranjevanje teh vrhov hitro in opazno, vendar zato boleče. Vse
bližje površini, pa se nahajajo v vse bolj perfidni (potuhnjeni) formi, ki
se težje opazi in analizira. Sferno površino gnostik sedaj nenehno
vrta in jo notranje raziskuje z novim pogledom na vse. V tem procesu
samoočiščenja opazuje svet z drugačnimi očmi in se začenja čuditi,
kako drugi ljudje ne vidijo stvari, ki se dogajajo krog njih. Čuti
nezadržno potrebo, da drugim ljudem pomaga, da tudi oni u-vidijo
izkrivljeno stvarnost, z vso njegovo protislovnostjo; da tudi oni
doživijo občasna stanja notranjega uma, miru in da ne zapletajo
stvarnosti okoli sebe. Postopno z napredovanjem, gnostik to prevrtano, rešetkasto - strukturo pretvarja v sitasto in na koncu do
komaj vidljive fine stvaritve, ki mu še vedno omogoča, da ima
nogavice na nogah v paru, da se usede raje na stolico, da z družino
„opazuje” televizijo, da primerno „lebdi” med ljudmi, da se kaj pošali
„z resnim razlogom”, da se preveč ne razkriči nad uradnikom, da
„sebe” ne s-pozabi v fizični realnosti itd. V tej „kontrolirani norosti”,
gnostik nevidljivo eksistira v svoji sredini. Učenje z učiteljem je
seveda lažje in hitreje, četudi skozi delno subjektivnost učitelja,
samostojno izobraževanje, pa bolj zapleteno, bolj obsežno a relativno
objektivneje. Samostojni učenec se veliko išče, mnogo „greši”,
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vendar so napake zanj veliko izkustvo, ki mu daje večji naslon za
nadaljnjo izgradnjo. Tudi emotivni doživljaji se težko opisujejo skozi
literaturo, zato se je potrebno vračati na že prebrano in v tem
procesu razumevanja opisov in primerov, dosegati kak miselni
preblisk asociacij, z direktnim spoznanjem, kot proces rojstva novega
bitja, ki vzpostavlja nov način funkcioniranja, skozi osvobojene
prostore osebnosti. Nov način opazovanja, zahteva tudi nov način
odnosa proti sebi in sredini, kar nadalje prihaja samo po sebi, skozi
resnični „jaz.”
Gnostik je vedno učenec, saj proces nenehno ustvarja prostor za
nadaljnjo napredovanje.
Odvajajoč bistveno od nebistvenega, do skrajnih meja poenostavlja
svoj odnos do materialnega sveta in ne izgublja energijo v
formativni komunikaciji. Ničesar ne poizkuša, kar nima možnosti
realizacije a obenem, tudi najmanjšo priložnost poizkuša realizirati
z maksimalnim angažiranjem. Zaveda se, da mora svoja izkustva
prenašati okolju, v katerem se nahaja, kar počne s svojim
obnašanjem, čuvajoč gnostično identiteto. S skrajnim spoštovanjem
do vsakega bitja, si prizadeva živeti v splošni harmoniji. Vsak
dogodek je zanj izziv in izpit v smislu izvirnega, primernega ali
idealnega reagiranja. Gnostik vseobsežnost v opazovanju stvarnosti
okoli sebe, dosega brez zaključkov v procesu razmišljanja, še
posebno pri slušni percepciji, saj se zaveda omejenosti čutil in
z prenagljenimi zaključki, blokiranje procesa kontinuiranega
razmišljanja. Zadrževanje ali vzdržnost od zaključkov pa obenem
odpira višje centre, za zunajčutno percepcijo. Sklepanje v formi
razsodbe, je nevarno za gnostika, ker so zaključki vezani na
preteklost, še najpogosteje z negativnimi spomini. Izogibanje od
sklepanja, približa gnostika sedanjosti - edinemu operativnemu
elementu v njegovem delu in življenju -, s tem načinom pa prihrani
in čuva velike količine energije. Za gnostika imajo civilizacijski vplivi
določeno važnost, saj iz izkušenj ve, da na določen način nosijo v
sebi tudi druge vrste vplivov. Najpogosteje se višji vplivi eksponirajo
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skozi več civilizacijskih vplivov. Tehniko prepoznavanja teh vplivov
lahko imenujemo branje tajnega pisma. Ko obvladuje prepoznavanja
različnih vplivov, postane priča čestih srečanj ljudi z možnostjo, da se
rešijo mnogih problemov, ki jih obremenjujejo v življenju. Na žalost je
gnostik največkrat samo „neprepoznavna” priča - opazovalec. (izvor:
galaksija.com, prirejeno)
Pravi gnostik opazi stopnjo zavesti ali inteligenco v vsakem
posamezniku, ne da bi ta sploh kaj opazil. Ko gnostik npr. vstopi v
javni prostor, s prebliskom prešine prisotne in „iz-meri” intenziteto
relativne zavesti vsakega, glede na okoliščine. V bistvu je ta
aktivnost nekakšno iskanje podobnih, kot je sam. Včasih, ko vstopi
v prostor, namenoma glasneje pozdravi, da bi tudi ostale prebudil v
višjo pozornost (ki je zavest), saj celovito in stalno predstavlja svoje
poslanstvo „prebujati” in vzpodbujati. Če pri nekomu podobno visoko
zavest zazna, kar je izjemno redko, ga skoraj vedno tudi ta opazi,
kar je podobno nekakšni uskladitvi z radio valom. Medsebojno se
pozdravita s posebno fokusiranim spoštljivim pogledom, nežnim
nasmeškom in neznatnim priklonom glave, s čimer oba nedvoumno
prepoznata podobnost misli/telepatije, ki dodatno, odvisno od
okoliščin, izražajo še „tako pač je” ali „mi že vemo”, „kaj hočemo”,
„kako ljudje ne razumejo”, „nimaš kaj pomagati”, idr…
Tudi ko se gnostik „sprehaja” po ulici, se skoraj neopazno vsakemu - zazre v oči, saj nenehno spremlja/ceni pozornost/zavest
mimoidočih, v nenehnem proučevanju in iskanju sebi podobnih.
S tistim, ki se analogno s pogledom sreča, se pozdravi-ta na
podoben način, ki je tu bolj izraz vzajemne spoštljivosti, sled aktivno
dosežene višje zavesti. Če okoliščina omogoča razgovor, sta dva
gnostika takoj pristno komunikativna, kot da se že poznata, med
njima je izpostavljen zaupanja vreden odnos, govorita v specifičnem
„simboličnem” jeziku, vendar nedvoumno vzajemno razumljivem.
Učencu se prva leta (tako visoka) in stalna pozornost zdi nemogoča,
nedosegljiva, psihično naporna, kasneje, ko se nauči še razlikovati
zavesti med tisočimi, ki jim je leta ’zaziral’ (zrl) v oči, pa preide v
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lagodno in prijetno stalno-stanje-splošne-pozornosti okoliščin in
opazovanja vsakogar, ki je podobno stanju obvladovanja časaprostora-materije, ki je neka ’vesoljna’ zavest glede bistva človeške
eksistence. Seveda lahko gnostik v vsakem posamezniku prepozna
še mnoštvo njegovih objektivnih lastnosti in stanj, v kolikor okoliščina
izkazuje analitično potrebo. Takšna sposobnost in potreba je pri
gnostiku podobna stanju nekega „močnega” človeka, ki svojo moč
„mišic” izkaže le takrat, ko jih aktivira pri dvigu „bremena.” Vsekakor
je moč, spretnost, lahko izjemno koristna pri praktični gnostiki, zato
nemalo gnostikov obvladuje tudi borilne veščine, spretnosti, še
posebno je to praksa raznih duhovnih šol ali samostanov, na daljnem
vzhodu. Učenci se tako paralelno z duhovnimi lekcijami, posledično
na-učijo še spremljajočih veščin sinhronizacije in koordinacije
telesnih gibov s kontrolo uma, splošne samokontrole, samodiscipline,
koncentracije idr. nenazadnje tudi za morebitno uporabo fizične sile.
Praktično sicer nikoli niso potrebne, saj gnostik rizične okoliščine
v naprej predvidi in jih obvladuje s številnimi nefizičnimi veščinami,
ki pa so pridobljene in oplemenitene tudi z dolgotrajno in naporno
vadbo „fizičnih” spretnosti. Vsesplošna pozornost gnostika - ki
predstavlja obvladovanje trenutkov v objektivni realnosti - rezultira
aktivnosti ali stvaritve, premišljeno in predvidljivo, kar pomeni,
da gnostik popolnoma vse počne s predanostjo - ljubeznijo. Za
njih torej v življenju nekaj velja le, če je narejeno ali predano z
ljubeznijo. Omenjeno razumevamo tudi na način, da jih ne gane
rutina plačila neke storitve, v stvari ali denarju bolj, kot npr. skromen
izraz preproste stare ženice, ki v poplačilo drugega ni premogla, kot
predati jabolko iz svojega srca, s solznimi očmi… A razumemo sedaj,
ko je tudi nas ganilo?
Doseganje visokih stanj objektivne percepcije, dosegamo z
napredovanjem na številnih nivojih zavesti.
Torej, beremo pozorno in ’predano’…, izravnajmo vendar malo
hrbtenico…, občasno jo zarotirajmo v obe skrajni smeri, pa obe
podlahti na mizo…, kaj pa gledate naokoli?…, (☺ vidimo, da nas
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upoštevate, to je v redu), cela stopala sproščeno na „parketu”,
tovrstnih vsebin se namreč ne prebira na ’gugalniku’; bi se pa
na njem, o tem, bolje razmišljalo… Sprostimo malo napeto čelo,
pomasirajmo si predel tretjega očesa proti nosu, kjer se poglablja
neka poševna kožna guba, ki poleg globljega razmišljanja (torej
nam pozorno sledite), izdaja tudi „strogost.” Ja, zaradi pronicljivega
videnja „neodgovornega” sveta, ne?..., saj vendar često kritično
razmišljamo, ko smatramo, „da je samo najboljše, za nas dobro”,
vendar če to porečemo, ehh, bolj redki razumejo…
Delček realnosti
Trenutno smo na koncu velikega 25.920-letnega cikla, kateremu
so bile osredotočene in orientirane tudi davne, velike in številne
civilizacije. Razlog uničenja Atlantide (na polovici cikla, pred ca.
13.000 leti, multi-vzročno-posledična izzvanost), je bila tudi njihova
usmerjenost pohlepu, samozadovoljstvu in materializmu, kar
nam danes, zveni zelo znano. Zaradi tega bodo materialistično
usmerjene individue, izzvane do skrajnih meja svojih psihičnih in
fizičnih zmožnosti, ko se bodo borili za obstanek v materialnem
svetu. Mnoge pohlepne organizacije (Bela Hiša, CIA, FBI, NSA,
Pentagon, Izrael, Vatikan, Združeni Narodi, mnoge mednarodne
organizacije itd.) že izgubljajo kredibilnost. Tudi svetovne
„humanitarne” organizacije so vpletene. Pri cepljenju proti Hepatitisu
oz. „večje imunosti”, je sočasno, skoraj ves afriški narod, okužen
še z virusom AIDS, s pomočjo Haitske krvne banke, Svetovne
zdravstvene organizacije WHO, in Združenih Narodov - UN, z
namenom depopulacije (iztrebljenja) črnskega prebivalstva… Že
tako je bila črna rasa genetsko programirana na krajše življenje,
za delo v rudnikih in programirane bolezni v njih, tako da so za
obstanek, stalno odvisni od svojih belih gospodarjev. Zaradi tega je
v genetsko programiranem spominu vseh ras, da so oni sluge, kar
seveda ni res, saj so naši bratje, pa so ameriški in evropski iluminati
odločili, da uničijo črno raso na našem planetu, da se ne bi še njihovi
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Kreatorji Anunnakiji, vmešavali v njihove globalne načrte. Virus za
depopulacijo prebivalstva, je s tem namenom rekonstruiran leta 1967,
od že prej umetno genetsko kreiranega, tisoče let starega virusa
Sida, ki je bil uporabljen v mestu Sodoma, kjer so ga odkrili. Še
dandanes obstaja tam radioaktivno sevanje od tistih dveh „bibličnih”
eksplozij, kjer je bil razpršen tudi ta virus. „Mimogrede” omenimo,
da je ta virus tako majhen, da lahko (tudi on) ’penetrira’ skozi pore
materiala, s katerega izdelujejo kondome… V ameriških laboratorijih
bolnišnice St. Louis, je bil virus skrivno testiran na človeku, ki mu
je uničil imunski sistem, umrl je v agoniji. Nepričakovano je prešel
tudi na belopoltega človeka, in se prenesel naprej… Pred tridesetimi
leti, je objavljen program o nujnosti depopulacije človeške vrste
na planetu. To ni skrivnost. Tudi Kissinger je javno izrekel, da se
mora populacija našega planeta zmanjšati na vsega 500 milijonov
ljudi. Za razmišljanje, oz. neko primerjavo povemo, da je bilo tudi v
času zadnje kataklizme (potopitev Atlantide, idr.), na našem planetu
okoli 6 milijard ljudi in da to število predstavlja kritično maso za naš
planet, glede na klavrno stanje naše evolucije, saj če bi bili bolj
razvita vrsta, bi lahko na našem planetu, v sožitju živelo, 30 milijard
in več prebivalcev… Vsi sumljivi virusi „se pojavljajo” tam, kjer je
populacija siromašnih največja, med nepismenimi v Afriki in Aziji. Z
nevednimi ljudmi je namreč najlažje manipulirati, z ostalimi ali manj
vednimi pa nekaj podobnega, saj četudi so pismeni in jim je znanje
dosegljivo, žal ne razpolagajo s svojim časom, pri prvih pa je samo
obratno… Vprašajmo se, koliko sami o teh stvareh vemo, koliko se
informiramo, kritično raziskujemo, dnevno opažamo in vzpodbujamo
ozaveščanje. Imejmo na umu, da tukaj posredujemo navedbe v bolj
simbolni, zelo skopi obliki, ki so dostopne le kakšni promili ljudi, vse
skupaj torej, komaj kaj, a vseeno bolje kot nič. Lahko bi izjavili, da
je najbolj smrtonosna bolezen našega planeta prav neznanje, kar
lahko, več kot opažamo, sami… Za ’obolele’ ljudi črnske rase, od
pre-številnih, ni važno kakšnih, torej vseh bolezni, se že na osnovi
površnega, rutinsko -”poenotenega” zdravniškega pregleda, npr.
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izgube 10% telesne teže, kar že sistematsko (plansko-genocidno)
„predvidevajoče” zaključi, da imajo AIDS, in se jim predpiše kakšno
„zdravilo”, npr. Azidothymidine, skrajšano AZT, ki je nastalo leta 1964,
v korist kemoterapiji, pri obolelih od raka. Zdravilo je bilo „zavrženo”,
še preden je prišlo na tržišče, ker so že pri laboratorijskem testiranju
mnoge živali poginile. Smatra se med najbolj strupenimi, kdaj danimi
v uporabo, ker enostavno, s svojim strupom zaustavlja delovanje
celic, z vsemi DNK sintezami. Za razliko kontrolirane uporabe, v
terapiji zdravljenja raka - ko se koristi le nekaj tednov in nikoli več
-, se pri zdravljenju AIDS-a predpisuje kar doživljenjsko. Ljudje
tako počasi a sigurno umirajo, vendar ne zaradi ’bolezni’, temveč
zdravil, takšnih in drugačnih. Koliko, med razvitimi državami,
se sploh preverja substance v zdravilih, njih učinkovanje na
človeški organizem, ki prihajajo iz priznanih, farmacevtskih družb?
Predstavljajmo si tukaj neko delovanje osiromašene (izropane)
države, kjer nimajo možnosti za preverjanje kaj takega; poleg tega so
te države, črnega kontinenta, samo uradno (formalno) „neodvisne”,
in še vedno dejansko pripadajo nekim belim gospodarjem
(imperialističnim kolonizatorjem), torej so pod njihovo absolutno
kontrolo, ter stalno eksploatacijo… Obstajajo še drugi primeri takšnih
iatrogenih (poškodbe ali motnje nastale zaradi zdravljenja) bolezni:
Svinjska gripa, SARS, Španska gripa..., ’ustaljeno’ se vse vrti še okoli
denarja, ki se preliva na račune farmakoloških kartelov, in v razvitem
svetu, se to, še bolj ’vrti’. (izvor: Galaksija.com, povzetek, prirejeno)
Visoko informiran človek ne potrebuje zdravil, in že stanje našega
telesa (zdravja) je realen pokazatelj našega resničnega znanja.
Najmanj, kar lahko človek zase stori je, da se ne zateka zdravilom
nepremišljeno, oz. če to res ni neobhodno potrebno. Vzpodbujamo
človeka, naj raje pristopi večjemu razumevanju naravne sposobnosti
telesne regeneracije in prepoznavanju moči utripa imunskega
sistema, kar je povezano s stanjem naše inteligence. Posplošeno
rečeno, človeški imunski sistem je izgrajen tako, da bi lahko
premagal vsako naravno bolezen na našem planetu. Potreba ali
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nujnost poseganja po zdravilih je lahko izraz porušenega sožitja z
naravo, ko imajo ljudje zmanjšano aktivnost imunskega elementala,
in pa seveda, zaradi izpostavljenih, umetno kreiranih bolezni…
Informirajte se o, npr. vrstah genetsko ustvarjenih insektov, komarjev,
ki so jih namerno izpustili (nekateri so tudi nekontrolirano ušli)
iz ameriških laboratorijev, da bi prenašali bolezni v poltropskih
področjih, sedaj pa se ti premikajo k nam, tako kot se k nam pomika
poltropsko podnebje. Verjetno veste, da je komar najpogostejši
prenašalec bolezni na svetu, da ima najbolj koncentriran oz. učinkovit
’strup’, in je povzročitelj številnih najnevarnejših, tudi smrtnih bolezni:
denga, tropske parazitske bolezni, malarija, rumena mrzlica (50%
smrtnost), encephalitis, idr.… Mimogrede, epidemije so se pojavile
z „izumom” injekcij (cepiv za aktivno imunizacijo?) saj jih, „baje”,
pred vaccina-cijo (v prevodu ’krava-tizacijo’), ’pogruntavščino’
nekega E.J., uspešnega ’šarlatana’ (kot ga imenujejo ’prepoznavalci’
stroke), prej ni bilo (zaslediti). Družil se je tudi z nekim g. Darwinom,
„evolucionistom”, podobnim po razmišljanju, pa smo zato (zastali)
tam, kjer smo… „Baje”, da dandanes šolarje še vedno zavajajo
z Darwinom – „odgovorni” pa nič; ali so „odgovorni” še vedno
zavedeni, ali pa se še niso utegnili podučili, od kje resnično izvirajo…
Raziskovanja in predvsem ugotovitve obeh, je sistem kar povzel
za nadaljnjo razvijanje „nekega” razumevanja… Raziskovanja
torej ne manjka, imunski elemental je preko ’elementala’ v glavi,
hvaležen, saj vzajemno delujeta, ko se nadgrajujeta. Kakor in
kolikor v glavi, tako in toliko v in na telesu… Stanje svojega zdravja
lahko na veliko praktičnih načinov hitro ali sproti preverjamo, npr.:
(hitro) preverimo količino ušesnega masla; če na palčki ni nobenih
rumenkastih sledi naravnega zdravila, ki ga telo po potrebi proizvaja,
ga torej ne potrebujemo, ker smo v redu; izključno čisto palčko, pa
lahko shranimo še za ’drugič’, oz. za dolgo ☺…, in (sproti) če pri
veliki potrebi ni potrebe po toaletnem papirju!? – enostavno, pa še
„ekonomično”…; pa rožnata barva kože, relativno temen ten las,
gladka koža brez ’črvičkov’, telesni znoj in stopala brez ’vonja’, bel
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urin, „uživanje na gugalniku” ☺ itd.… Karma (naravna zakonitost)
številnih institucij, ki so zlorabile zaupanje množic, je propad, saj
vedno pride trenutek resnice (izravnave) za vse in vsakogar, vedno
bolj je/bo prepoznano, ko nihče temu „uravnovešenju” ne ubeži,
saj se vse reflektira na ves svet in na vse ljudi. Če npr. pomagamo
Ameriškemu ljudstvu, kot napredni, anglo-saksonski rasi, ki je
najbližja evolucijski preizkušnji, pomagamo tudi sebi, zato globalno
Globalno SPoročilo simpatizira z vsemi so-ljudmi, in odmeva tudi
tam, predvsem pa, od tam…
New-age se veže s seksualno revolucijo 60-ih in ti. „gibanjem
za oživitev človeških potencialov” v 70-ih letih, čeprav koreni
segajo globlje, do 19. stoletja z oživljanjem okultizma, pojavo
teozofije, spiritističnimi seansami, idr. Odlikuje se s sinkretizmom
(poizkusa združitve ali kompromisa) med zahodno in vzhodno
mislijo. Predstavlja neko vrsto „supermarketa duhovnosti”, vendar
s pomanjkanjem kritičnega, širše zastavljenega mišljenja. Newage industrija predstavlja zelo donosen posel, ki se ukvarja s
prodajo številnih alternativnih zdravstvenih uslug, vzpodbujanjem
spiritualnosti, s prodajo predvsem praktične literature, v grobo
posplošenem pomenu „sam svoj duhovni mojster”, za širši
krog ljudskih množic, organiziranjem seminarjev, izletov itd.,
vsekakor pozitivnega delovanja tistih, s posebno duševno afiniteto
(nagnjenost-jo). Nekateri pripadniki krščanske religije smatrajo
new-age „hudičev plan za uvajanje ene/enotne svetovne religije”,
kakor je omenjeno že v Razodetju apostola Janeza (zadnja
svetopisemska knjiga o videnjih ’konca sveta’). V bistvu, je Newage le eden od premišljenih pod-projektov socialnega inženiringa, ki
se kontrolirano sprovaja z določenim ciljem, s strani elite na oblasti
in, ki se je prvenstveno vzpostavil - začel v ZDA, danes pa je, ’po
predvidevanju’, razširjen po celem svetu. Nezadovoljstvo ljudi s
tradicionalnimi religijami, saj človek v zavesti napreduje in odvrača
neka nenaravna učenja, predvidena potreba po izmisleku novih
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in kompleksnih motivov, doprinosi napredka v znanosti in novemu
življenjskemu standardu, so razlogi masovnega razcveta newage-a v ZDA, v 60-ih letih. Iz ezoteričnega stališča, obstaja mnogo
indikacij, da se svet kakršnega poznamo, približuje nekem kraju, saj
je potrebno new-age gibanje – poleg vsega dobrega, ki predstavlja,
vzpodbuja in prinaša - opazovati tudi kot sofistikacijsko (poneverjeno)
dizajniran manever „kontrolnega sistema”, da se prepreči masovno,
eksterno (zunanje) prebujanje človeka, človeštva. Kontrolirana
pretvorba v nekakšen efekt „nadomestne pilule”, sledi cilju,
onemogočati (okoliščine) doseganje visoke, kritične (tj. uporniške)
zavesti, veliki večini ljudem, ki obenem zmotno smatrajo, da so jo
dosegli. V bistvu pa bi dosegli le „drugo paralelno” repliko zavesti,
v katerem stanju, se jih še vedno lahko kontrolira in manipulira.
Okultna manipulacija je bila na našem planetu vedno stalnica, katera
je sedaj najmočnejša…(izvor: quantumfuture.net, povzetek, prirejeno
in dopolnjeno)
Izrazoslovje in izpostavljanje
Nekdo, je omenjeno stanje zavesti new-age iskalcev resnic,
kritično izrazil, da - „sanjajo da se prebujajo iz spanja”. Takšne,
„nestimulativne”, bolj „odbijajoče” prispodobe, lahko že rutinsko,
po občutenju ali na videz, izkazujejo neko mero netolerantnosti,
poniževanja, ’diskriminacije’, vendar apeliramo predvsem na
prepoznavanje duha tematike, obenem okultnega dojemanja iz naše
perspektive. Prispodobo smo namenoma vnesli, tudi kot apel za
prepoznavanje naše ’rutine’ umovanja, zato še nekaj ’misli’: Marsikje
smo ’prisiljeni’ izpostavili neke izraze, ali se morebiti zazdimo
„oddaljeni”, saj zaradi želje po bolj ’kontrastnem’ razumevanju,
ne smemo vedno kloniti diplomatstvu, niti dajemo prednost neki
samo-priljubljenosti, pred smotrom razumevanja, ki ima prednost;
lahko tudi grajate nespretno uporabo izrazov (četudi kontroliramo
energijo in smoter vsake misli in besede!?), samo da Vi razumete,
kaj se želi izpovedati. Vedno se ne uspeva, na „všečen” način,
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izpostaviti duhovno stanje stvari, katerega stanje, vidimo vsak na
svojem nivoju, vsak v svoji okoliščini, vsak v svojem emotivnospiritualnem stanju. Številni parametri vplivajo na pravilen izbor,
„težo”,”barvo”,”ton” in moč besed. Ali torej lahko nekdo, ki vidi
stanje bolj kritično od drugega, uporablja „težje”, bolj neprizanesljive
izraze, kot nekdo, ki tega ne opaža v takšni meri? Tudi v nemiru se
uporablja drugačen nabor/ton besed kot v miru, do posameznika
drugače kot do množice, v mestu drugače kot v naravi itd. V praksi
opažamo, da je tovrstna uporaba težjih besed bolj pogosta, kot bi
si nekdo predstavljal, tudi pri inteligentnih ljudeh, in presenetljivo,
učinkuje z večjo (pričakovano) silo na tiste, ki so za kritiko (v prid
osebnega razvoja) odprti. Drugim povzroča revolt, neprijateljsko
nastrojenost, četudi gre lahko za popolnoma isti pristop, ton in nabor
besed! Kriteriji so torej, ne samo na nivoju, relativnosti dojemanja
med opazovalcema, temveč tudi odvisna od smeri razmišljanja (npr.
pozitivno, negativno) in moči usmerjenosti (interes) nekoga, ki jih v
informacijo ali „poduk” sprejema. Kar je za nekoga vzpodbudno, je
za drugega nerazumljivo in nesmotrno, kar je za nekoga korektno
je za drugega „izguba pričakovanega”, kar je za nekoga prijazen
pogled, je za drugega izzivanje, kar je za nekoga opazka ali le
pogled, je za drugega ’ogrožanje’ itd.… V kolikor se zgodi, da nekdo
malce nespretno, torej ’izusti’, neko grobo besedo, imamo v zavesti
tendenco, da v nadaljevanju pogovora „težjo” besedo ’razbremenimo’
in vzpostavimo pomensko (energijsko) ravnovesje. Daljši pogovor
poraja večje pogovorno ravnovesje, obenem teži globljim izpovedim.
Komunikacija nas gotovo iz-uči, obenem vzpodbuja, da postanemo
premišljeno-previdni pri uporabi besed, ob tem vešči izbora primernih
izrazov, glede na vse, kar je potrebno upoštevati, torej trenutnega
stanja in lastnosti človeka, kot tudi kompleksne okoliščine izven
njega. Mimogrede omenimo, da vsebnost kisika v zraku (tj. ca.
20%) vzpodbudno deluje na pozitivno komunikacijo, obenem
potiska morebitno negativno in agresivno porajanje miselnih vzorcev
(kljuvanj) od „zadaj.” Spoštovani Vitezi poslovnega sveta, uspešne,
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konstruktivne sestanke organizirajte v primernih okoliščinah, saj
okolje z vsebnostjo kisika v zraku pod 17%, npr. v mestih, ne
vzpodbuja konstruktivnih tendenc; za izbiro vzpodbudnega ambienta
pa uporabite raje zdrav občutek, in ne nosite odslej merilnih aparatov
po aktovkah… Še eno podtaknjeno „opravičilo” (vedno z razlogom),
naj naš um vedno vzame v zakup. Glede na to, koliko dejstev, lahko
neko budno bitje nenehno opaža, je včasih presenetljivo, da se
lahko sploh še strpno izraža, saj ga sila resnice (npr. zaradi laži in
nepravilnosti, katerim je ’izpostavljen’), nemalokrat tako „draži” in
vzpodbuja, da bi preprosto kar začel „svobodno” kričati na vse krog
sebe, in vendar - za njihovo dobro. Ker dobro ve, da bi v zunanjih
očeh soljudi, izpadel strašljiv „norec”, se nenehno, vedno umirjen,
samo-obvladuje, in tako v sebi kontrolirano razporeja vse impulze
energije, ki jih stalno akumulira za ’rezervo’ in primerno razporeja,
usmerja, sprošča. Pravo mero, izpostaviti se kritično pred ljudmi,
kar bi naj bilo koristno-učinkovito, mora vsak prepoznati v sebi,
po svojem ustroju zavesti, ko gre za zmanjševanje nepravilnosti,
ki je vzpostavitev ravnovesja med resnico in lažjo. Posamezniki
inteligentnega uma, naj torej „negujejo” nekakšno zdravo ’uporništvo’
(notranjo živost), in v težnji po takem aktiviranju „agresivnega
izraza” včasih „sprostijo” silo „jezika.” Presoditi je primernost
izgovorjenega, ali „dolgega jezika”, predvsem po smotru, cilju, in ne
zgolj po ne-všečnosti izraza. Veliko boljša in učinkovitejša je prva
nedvoumna „zamera” kot pre-številne zadnje. Bodimo „gnostični”,
da po potrebi zmoremo, tako kontrolirano strpnost, kot kontroliran
izraz besa, da občasno, „sebe” lahko tako izvirno zaigramo, da v
nekakšni mešanici sangvinično-koleričnega odziva, dosežemo s
kratkim afektom, velik učinek, kot je prav. Ravnovesje med tem,
kako nas nekdo tolerira z „zunanjimi” očmi, ko je nujno potrebno
zadostiti reakciji, npr. opozoriti na neko nepravilnost, in „notranjih”
oči/duhovnega pogleda, zahteva kompleksno obrazložitev, vendar
se skozi prakso, lažje prepoznava značilnosti, posebnosti in pasti,
tovrstnega posredovanja. Seveda so tovrstna odreagiranja veliko
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bolj „delikatna”, ko gre za množico. In kateremu smotru usmerjamo
pozornost sestavka? V bodoče se (bomo) z večjo zavestjo o stvareh,
ne le oglašamo, temveč je tovrstno početje vzpodbujeno iz našega
notranjega ustroja („toplotnega vala”), porečemo duhovnega vzgiba,
posledično iz naše inteligence. Predstavljajmo si primer, ki nazorno
izkaže problematičnost neke (prihodnje?) situacije: govornik pred
množico, spregovori nekaj napačnih trditev; v množici, nedvomno
prepoznamo od njega slišano „napako”; preko uma začutimo sevanje
v naše telo, vzpodbudni/vročični odziv oglasiti se, srčni utrip nam
intenzivira „obrambni” mehanizem, dobesedno nemirno in negotovi
drhtimo… Kako se na pravilen telesni impulz, odzove naš „jezik”? Ali
z energijo, ki jo z razlogom, da se izpostavimo z resnico, generiramo
svoj duh in sprostimo to kritično energijo odziva, ali klonemo umetni
„kulturni omiki”, v tem primeru slabosti kot neobvladovanju sebe
in okoliščine? Z neodzivom, vse izgovorjeno podpiramo, celo
povzročamo daljno kulminacijo, v dobro ali ’slabo’ vseh prisotnih?
(nekateri so/bodo vedno proti) Si predstavljamo svojo izpostavljenost,
ki parira „nesporno” višje „umeščenemu” govorcu, njegovi psihološki
dominaciji? Posredujem izkušnjo prijatelja, citiram:
„Pred leti sem jo doživel, ki me je še posebno vznemirila - na
nekem predavanju, mislim da leta 1995-96, na temo neke tematike
iz antropozofije, na katerega sem bil, zdi se, „pripravljen”… V
pozornosti spremljanja tematike-izrečenega, sem bil deležen
malce „preveč” pomanjkljivih, predvsem pa površinskih interpretacij
enega od predavateljev. V tem nemiru, čutil sem ga kot nenehno
kopičenje, počutil sem se nemiren in preprosto odgovoren, nisem
se mogel, uspel ’zadržati’, ter sebe in obenem ’mojo’ znanost,
zatajiti. Predhodno sem se že, na kratko dvakrat, bolj spontano
„oglasil”, podal bolj po-polno mnenje… Torej, izpostavljen pred
avditorijem (pred domačim je verjetno najtežje?), spoštljivo vstanem,
preudarno a malce vzpodbujen od toplega srca, izgovorim nekaj,
sprva kot „dopolnitev” o stvari, da izgledalo bi, splošno „dostojno.”
Sprva začutim, da bom težje obvladal okoliščino izpovedi, t.j.,
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da bi z odgovori, več kot le zadovoljil na predhodna, tematsko
povezana vprašanja, saj navsezadnje, človek iz publike mora biti
izviren,učinkovit in „izstopajoč”, torej koncizen… Se zavedate te,
občutljive situacije, med pozornimi slušatelji, večine iz prosvetne
dejavnosti? Si zamišljate posameznika, ki stoji tam zadaj, od
nečesa izzvan, ko spregovori? Ali si predstavljate kompleksne
občutke, ko sebe opazujem, pa številne uprte poglede, pronicljive,
ko kritično „bodejo” me, pa mešanih miselnosti vseh teh ljudi,
kar živo zaznavam, uhh, od nekih, tistih ’dveh’ posameznikov, pa
nedvomno „zaničljive” poglede? Ni prijetno. Nek „javno-mnenjski”
izid, je negotov. Po nekaj izgovorjenih stavkih, s katerimi, očitno
zadovoljim „pričakovanjem” avditorija, saj so vsi prisotni z glavo
obrnjeni proti meni; zatem pa, tematsko očitno zainteresirani, se
še s telesi, nekateri kar s stoli!? vred, še bolj predano obrnejo proti
meni in me začno še bolj pozorno poslušati. In kaj se je v tem času
zgodilo? Nekaj posameznikov, se je kar spozabilo, kdo je uradni
predavatelj; takšno sliko je bilo namreč jasno prepoznati, ko me
spontano „neobremenjeno” sprašujejo ljudje še tisto, kar se jim
zdi ob tem umestno, dopolnjujoče. Pomnim, da sta me dve gospe,
celo nekaj izven tega konteksta, nekaj bolj praktičnega vprašali, kot
da bi intuitivno čutili, da sem ta ’pravi’, in da jima lahko „izkušen”,
zadovoljivo odgovorim. Ko sem govoreč, spremljal kineziko (psihotelesno držo) posameznikov krog sebe, celotno sliko prostora, sem
celo opazil, da so se nekateri, mojim izgovorjenim besedam celostno,
z dušo, zaupanjem predali, kar je bilo zame, v tistem negotovem
ambientu, gotovo zelo vzpodbudno… Zaradi novo nastalega
razpoloženja ambienta…, a si predstavljate, kako nerodno mi je
bilo ob tem, ko „edini”, zrl sem v predavatelja, ki nemo sta obstala,
zapostavljena tam, sedaj ona v „zadnji” vrsti, ’brez stolov’? Situacija
je bila tragi-komična, nekako razcepljena, saj njima naproti, tudi
sam stojim, v zadnji vrsti, in vendar sem energijsko „prisiljen” še
naprej ob-stati, ko mi je na umu ’tehtanje’, da je potrebno prednost
in pozornost, nedvomno pa le prej usmerjati „kritičnemu” avditoriju.
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„Predolgo že traja moje razlaganje” - sem to misel, med govorom,
večkrat porajal v zavesti… Včasih namreč mislimo, da zmoremo
hitreje nekaj obrazložiti, pa se najde umeščen še „en”, „daljši”, ’nujno
potreben’ se-stavek… Hm, predavanje, na to temo, je precej hitro
„uradno” izzvenelo zaključeno, saj sta predavatelja, izrazno obstala v
„praznem” prostoru, brez nekega interesa avditorija po nadaljevanju
predavanja, kar sta „uklonljivo” in prizanesljivo zaznala. Predhodno,
ko sem ju malenkostno le dopolnil, eden od njiju še poreče, da si
po koncu predavanja, z menoj želi pogovora o tematiki. Opaziti je
bilo, da se mu zdim „zanimiv”, vendar je dinamika okoliščine, po
pričakovanju, recimo neke psihologije „vrinjenega” stanja, morebiti
sence rivalstva, izničila ta, sicer pozitivni namig. Bil sem malce
negotov, glede nesporne pravilnosti svojega odziva, vendar je tisto
nemirno v meni, prevladalo na način, s čimer vse, je nepredvidljivo
učinkovalo na avditorij. A to še ni vse. Ko je bil prostor že prežet
z neko „strokovno” energijo, sem profesorja opomnil, da pristop
takšnemu (bolj zrelemu) avditoriju, zahteva globlje razumevanje
tematike, kot je morebiti pričakujejo študentje na fakulteti, in celo
izustim, da v bodoče pričakujem, da tematiko na takšen, pomanjkljiv
način, raje ne posreduje. S katerim delom uma sem to izrekel,
„ne bi vedel”, ker je bila splošna temperatura okoliščine, takrat,
presenetljivo previsoka, prostor pa nekako pridušen in premajhen…
Kasneje smo konstatirali (z nz. „instanco”), da je ta „pri-stop”
povzročil, da je predavatelj, glede tovrstnih posredovanj ’znanja’,
vnaprej izgubil zmožnost, kar seveda ni bil moj namen, po drugi
strani sem se držal nekega svojega, ’raziskovalnega’ delovanja,
načrtovanega in po višjem planu „pričakovanega”… Psihično polje,
ustvarjeno z, v meni-nepredvidenim pristopom, med prisotnimi pa
tako topel sprejem, osebno smatram, za neverjetno izkušnjo…
Na višjem duhovnem nivoju, premišljena možnost habilitacije
predavatelja (da se mu pomaga) ni bila usvojena; „lekcija” z moje
strani - da je bila primerno predana… Bilo mi je sicer malo žal, obeh
predavateljev, gospoda in gospe”…
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Torej, si lahko predstavljamo, da bi posameznik iz skupine
new-age gibanja, zmogel podoben, ’zunanji’ odziv? In vendar,
čas, ki prihaja, od vseh nas terja, da zmoremo tovrstne objektivne
moči, na spodoben, a vendar tudi javen način, četudi se, samo
simbolično, izpostavimo pred/za množico, predvsem tam, kjer gre
za bolj pomembne odločitve. Četudi se nam - ko se osebno, kjerkoli
izpostavimo -, splošen samovtis, oz. ’nastop’ zdi precej klavrn, se
nam lahko na koncu dogodka, pridruži kak posameznik ali skupina
ljudi istega mnenja, ki pa niso zmogli dovolj teiste moči (podobne
izpovedi), kar lahko bodočo dinamiko javnega mnenja, naredi bolj
kontrolirano, ozaveščeno in odzivno/vplivno… Izraz duhovne moči
v človeku, se izkazuje prav v nadgradnji osebne rasti, da zmoremo
izpostaviti izgrajeno stališče množici, pa naj se „zgodi” karkoli…In kaj
neki bi se nam moglo zgoditi? Zgodimo se mi, zgodi se naša živost
(duše) in nikoli ne podcenjujte moč lastnega odziva - osebnega
pečata…
V kvantni fiziki, se stanje nekega sistema, izraža v verjetnostih
do merljive točke, podobno velja za dogodke ljudskih ali kozmičnih
proporcev. Kadar se odloča o ’višji’ usodi človeštva, se od nekega
spodobnega new-age-era, ne more pričakovati resnično pozitivnooperativno, visoko-zavestno delovanje. On ne želi razmišljati o
negativnih stvareh, njih vplivih in delovanjih, saj se ni vajen toliko
soočati z njimi, da bi se zavestno osveščal, „plemenitil”, zato jih
posledično ignorira ali se ogrne z nekimi mislimi, oz. - če se malo
sarkastično (bolj nazorno?) izrazimo – samo-zaščitnimi vzorci
svetlobe neke geometrijske oblike tetraedroma, okta…, kar projicira
„ljubezen” na ves planet in človeštvo. Tudi ni v stanju proučiti
prikritosti dogajanja, ker je „preveč negativno”, niti prepoznati prave
krivce, da bi nekaj vendarle ukrenil, organiziral. Raje se ukvarja s
tistim, kar ga osrečuje, zadovoljuje, kar nedvomno, verjetno tudi
obvlada, s čimer se osebnostno afirmira (vizualiziranjem, čiščenjem
svojih in tujih čaker, harmoniziranjem z materjo zemljo in kozmosom,
opravljanjem „merkaba” in transcendentalnih meditacij, idr). V mnogih
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new-age konceptih je veliko resnice in veliko strokovnosti, vendar
tako usmerjenemu posamezniku, ni na dosegu zavesti, da je višja
resnica nekje in v neki meri zavajajoče izkrivljena – podobno je s
svetimi knjigami - , tako nič lepšega za „kontrolni sistem” od človeka
new-age tipa, ki se sam ’spiritualno’ omamlja, dokler kot žrtev sam ne
pride na vrsto… Podtaknjeno vprašanje: Bi dosegli izvirnost dojetega,
če bi izpustili sarkastičnost? Verjetno ne, oz., verjetno ne tako. Ko
tako „oporekamo” in navajamo, nam jasno prepoznana dejstva, smo
dolžni, vseeno, četudi nečimrno, omeniti: številne ’duhovne’ veščine,
spretnosti, nam niso tuje; občasno jih upoštevamo, koristimo,
obvladujemo; principe delovanja pre-poznamo tudi iz višjega,
’konciznega’ vidika; ’čudeži’ nam niso tuji. Površno se poreče, da
menihi obvladujejo čustva, jogiji telo, guruji pa um, kar vse ni nujno
tako, se pa lahko še marsikaj nadgrajuje, na bolj ali manj razumljive
načine…
Podoben slučaj je z ostalimi verniki, ko tudi oni niso v stanju
prepoznati objektivno realnost, četudi izhod po-iščejo s pomočjo
„religije” in „magije.” Zanimanja za takšne stvari, lahko samo
poglabljajo kaos in psihično entropijo v človeku ter njegovi naravni
okolici. Vsako kreativno delovanje, ki lahko doprinese vzpostavljanju
večjega reda v tem univerzumu, je namreč zasnovano na
objektivnem-samostojnem, nikakor na dubioznem in kontradiktornemkolektivnem videnju. Klasičen (’zaverovan’) vernik new-age-a, težko
prepozna objektivno stanje stvari v realnosti, v kateri predano živi
in še težje deluje v pozitivno-aktivnem širše-razsvetljenem smislu.
’Bojevnik Svetlobe’, je namreč, v resnični gnostiki/duhovnosti samo
človek od Znanja, kar podrazumeva stalno bitko proti osebnem
in družbenem subjektivizmu, za dosego objektivne točke, kot
izravnave med notranjo in zunanjo percepcijo. Objektivizem stališč,
ki sočasno reflektirajoče učinkuje v obe smeri, se nenehno balansira,
harmonizira, zatorej v inteligentnem človeku, domuje zdrav duh
samo, če je nosilec zdrave telesnosti. Primerjava z drugačno,
zdravo telesnostjo nekega športnika, ne premore tovrstnega
79

globinskega razumevanja organizacije telesa, čeprav pomnemo
polpreteklo politično „manipulacijo”, z všečno, in dobre namere,
vzpodbudo „mladinskim delovnim brigadam”, s parolo: „zdrav duh v
zdravem telesu,” s čimer je bilo nastavljeno mišljenje: delajmo, da se
razvija zdravo telo in s tem pridobi zdrav duh. V kolikor bi ta parola
vzajemno učinkovala tudi v obratni smeri pomena, bi bilo inteligentnih
ljudi gotovo precej več, kar seveda v duhu tistega prostora ni bila
namera, še manj interes. Mogoče bi nekateri že zmogli, povezati
stranske posledice, sicer zglednega vpliva, v prispodobi new-age
razmišljanja, v duhu zgornjega tolmačenja, z nekim ’spoštovanim’
primerom (’na ta dan’), ki je seveda, množično prisoten fenomen…
Klienti new-age-a so tukaj primerni in na pravi strani, recimo temu
pozitivno usmerjeni, zatorej smo jih dolžni izpostaviti - tako grenkim
„pilulam”, da od šoka psihične in fizične katarze, doživijo, tj. začno
končno brez njih, razmišljati čisto in s svojo glavo. Duh današnjega
prostora, je namreč nadgradnji – všečne parole – dovolj naklonjen,
dasiravno lahko omenjeno osvaja le kak procent ljudi (preblisk
misli). Lahko pa ’modro’, samokritično porečemo: Gotovo smo vsi,
nekdaj že pripadali tovrstnemu (new-age) razmišljanju, v procesu
samodozorevanja; torej – že pripadali!?… Želimo si torej tovrstnega
razumevanja in potrebno moč, da posamezniki, ki so morebiti
predolgo le obstali, le napredujejo naprej. Vsak lahko, zasebno v
svojem hramu, doma, prakticira številne duhovne vaje, raziskuje in
se krepi, vendar se od vseh nas pričakuje, da interen, zdrav odnos, ki
izvira od samospoznanja, aktivno poveže tudi s prodornim, eksternim
raziskovanjem, posledično javnim delovanjem, v katerega smo prav
vsi, celovito vpeti. Indijci poznajo spoštovanja vreden izraz – sadhui
(sadui, sadhu), ki izraža podoben kontekst: klene uravnoteženosti v
posamezniku, četudi zgolj izraz, lahko izzveni premalo ’kreposten’ zatorej veljak…
EPP: „Proizvajamo napotke z neomejeno dobo trajanja. Ime
zdravila: Pilule Spoznanja”, listič „Praktični napotki za uporabo”,
je priložen. Glavni učinki: Nadgradnja Duhovnosti. Stranski učinki:
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negotovost, osamljenost in začetna nestabilnost. Izvor: Kozmična
Ekonomija. Na škatlici še piše: Uporabite v Praksi, večkrat na dan!…
Pogoltnite, uporabite veliko čiste, po možnosti izvirske vode…, v
slučaju dodatnih neug…, preberite navodila še enkrat”… … … Se
vidimo… … … Dovolj reklam - ’greva’ na Ameriko…
Iluminati
Običajno porečemo, kar mislimo…; da je Amerika daleč?
Kaj ni Amerika le ena, od umetno nastalih držav, od Angleškoevropske „oligarhije” (tudi ti. „Devetih Družin”)?
Ali ni „oligarhija” iluminatov s poreklom „evropskega” plemstva?
Ali nastanek ameriške „demokracije” ne sovpada z nastankom Reda
Iluminatov (1776)?
Ali ni 32 od 43-ih predsednikov ZDA v ožji rodbinski vezi, s skupnim
moškim potomcem iz Evrope?
Veliki „ameriški” pečat iluminatov, ki je uradno potrjen od Kongresa
20. junija leta 1782 dejstvom „nadvlade” pritrjuje. Predstavlja
uradni simbol države z močjo, pogumom, trpežnostjo in predvsem
močno kontrolo nad ljudmi, kar simbolizira simbol orla. Že Rimljani
(tu mislimo na genetsko manipulirane in ne izvorne Rimljane!),
ki so imeli nalogo osvojiti vse, in zahtevali strogo poslušnost, so
uporabljali znamenje orla, ker ta ptica izvira iz reptilov in poveljuje
’nad vsem, kar je izpod’, v premagovanju „slabotnih” ras. Astrološki
orel predstavlja višjo formo škorpijona, ki na Zemlji ubija svoje
neprijatelje.
Ko smo ravno pri simbolih, pečatih: Prvič doslej, za javnost,
predstavljamo pečat - protiutež ’velikemu’ pečatu iluminatov.
(zadnji list) Generalno simbolizira moč duhovne povezanosti med
(samostojnimi) ljudmi in naravne povezanosti med svetovi, ostali oris:
- Septima Aetas Aurea - Sedma Zlata Doba
- spodnji napis: Neoantroposophia
- odločnost, viteštvo, aktivnost itd. simbolizira meč
- h
 umanistična usmerjenost, evolucija kot princip duhovne znanosti,
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kreacionizem itd. (energetska forma telesa)
p
 repoznavanje vseh manipulacij in dominacij (prikrit multi-sistem
numeričnih prevodov šestic oz. 666)
r azumevanje kvantnega sveta, ženska-moški, forma edinstva,
atom-celica-telo-planet-vesolje itd. (bindu, točka, krog)
novo rojstvo človeka, nesmrtnost, ascenzija itd. (feniks - 666)
vztrajna zavzetost, kritični um, zlata biblioteka, znanje itd. (knjiga)
z maga življenja nad smrtjo, uravnoteženje svetlobe in teme itd.
(’planet’ na sredini)
K
 ristologija, eliksir nesmrtnosti, izpolnjenost, sreča, transformacija
človeka itd. (sveti gral)
k ljuč življenja, simbol človeškega izvora, regeneracija itd.
(D’Ankhiar)
s olarna modrost, svetloba znanja, toplota ljubezni, duhovni izvor
itd. (sonce: gr. xiun – 666)
k ontinuiteta izvorne, bele bratovščine, obvladovanje resnice itd.
(serpent)
aum, kontemplacija, kvadratura kroga, mehanika zvoka itd.(3 pi)
v sevidno oko stvarnika, boginja ljubezni, prosvetljenje itd. (desno
oko)
m
 erkaba struktura, neomejena zavest, črno-belo, manifestacija,
uravnovešanje itd. (heksagram)
sreča in zaščita pred neugodnimi sevanji itd.(keltski križ)
g
 ravitacija, gematrija vesolja, informacije višjega reda, itd.
(geometrijski liki in simboli, vsi zastopani elementi in njih
povezanosti)
p
 oznavanje zakonitosti implicitnega reda, razumevanje nivoja
obstoja 4.D., obvladovanje simbola in negativnih vplivov
iluminatov itd.(kreacija pečata)
in številne tajne v tajni pečata – navedeno je samo osnovno…
Spoštujmo in varujmo moč simbola, pozitivnega pečata –
Sedme Zlate Dobe…
Ustanovitelji Amerike so bili večinoma „prostozidarji-masoni82

iluminati”, saj od 55-ih članov konvencije, samo 5 članov, ni bilo
’prostozidarjev’…
Anglija nam je že bližja, in kar 600.000 jih je v članstvu masonerije
(1% angl. prebivalstva!) - ni nujno, da so vsi masoni absolutno
negativno orientirani, vendar so večinoma (konceptualno) podrejeni
iluminatom…
Vodja iluminatov na Zemlji se imenuje „Pindar.” Je član ene od
13-ih vladajočih iluminatskih, ’standardnih’ družin, in to so vedno
moški, ki vzdržujejo svoje principe (’omejenega’) uma in vztrajajo
na svojih ciljih že dolga stoletja. Titula Pindar je skrajšano ime od
„Vrh Drakona”, enako poznano kot „Drakonski penis.” Simbolično
predstavlja vrh moči, kontrole, kreacije, penetracije, ekspanzije,
invazije in straha. Tisti, ki ima ta rang, je predlagatelj poročanja
čistokrvnim Reptilom, v notranjosti Zemlje na globini 100 do 200
km. Obstajajo sicer informacije, da je Marquis de Libeaux, Pindar,
vendar je to samo dezinformacija. Pravi Pindar, je glava družine
Rothschild (g. Jakob), družina, ki je to že preko 400 let, in se nahaja
v Nemčiji blizu Frankfurta. Mimogrede, zastava te družine je modra in
rumena. Zastava ’družine’ EU pa, ’verjetno’ tudi, hm… V poznih 70-ih
letih, je nadzoroval projekt Mountauk, ki je imenovan (Feniks) tudi
M.A.L.D.A., anagram za Mountauk Alsace-Lorraine Dimenzionalne
Aktivnosti. Ta projekt je bil „nastanjen” blizu mesta Strasbourg v
Franciji. V tem projektu (potovanju skozi čas), so uspeli pridobiti tudi
Kristovo kri za klone, ki jo bodo, z mešanico Marijine, enako imeli
tudi ’hibridni’ ljudje. Marija je bila verjetno (nismo uspeli preveriti)
implantirana z genetsko kreiranim fetusom - Kristom, z razlogom
novega ’programskega’ koncepta, in Lyriansko genetiko; temnordečih
las in zelenih oči. Krist (Emmanuel), namreč predstavlja Sirianski
prototip z reptilsko kontrolo, za drugo fazo človeškega razvoja.
Mladega Jezusa so vzeli od matere, odvedli v veliko piramido, 20 let
učili Lyrian/Atlan/Egipčanska učenja, in ga indoktrinirali za vpliv na
množice, da ne bi bila ta, pod reptilskim vplivom. Emmanuel je imel
direktivo, da vpliva in združi tri vrste človeške genetike, ki so imele
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najčistejšo Ari-jsko genetiko na planetu. Hebreje, ki so jih kreirali
Sirianci, Germane (od Aldebarancev) in S. Indijce pod Himalayo.
Vsi so koristili leva kot simbol, vsi so potomci originalnih plavolasih,
plavih oči Lyriancev… Ari-jci izhajajo iz 5-ega planeta, Kantek-a,
kateri so prišli na Zemljo pred nekaj več kot 80 tisoč leti, enako Kelti,
na stotine milijonov Kantekiancev, prenesenih preko 4.D., v sedmih
dneh, na širše področje Kavkaza; zahrbtni ljudje, fizično vzdržljivi,
najagresivnejša rasa, ostanki originalnega prototipa. Reptili so vzeli
simbol leva in ga napravili, da je reptilski lev. Ta simbol se nahaja
na znakih vseh evropskih modrokrvnih elitnih skupin. Vse kraljeve
družine ter evropski in ameriški bogataši so od teh, kombiniranih
krvnih linij Reptilov in Levjih Ljudi… Vatikan uporablja svojo strateško
pozicijo, da kontrolira države in korporacije, no, tudi religijo. Seveda
so iluminati večino resnice pretvorili v legende, da ljudje ne bi odkrili
skrbno čuvane resnice (vatikanska knjižnica je gotovo več kot le
’zanimiva’, a posvetnim in tudi večini duhovščine ’nedosegljiva’), ker
na ta način, kot vidimo, oz. kako v nevednosti živimo, lahko (in še
vedno uspešno) manipulirajo in obvladujejo ljudi.
Interesantno…, obstaja vinarski obrat za proizvodnjo in distribucijo
na vzhodnem mestu Long Islanda, nedaleč od Mountauk Pointa,
imenovan Pindar, katerega vino uživa internacionalni sloves, kar
se „priročno” vklaplja v plan, saj tudi ta zona pripada distriktu
(upravnemu območju) Združenih Narodov. Črno vino namreč
predstavlja simbol za „sveto kri”, umešano s strani Reptilov - kot
pri ceremoniji svete krvi, pri mašnem obredu RKC. Iluminati so na
Zemlji vzpostavili piramidni sistem kontrole, ki je identičen tistemu
na Drako planetu. Piramida z reptilskim očesom, ki se nahaja na
ameriškem dolarju, je simbol te kontrolne strukture, manipulativne
piramide; oko na vrhu piramide razjasni, zakaj je bila originalna
struktura Velike Piramide prekrita z zlatom. Pindar je predstavljen
z zlatim vrhom na piramidi. Naslednji nivo ali „oko” na piramidi pa
predstavlja 13 vladajočih družin…(op. p.: zavedamo se negativne
karme, vseh posledic, ki jo, v kontekstu vsebine, povzročamo z
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izpostavljanjem ’priimkov’; recimo, da smo, morebiti „pametno” za
tuzemno 3.D., pretehtali nemir „bojevnika v sebi” - za dobro vseh
nas, saj modrost na nivoju 4.D., tovrstnim imenovanjem, v smislu
negativne insinuacije, oporeka; tako kot mi, imajo pravico početi tisto,
kar počnejo. Ne želimo oškodovati nikogar, bilo koga, čeprav vemo,
kaj vse se počne. Vse je del plana, ki ga je potrebno, še posebno na
višjem nivoju, več kot le tuzemno ’razumeti’) - torej, po naslednjem
redu:
1. Rothschild (Bauer ali Bower) – Pindar
2. Bruce
3. Cavendish (Kennedy)
4. De Medici
5. Hanover
6. Hapsburg
7. Krupp
8. Plantagenet
9. Rockefeller
10. Romanov
11. Sinclair (St. Clair)
12. Warburg (Del Banco)
13. Windsor (Saxe-Coburg-Goethe)
Okultno vodstvo se imenuje Scull and Bones Society, tj. Društvo
Lobanje in Kosti, kateri člani so Bush, Kerry, Gore in cela vrsta
ameriških politikov, poslovnežev, novinarjev. Ima isti emblem
(kontinuiteto) kot Hitlerjeva specialna SS enota – zveza Nemških
tajnih društev Thule in Vril Gesellschaft, ki je/bila z Luminous Lodge,
zagonska sila (s tajnimi nauki) nacistične Nemčije, za osvojitev
celega sveta. Devet Družin je še pred Nemci/Hitlerjem (ti so v
30-ih letih 20. st., pridobili tehnologijo od ET - nezemeljskih bitij),
pod vodstvom starega pleiadejskega (iz Pleiade, kopice Zvezd,
t.i. 7 sester, M45, ca. 3000 zvezd) odpadnika - Aštar Šerana im.
Arasuk, pridobilo vso to napredno supertehnologijo mnogo prej, še
od leta1800! Nemci so genetsko povezani z Devetimi Družinami,
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zato so Nemci izbrani kot njihova policija. Vojna, kot vse ostale
vojne, je vedno kontrolirana s strani Devet Družin, že davno nazaj.
Iz generacije v generacijo. Samo da bi ustvarjali denar, kreirali
masovne genocide, kontrolirali populacijo in prevzeli Zemljo. Oni
vedno kontrolirajo vse, ki so vpleteni v to. Imajo skupna srečanja,
kjer se vse vnaprej premišljeno dogovorijo in uskladijo: „torej, jutri
je na tebi vrsta, da pripelješ svoje čete in uničiš njegove čete.” To je
kot lažno rivalstvo, kreirajo lažne in povezane scenarije, dogaja se
že tisočletja. Oni so izbrali SS in vse te ljudi, Nemce, ki so v bistvu
postali policija, ki je delovala in še deluje, saj so oni kreirali CIA.
Nemci so visoki inštruktorji CIA inštalacije, kjer koli so, in vsi učitelji
so Nemci, tudi do današnjega dne, to je kot zakon. (Morebiti, v zvezi
z njihovim tajnim delovanjem, ki nam ni v prid, v našem jezikovnem
prostoru, kaj povežemo.) Bivši nacisti so bili kriminalci, zato jih je
CIA potrebovala, kot privatno policijsko silo, da so se internacionalno
dokazovali, zato je CIA namensko izgrajena. Devet Družin ima
tehnologijo od skritih znanstvenikov, za katero, verjetno ’nihče’ (za
javnost), nikoli ne izve. Vsi znanstveniki, ki so večinoma Nemci, in
tisti, ki so prišli po drugi svetovni vojni, so skupaj na Mesecu in na
Marsu. Oni so tam od 40-tih, kadar so pripeljali še neke Francoze
in Japonce, na sto tisoče ljudi je tam „zgoraj”, živijo pod zemljo,
napravili so, kot da zgleda na Zemlji, imajo jezera, drevesa, imajo
vse, lahko preživijo za vedno, nič ne potrebujejo, večina vsega je pod
zemljo - vse to je videno na astralnem nivoju. Tudi sicer, znanstveniki
ne bodo rešili naš svet, temveč duhovno gibanje preko vseh in teh…
Vsaka od teh 13-ih vladajočih družin ima svoj region vpliva na
Zemlji in določeno vlogo, ki jo mora na Zemlji opraviti. Te določene
funkcije vključujejo globalne finance, vojno tehnologijo in razvoj,
umsko kontrolo, religijo in medije. Vsaka od družin ima tudi svet 13-ih
predstavnikov.
Število 13 ima za njih posebno važnost. („za nas tudi”, smatramo da
zaradi tega)
Napis na velikem pečatu ANNUIT COEPTIS v 13-ih črkah pomeni:
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On (bog) je podprl naš podvig, vendar tukaj igra vlogo bog z malo
začetnico kar pomeni negativno duhovno hierarhijo, ki s št. 13
predstavlja Satana - Bratstvo Kače (reptila). Pozitivni pa je ’pravi’
Bog, z veliko začetnico (oba predstavljata kozmično ravnotežje).
Iluminati vedo, da obstaja 12 vrst energij, katere prehajajo skozi
10 aspektov Božjega Uma. Skupnost 12 energij, pa tvori trinajsto
energijo, kar se smatra kot najmočnejše znanje. Vedo tudi, da
obstaja 13 znakov živalskega kroga in ne običajnih 12, katere
pomanjkljivo interpretiramo tudi iz drugih razlogov (tudi spremembe
nadirja) vendar so 13. znak skozi stoletja hranili, ker je to znak zmaja,
zaradi varovanja kvalitete in pomena znamenja, ki predstavlja pot, do
reptilskega/zverskega uma.
Naslednji nivo predstavlja drugo vodilno družino, ki podpira delo
Pindarja in ostalih družin. Medtem ko so člani 13-ih glavnih družin,
sposobni menjavati svoje („čisto-modro-krvno”) telo (v reptilsko),
ostali predstavniki 300-tih podpornih družin tega ni zmožna, vendar
imajo visok nivo Reptilskega DNK in so znani kot „Komite 300” znanih priimkov:
Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbel,
Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner,
Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon,
Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt,
Russel, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft, Wilson in
mnogi drugi.
Komite 300 dobro koristi znane institucije za dosego svojih ciljev,
vključujoč Svet za Tuje Odnose, Rimski Klub, Mafia (Cosa Nostra),
CIA, Inštitut za Nacionalne Zadeve, NSA, Mossad, Tajni Servis,
Mednarodni Monetarni Fond, Federalne Rezerve, Interpol itn. Vse
to so zasebne organizacije, vendar predstavljene kot ’državni
organi’, kar je daleč od resnice. Povezani so tudi s številnimi tajnimi
združenji: Vitezi Malte, Jezuiti, Sionskimi starešinami, Socialisti,
Demokrati, Feministkami, Neo-konservativci, homoseksualnimi
aktivisti, mediji, skladi itn. Izvršilni prostozidarski komite se nahaja v
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Monte Carlu. Iluminatska struktura je kreirala določene države, da bi
dosegala in dosegla svoje cilje. To so: ZDA, Švica, Kuvajt, Sovjetska
Zveza, Panama, Izrael, Italija, Jugoslavija, Britanija, večji del Afrike,
vse Arabske države, ter Centralna in Južna Amerika.
Vsi ti narodi so ustvarjeni, da zbirajo dobrine za vladajoče družine in
da so njihovi preskrbovalci, da prikrivajo in varujejo njihov napredek
in da ustvarjajo nestabilno situacijo, s katero se dopolnjuje in
povečuje vojni proračun. Švica je ustvarjena kot nevtralen bančni
sistem, da bi iluminatske družine lahko hranile denar na varnem,
daleč od vplivov vojn in drugih destruktivnih dogodkov, a tudi daleč
od radovednosti.
ZDA so utemeljile 13 kolonij, po eno za vsako družino. Originalna
ameriška zastava je imela 13 zvezd, a še vedno ima 13 linij. Orel,
simbol ZDA ima v svojih krempljih 13 puščic itd.…
ZDA so aktualno pomemben faktor Virginia Company, ki je
ustanovljena 1604 v Angliji, z direktnim (finančnim) sodelovanjem
Rothschilda. Kapital Rothschilda je bil neogiben, da bi se podprlo
raziskovanje in eksploatacija Severnega Ameriškega kontinenta.
Vrednosti Virginija Company vključujoč ZDA, so pod lastništvom
Svetega Rimskega Carstva – Vatikana. To se je zgodilo že leta1213,
kadar je Kralj James (Jurij) podaril, predal vse Angleško premoženje
reptilskemu duhovniku, papežu. Vatikan torej ni tako blizu, in je
veliko bolj pomemben akter, dejavnik, kot si zmoremo predstavljati.
Kot izvršilec je sicer navedena Kraljeva Družina, vendar je pravi
lastnik Rimo-Katoliška Cerkev. Ne pozabimo, da Vatikan že stoletja,
tradicionalno varuje - švicarska garda. Dobesedno vse poti vodijo v
Rim…
ZDA že niso dobile naziv po nekem mojstru za zemljevide
Italijanu Amerigu Vespucciju. Ime je kombinirano od besede „AM” –
Hebrejska beseda za „ljudi”, „AME” je tudi beseda zapovedi nastala
od Špansko-Latinske besede „to love.” „ERI” ali „ARI” je Hebrejski
izraz za „Leva.” „RICA” je ženska forma v Španskem jeziku za
„RICH” (bogat). „KA” je staro-Egipčanska beseda za dušo ali
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duhovno silo skupaj s telesom. Obstajajo dva nivoja pomena. Stari
Hebreji/Egipčani prevajajo tako, „Ljudje Levi z Duhovno Močjo.”
Od tod tudi piramida in vse-vidno oko na bankovcu za en dolar.
Latinska verzija pravi „Ljubi Bogate”, v duhovno ženski stilizaciji. Če
gremo naprej, prepoznamo mešanico feminizirane Latinsko/Orlovske
ideologije, s srčno Hebrejsko/Levjo idejo. Simbolično definiranje
Amerike je, da ona pomeni spoj Lemurije in Atlantide…
Skrit pomen droge, s katero se tajna vlada financira in katero v
celoti; sedaj kontrolira 100% svetovne proizvodnje, morebiti pomeni:
Lyrian-Sirius-Drako? Kombinacija teh dveh carstev, bi lahko ustvarila
najbolj napredno tehnološko carstvo doslej. Seveda je vse to del
kreacije ZDA in iluminatske globalne ceremonije… Kreatorji Novega
Svetovnega Reda, so za prestolnico S. hemisfere izbrali Denver v
Coloradu, ki je na najvišji nadmorski višini v ZDA, torej najvišji, nad
morjem…
Rothschildi so bili znani tudi po agresivnem deležu v trgovini s sužnji
iz Afrike za Severno, Južno Ameriko in Karibe. Vedeli so, da bi
razdelitev Ameriških kolonij povečala zaslužek, zato so politično in
finančno podprli državljansko vojno, ki je bila le globalna ceremonija,
kjer so dovolili severu zmago in javno ukinitev suženjstva. Najboljši
sužnji so namreč tisti, ki ne razumejo, da so še vedno sužnji – ko
je bila „zmaga” le premišljena poteza, ki je onemogočila upiranje.
Mimogrede, samo med prevozom „sužnjev” čez Atlantik, je umrlo
preko 60 milijonov ljudi črne rase… Špansko-Ameriška vojna
1898-1899 je prinesla mnogo zemlje iluminatom.
1. svetovna vojna je premišljeno nastala, da spremeni zemljevid
Evrope in da testira biološko uporabo orožja za prihodnost, v
povezavi, da se zmanjša populacija prebivalstva, da bi se lahko
lažje vzdrževala kontrola, kar vse je bila podlaga za Nemško vlogo v
naslednji vojni.
2. svetovna vojna je bila preizkus za finalno globalizacijo in
projekt uničenja, ustvarjena, da ugotavlja ustreznost mašinerije za
kontrolo uma, z začetkom uporabe fluora, ki slabi celice možgan in
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onemogoča upiranje avtoriteti; vključevalo je testiranje na ujetnikih
in proučevanje sposobnosti upiranja, kot tudi učenje ljudskih mas,
da vohunijo in ovajajo drugi druge. Sposobnosti oz. predvsem
nesposobnosti upiranja - dobro se zamislimo nad našo pretirano
strpnostjo, dandanes vsesplošno zatečenega stanja ljudi…
Konec vojne je končan z enim od treh ’ritualov’, a to sta nuklearni
eksploziji 1945, obe na simbolični 33. paraleli (najvišji masonski
položaj, najvišje kozmično število, ’število vrstic naših strani’ in še kaj
☺) na Japonskem. Tudi letnica ima simboličen značaj, 10 aspektov
Božanskega Uma, 1 predstavlja nov začetek, 9 predstavlja konec
cikla. Druga svetovna vojna je ’dovolila’ Evropsko-ameriškim
iluminatom, da uničijo japonske iluminate, ki so hoteli imeti težnjo
za globalnim vladanjem. Japonska kraljeva družina, predstavljena
z Imperatorjem Hirohitom, je bila vedno odrinjena kot nelegitimna, s
strani 13-ih vladajočih družin. Japonci trdijo, da so direktni potomci
Lemurcev in čistokrvnih Reptilov. Vladajoče družine pa zatrjujejo, da
so, bela koža in svetli lasje, glavni pokazatelji elitnih karakteristik, vsi
„ostali” so pripadniki nižje klase Drako hierarhije, ki nima političnega
vpliva…17. januarja (18 = 666) 1994, so Japonci poslali seizmični
val proti Kaliforniji. Natanko leto dni kasneje 17. januarja (666)
1995, je bilo mesto Kobe uničeno s potresom (HAARP). Kobe je bilo
Japonski center za elektromagnetno orožje, pa ’se ne sme’ tolerirati
– ’neprilike’. Uničevanje Japonske in njene iluminatske družine, se
še nadaljuje v bodoče… Vsako leto imajo iluminati sestanek, da
bi planirali…, izvrševali naloge, ki so jih zastavili pred več tisoč leti
globalne kontrole in dominacije…, vendar pa jih je zgrešen izbor
predsednika ZDA, Georga Busha juniorja, bolj prepoznane, preveč
izpostavil - predstavlja ultimativnega Antikrista, lutko Vatikana in
Sionskih starešin. Javna lekcija prebivalstva je postala tako bolj
nedvoumna, da ne smejo vsakogar (ki se jim ga nastavi) izbirati
za predsednika, in ’celo’ iluminatom je postalo jasno, da jim je/bo
težko uresničiti svoje zamisli. Simbol nedokončane piramide na
velikem ameriškem pečatu mogoče preroško namiguje, da njihov
90

podvig globalizacije sveta popolnoma ne uspe, kar predstavlja
vizijo iluminatov, napisano na njihovem pečatu: Novus Ordo
Seclorum (Novi Red Vekov). Novi Svetovni Red predstavlja oddelek
politične entitete, ki želi pokoriti človeštvo, sovražno orientiranim,
nz. planom. Gre za nacifikacijo (vzpostaviti nacizem) modernega
sveta. Vsa hierarhija, je sestavljena od vrha do dna, od negativnih
frakcij zakonodaje, policije, vojske, bank, tajnih društev, nz in bitij
iz nižjih astralnih nivojev. Glavni cilj je politično združiti človeštvo
v eno globalno nacijo in jo takrat predati, oz. bolj prepustiti vladi
nz. porekla. Združevanje, tj. globalizacija se že stoletja (tisočletja)
dosega s prevarami in grožnjami človeštvu, kot so terorizem,
nuklearna vojna, planetarne kataklizme ali invazije nz. bitij. Amerika
predstavlja največjo grožnjo, ker ima mnogo orožja in svobodnih
rezerv. Prestolnica Novega Svetovnega Reda je Ameriška (tajna)
vlada, ki v marsičemu ni podrejena ’svojemu’ Kongresu. Zavedati se
moramo, da je večina medijev kontrolirana in v lasti manjšine.
Koristimo moč razsodbe!
Poiščimo prikrite motive in načrte!
Zakaj so nam neke informacije pre-dane!
Kaj je njihova realna namera!
Ali je to slučaj problem – reakcija – solucija? – Ali „oni” sami kreirajo
problem, da bi mi od-reagirali in zahtevali rešitev, pa nam „oni”
ponudijo tisto ’njihovo’ rešitev, ki je prav takšna, kot so jo „oni” na
začetku želeli, jo primerno insinuirali in uspešno vzpostavili! To, je
maksima tajne vlade, iluminatov, novega svetovnega reda.
Pomnimo, nič se ne dogaja slučajno. Vsi dogodki so izplanirani
od številnih agencij, ki so medseboj povezane zaradi vzajemnih
interesov, utrjevanja pozicij in kopičenja materialnega bogastva.
Vsako ozaveščanje zanimivih ugotovitev, pomaga širiti percepcijo
možgan, vsaka laž, ki jo vzdržujemo, pa deluje samo-destruktivno.
Če nekaj ne vemo, ne pomeni da ne obstaja, veliko je stvari, ki jih
človeški, inhibiran (zavrt) razum, ne more dojeti. Npr. da neka „tajna”
vlada:
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-

s ama sebi zruši 3 !? stolpnice: tretja, poleg dvojčkov,
47-nadstropna zgradba WTC-7, nepoškodovana, sicer
pravočasno evakuirana, je tudi demolirana – kontrolirano
minirana, v njej so tudi organizirali kompletno akcijo, sedež FBI.
- s ama sebi pošlje projektil Global Hawk iz aluminija in poliuretana
(ob 50-letnici postavitve temeljnega kamna) v Pentagon,
- d
 a ubije toliko ’svojih’ ljudi, obenem pa opozori vse ’svoje’, da so
na varnem…
Namera uničenja Bele Hiše (po vzoru na Hitlerjevo idejo požiga
Skupščine Reichstag-a), kljub pripravljenem scenariju (podtaknjen je
bil požar - za potrebo vodene, termo rakete) ni bila realizirana, zato
so požar, menda kar tamkajšnji uslužbenci, pogasili…
Od ca. 1500 „zaposlenih” Judov (poslovnežev?), „tisti dan” nihče
ni prišel v službo v WTC, kar se je neposredno izvedelo od ljudi iz
borze, New York City, Wall Street 100. Da bi v grobem prikrili vzroke
porušitev, so vso gmoto zrušenega materiala/železja odpeljali kar
na Kitajsko, vendar je temperatura 500 stopinj Celzija v „temeljih”,
še po tednu dni, pričala o posledicah detonacije, nikakor samoporušitve objektov, so dognanja strokovnjakov za požare/razstreliva,
ki jih, s srcem, na licu mesta, ni bilo malo, in tudi seizmologov, ki
so detektirali potres magnitude 2,2 po Richterju, kot vzrok neke
’aktivnosti’…
To so samo neki fragmenti neke zgodbe, dela globalne ’lutkovne’
predstave, ki jo še dandanes marsikdo ne sprejme, ne dojame, ne
verjame, vendar predstavlja Novo Satanovo Dobo, ki se z 9/11/2001
tudi začela! (izvori: preverjeni in preštevilni)
S svojo nevednostjo prehranjujemo (tj. dajemo dodatni vzgon)
večini sistemov, da se bohotijo nam in vsemu človeštvu v pogubo.
Ko se vprašamo, kaj sploh lahko stori mali človek v zvezi s tem,
kar servira se nam stalno, vsak dan, ko postajamo (po planu) že
nevarno „ravnodušni”, bi bilo pričakovanje, ki bi ga morebiti zmogel
prav vsak, minimalistično: ne nasedajmo ravno vsem „novicam”, ki se
prenašajo iz/preko „globalnih” medijev za širšo javnost, še posebno
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v zvezi z raznimi mednarodnimi konflikti, oboroženimi spopadi,
ugrabitvami deklic, streljanju po šolah, kar skoraj vse, se nenehno
medijsko prilagodi po predvidenih načrtih, četudi, za te načrte ne izvedo niti vpleteni novinarji, niti akterji, niti „poveljujoči”, niti „najvišji”
uradniki, niti ’postavljeni’ predsedniki držav. Specialisti-manipulatorji,
njim predane spretnosti, tudi od višjih nivojev OPS, upoštevajo
princip umovanja, ki ga je z običajno mentalno aktivnostjo, brez
’meditativnega’ uvida, izjemno težko razbiti, vendar lahko inteligenten
človek posredno ali neposredno, intuitivno/telepatsko, marsikaj zazna
in poveže. Ironično je, da tovrstne, aktualne dogodke, nenehno
komentirajo ’eksperti’, bistroumni analitiki s področja novinarstva,
obramboslovja, borznega sveta, idr., ne da bi zaznali, da je večidel
vse izjemno premišljeno zastavljeno, s čimer, jalovim polemiziranjem,
deloma zavajajo množice, (žal smešijo tudi sebe), sled pomanjkanja
gnostičnega uvida. Nekateri poročevalci (novinarji) so spremljanju in
proučevanju, še posebno za področje bližnjega-srednjega vzhoda,
posvetili vse svoje življenje, ob pomanjkanju mentalne ’kreativnosti’,
posledično njihovega, deloma izjalovljenega, poslanstva. Dobro spreglejmo torej, da vsak v svojem poslanstvu ne izpade tako zaveden,
kako bomo sicer opravičili lasten, vseživljenjski ’rebalans’… Da bi
o teh stvareh, vedeli spregovoriti nekateri posamezniki (insiderji), a
brez „kartelnega” blagoslova, ni varno niti omenjati. „Poveličani” po
sebi, brez javnosti, vedo predvsem to, da javnost, „kaj takega pa res”
ne bi sprejela – torej je večji del javnosti, po planu, že prilagojen neki
„separaciji.” Imamo torej po „dekretu od zgoraj, višjih inteligenc” zelo
pomembno, vendar tudi mukotrpno nalogo „prepričevati” določene
posameznike, dokler ne dosežemo nekega „prepričljivega” števila, ki
za-obseže manjši del javnosti. Opazujmo, spremljajmo to, zanimivo,
med individualci, valovanje. Kako „drugačno”, pa je spremljanje
nekih poročil na domačem ekranu, pa se nedvomno s-pregleda šele
od takrat, ko se – četudi z vsemi možnimi varovalkami – ekranizira
umski program, po nameri te vsebine; ob tem pa si predstavljajmo
negotovost ’neke’ reakcije, če bi nekomu, ki pravi da „nima časa”
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iz-rekli, da „se mora naučiti gledati”…Po domače: Kaj neki redno
spremlja poročila, in prebira časnike (da je na ’tekočem’), če ne ’vidi’
za kaj vse gre?
Tehnologija in znanost
Fizična realnost, kot jo mi poznamo, je napravljena po določenih
pravilih in strukturah, ki so oddvojene od naših izbranih perspektiv.
Lahko so izražene s pomočjo matematike ali geometrijsko
vizualizirane. Da bi razumeli znanost, je človeštvo spremenilo
odnos do okolja. Nekateri zlorabljajo znanje o naravnih zakonih,
da bi efektivneje uporabili njihovo voljo, mimo naravnih zakonitosti,
oz. preusmerili naraven tok, drugi ga uporabljajo, da bi boljše
sinhronizirali svojo voljo z naravo, tj. da bi bili v skladu z njo.
Slednji prispevajo balans in dobro, prvi pa ustvarjajo debalans, ko
izkoriščajo resurse, da bi se kot edini lastniki obdržali. Tehnologija, ki
razširja individualno svobodo in nas direktno povezuje z naravo, je
„prepovedana ali skorumpirana”, medtem pa, cerkveno-znanstveni
aparat, industrijo promovira kot „normalno”, čeprav onesnažuje
naravo in onemogoča človeški napredek in svobodo. Vse dokler ne
zamenjuje spiritualno evolucijo, tehnologija deluje kot pomemben
faktor v njeno pomoč, ako pomaga nekomu pri osvobajanju od
materialnih omejitev in preokupacij.
Znanost proučuje niz vzročnosti, torej so posledice lahko kontrolirane
tako, da se kontrolira vzrok. Princip predvidevanja in zaradi tega
kontrole posledic, je podoben kot naravne sile, ki vodijo napredku ali
omejevanju naše svobodne volje. Znanje je namreč moč, a moč je tudi
znanje in tisti, ki želijo moč, imajo tendenco raziskovanja stvari, ki so
zelo umešane v skrivnosti znanosti. Več kot vedo, bolj lahko delujejo
na več vzrokov, pa jim to daje posledice, ki jih takrat lahko kontrolirajo.
Z inkarnacijo v fizična telesa, trpimo neke omejitve in pravila.
„Pogodba” s fizičnim telesom predstavlja resničen sporazum, s
katerim sledimo zakone fizike. Brezpogojno nam je dovoljena „igra
učenja življenja”, da nastopamo brez težav, in s svobodno voljo
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največjega števila „igralcev.” In vendar ta pogodba ustvarja tudi neka
dovoljenja tistim, ki zakone fizike koristijo za izkoriščanje ljudi. To je
razlog, da so mračne sile – za dosego svojih želja - raje naklonjene
tehnologiji, kot direktni uporabi svobodne volje, z „legalnimi”,
metafizičnimi načini in cilji.
Znanost in tehnologija omogoča nekomu moč svobodne volje,
da lahko povečuje tudi svoj vpliv. Lahko je koriščena za kontrolo
„šibkejšega” prebivalstva, ali v podporo dvigu splošne družbene
zavesti in zavesti posameznikov. Večina izpostavljenih, ki so
želeli liberalizirati tehnologijo, da bi bila dostopna javnosti, je
tako vznemirila tiste - ki imajo monopol nad tem -, da so bili
onemogočeni ali ubiti, kar prikazuje, da je metafizični napredek in
znanje pomembno, vse dokler njegova učinkovitost raste v skladu, s
tehnološkim in znanstvenim napredkom.
Ker znanost deluje na povečanju svobodne volje, je tistim na
oblasti zadnja stvar, da bi želeli širjenje znanja, saj bi s tem
izgubili moč, ki jo imajo. Zato je liberalna tehnologija kontrolirana
ali prepovedana. Tehnologije, ki vključujejo brezplačno energijo,
antigravitacijo, psihotroniko, potovanje skozi čas, kreiranje realitet,
o-zdravljenje raka, teleportacijo itd., obstajajo sicer na nivoju tajne
vlade, a ne na nivoju javnosti. Večja kot je razlika v tehnologiji,
ki jo koristi „vlada”, do tiste, ki jo koristijo „podrejeni”, večja
je moč vladanja. Raziskovalci nekonvencionalnih znanosti, ki so
se srečali s prikrivanjem svojih odkritij so: Nikola Tesla, Thomas
Townsend Brown, John Searl, Stefan Marinov, Eugene Malove
(umorjen maja 2004), Wilheim Reich, Royal Rife, Joseph Newman in
mnogi drugi, ki so bili utišani, onemogočeni ali eliminirani, še preden
so svoja dela objavili v javnosti.
V ta namen, obveščevalne službe – ko smo že pri tehnologiji
– koristijo tudi orožja ELF (ekstremno nizkih frekvenc), ki so,
nastavljena na delta valove, v stanju z daljinsko kontrolo, „izključiti”
človeški živčni sistem. Večina te tehnologije, je razvita do popolnosti,
na 4. nivoju podzemne baze CIA, Dulce – v puščavi države New
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Mexico. Četrti nivo te podzemne baze, se ukvarja z raziskovanjem
tehničnega aspekta človeške aure-ole, manipulacije sanj, hipnoze,
telepatije in naprednimi vrstami kontrole uma. Ta ELF orožja
„izsesajo” življenje iz telesa žrtve, npr., da na licu mesta dobesedno
zaspi. Dean Warwick, pionir v raziskovanju alternativne energije,
član kroga obveščevalcev (pravi „insider”), gotovo nevaren za tiste,
ki prikrivajo znanja, dobrega zdravja, avtoriteta pred prenapolnjenim
avditorijem, s tovrstno, napovedano, „značajno” vsebino, se je z
zadnjimi besedami, „potrpite malo”…samo zgrudil - v momentu
mrtev, pravijo, še preden se je dotaknil tal. Predhodno je omenil,
da čuti „snop” (energetski), in da ga peče na eni strani glave, pred
svojim govorom pa slutnjo, rekoč: „Mislim, da me bodo likvidirali.”
Verjetno je bil likvidiran z uporabo energetskega snopa, t.i. „beamweapon” orožja. Zahvaljujemo se vsem, ki so zavestno tvegali svoje
življenje za tisto, kar so iznesli javnosti, R.I.P. Ljudje se premalo
zavedamo vrednost redkih, pokončnih ljudi, ko tvegajo, da smo
ljudje deležni tovrstnih razkritij, in kakšna praznina ostane za njimi.
Spoštujmo to, če jih že ne moremo posnemati…
Znanost in matematika, v javnih edukacijskih institucijah, podobno
omejena ali onemogočena, ne sme raziskovati na občutljivih
področjih. To se dosega predvsem s triki v logiki, ki je prisotna
s kopico intelektualnih nepravilnosti ali nezmožnosti, da se npr.
razlikuje absolutne od relativnih vrednosti. Posamezni koncepti in
variable, so že na začetku zavržene, kot nepomembne ali odvečne,
v bistvu pa so „vrata” v skrivnosti znanosti. Tudi tematike, so večidel
razdeljene in presežene na abstraktne načine, da bi se zaščitilo
njihovo celostno razumevanje na spoznavni način, predvsem na
geometrijski in intuitivni osnovi. Slednje je neobhodno za resnično
progresivno in kreativno uporabnost tega znanja, namesto tega
pa se forsira formule, zastarela teoretika, suhoparne definicije in
neka „pravila”, s čimer se dosega nekakšno filtriranje, teoretične
ugotovitve in mentalna dezorientacija, namesto evolucija praktičnega
znanja. Matematika in geometrija opisuje pravila in strukturo
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igre, s katero se ’igramo’ vsi, čeprav rezultat ni odvisen samo od
tega – tudi svoboda igralca se vključuje v igro. S svobodno voljo
kot variablo, predvidevanjem določenega števila faktorjev in njih
rezultatov, ter določenim številom vzrokov, efekti ne morejo biti
popolnoma predvidljivi. Kvantna mehanika nudi najboljši primer s
teorijo statističnih trendov, in ne determinističnih formul, ker kvantni
sistemi vedno vključujejo določeno mero ne-verjetnosti. Prava
znanost vedno vsebuje obe, tako kompletne opise determiniranih
pravil in struktur, ter dovoli nedeterministične vplive - odločitve
svobodne volje. Problem nekompletne znanosti se rešuje tudi tako,
da se „gordijski vozel” raje odstrani, kot da se za razrešitev izgublja
energija, namesto smiselnega vpogleda v vse predpostavke, na
čemer so bazirane…
Znanje je moč, a ker se vsi ne zavedajo odgovornosti teh moči,
prihaja do razlogov, zaradi katerih veliko tehnoloških stvari, ostane
tajnih in skritih od javnosti. Splošna racionalizacija je seveda
nesprejemljiva, ker določena tehnologija lahko preide v neprave
roke, in lahko privede do katastrofalnih posledic, npr. teleportacija,
zlorabljena s strani kriminalcev, bi rezultirala izpraznitev bančnih
trezorjev…
Po drugi plati, pa s strateškim prikrivanjem znanja in tehnologije,
manipulatorji tega sveta, močno vplivajo in vzdržujejo globalno
kontrolo. Eno od številnih področij kontrole - financiranja elite, je
npr. naftna industrija, ki bi zelo hitro razpadla, če bi bili nadomestni
energenti postopno implementirani z brezplačno, npr. orgonsko oz.
„elektromagnetno” (skr. EM) energijo, ki se nahaja v neomejenih
količinah, v splošno korist izboljšanju in razvoju, namesto
onesnaženju.
Dr. Royal Rife, je že pred drugo svetovno vojno dosegal 100% uspeh
v zdravljenju terminalne oblike raka, s pomočjo EM. valov določenih
frekvenc… Tudi zdravljenje številnih bolezni in tegob s klordioksidom (ClO2 - mineralnim dodatkom, t.i. MMS – Miracle Mineral
Supplement) je vedno bolj aktualno – za tiste, ki se informirajo, tj.,
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ki nase prevzemajo odgovornost za svoje zdravje: infekcije v ustih,
hepatitis A, B, C in ostala vnetja jeter, herpes, AIDS, rak in levkemija,
kačji pik, zastrupitve s hrano, opekline, idr.… Že davno je odkrito,
da je tudi vitamin B17 ali laetrile, ki ga najdemo v semenih, zelo
zanesljiv v preventivi raka in daje odlične rezultate pri njegovem
zdravljenju. Do tega spoznanja - s preprosto logiko; opazovanje
pripadnikov nekih plemen, ki koristijo semena marelic in drugega
sadja v svoji prehrani in nikoli ne obolevajo od raka. Odlični rezultati
v zdravljenju mnogih, se dosegajo tudi s pomočjo reiki energije,
prane ali skalarne energije, ki uradno še vedno ’ne obstaja’, četudi je,
kot življenjska/vitalna energija poznana že od pradavnine. Sicer pa:
„Bolezen bo (je) ozdravljena na duhoven način” (R.Steiner)…
Skrivanje znanja in informacij, postavlja marsikatero odgovorno
vprašanje ogroženem človeštvu. Zakaj zdraviti, „ko se lahko samo
kontrolirajo simptomi?” Zdravi ljudje ne kupujejo zdravil, pardon,
zdravi ljudje ne potrebujejo zdravil… Istočasno se vodi splošna bitka
proti alternativni medicini, zasmehuje, osporava se alternativne
metode zdravljenja, medtem pa se redko kdaj omenja podatek, da je
tretji vzrok smrti ljudi na svetu zaradi zdravniških napak in posledic
škodljivih učinkov zdravil. Večina današnjih zdravil ima namreč
več stranskih učinkov, od katerih se lahko vsak šteje za posebno
bolezen, pa je v nekih slučajih potrebno jemati več zdravil ob-enem,
za nevtraliziranje škodljivih učinkov enega, istočasno pa imajo tudi ta
zdravila svoje škodljive učinke, vendar smo ljudje že tako mentalno
kondicionirani, da omenjeno jemljemo za sprejemljivo, normalno.
Smatramo lahko, da nam današnja patokracija namerno onesnažuje
vodo s klorom, podobno kot zobne paste s fluorom, z izgovorom,
„koristen za zdravje zob”, kar ni res; ta recept so si izmislili
znanstveniki, ki so delali na izdelavi prve atomske bombe. Fluor ima
zelo škodljivo dejstvo na zdravje, četudi se ga jemlje v neznatnih
količinah. Splošno poslabšanje zdravja človeštva, ni glavni razlog
splošne operacije zastrupljanja človeštva, temveč gre za poizkus
kontrole uma. Klor je svoj čas koristil tudi nacistični doktor Mengele
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(„Angel Smrti”), v vodi za pitje, za kontrolo zavesti zapornikov, v
koncentracijskih taboriščih; ker delujoč na hipofizo, človeka naredi
apatičnega in lojalnega, ko mu zapira zavest oz. preprečuje kontakt
z višjimi vidiki zavesti. V bistvu se totalna kontrola nad normalno
populacijo, s pomočjo raznih kemičnih in drugih substanc, vrši
tukaj in sedaj. Ali zmore kdo temu oporekati? Naslednja stopnja je
vstavljanje mikročipov, podobno kot živalim, in, ki se jih že vstavlja
ljudem. Mikročip predstavlja ultimativno oznako zveri, ki ga ne
smemo sprejeti pod nobenim pogojem, v nasprotnem uberemo pot
brez vrnitve, na kateri je s humanostjo konec. Seveda je in še bolj
bo tovrstno početje, oz. potreba, lepo racionalizirano; kot zaščita
identitete bogatih, pomembnih, torej vseh posameznikov, za kontrolo
gibanja bivših zapornikov (a nismo To vsi?), za izsleditev ugrabljenih
otrok, mladostnikov, starejših, torej vseh; upravičenih razlogov „vse
za naše dobro”, gotovo ne manjka. Za „tiste”, ki proučujete svete
knjige – iščite omenjeno prekletstvo mikročipov pod Razodetjem 13:
16, 17; omenili smo že, da tudi v svetu gnosticizma, slučajnosti ne
obstajajo. Neprijetno a čiste vesti lahko izpovemo, da je velika večina
ljudi, v preštevilnih „raznovrstnih” ne-zavedanjih, „izgubljena”, saj
je naša pre-tanka vsebina bolj napotilo v svet „somraka” – našega
somraka, ki je le delček vseprisotne svetlobe-vseprisotnega mraka.
Že leta nazaj izsledimo podatek, da ima vgrajen mikročip okoli
5% prebivalcev Amerike. Koliko njih…, ki tega niti ne vedo?, saj jih
samo Motorola (Mondex/Smartcard, idr. - poiščite na spletu!) že
nekaj let proizvede milijardo na leto!? Namreč, lahko se ga vstavi s
preprosto injekcijo! Bio-čip (velikosti 7 x 0,75 mm) ima transponder,
GPS, daljinsko upravljanje in litijevo (strupeno) polnjenje - za
„vsak” slučaj nepooblaščene kirurške odstranitve… Distribuiranje
poteka preko 250 podjetij - širom „privilegiranih” uporabnikov sveta.
Vedno manj nas je, ki nimamo razloge za „priporočljivo, rutinsko
ali obvezno” cepljenje, a kaj ko bolehna množica vedno „stoka” in
nenehno z upravičenostjo takšnega početja „zmaguje”; kdo neki pa
nam, ki - „pusti jih, neki čudaki”- prisluhne še pravi čas? Normalen
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človek razmišlja in od-reagira na normalen, predvidljiv način. Kako
naj si, tako normalno – nepoučen, sploh lahko zamišlja, kako nenormalno morebiti razmišljajo drugi, in še posebno tisti (eksperti
globalno-politične ponerologije), ki ab-normalno/nemoralno natanko
vedo, kako pre-prosto/moralno razmišlja on sam, ko je normalno
(normativno) „ujet” v družbo in vsa „ujeta” normirana družba z njim?
Vladajoča Patokracija Uma, v odnosu z našo, večidel neraziskano
patologijo uma, tvori zanimivo kolinearnost - preprosto izpovedano
- s predpostavkama: „vladajočim” in „prikritim” umom, ne glede na
relativnost negativne ali pozitivne usmerjenosti. Človek namreč ne
izpade dober, če zaradi nevednosti, zavedenosti, nepredvidljivosti
pomaga slabemu ali neprimernemu posamezniku, medtem pa s
tem, posredno ali neposredno, oškoduje dobre. Naučiti se moramo
prepoznati vsakogar in vse, prepoznati pravila skozi lastne izkušnje,
s prenehanjem ponavljanja lastnih slabosti pa se zavedajmo, da naša
delovanja po-rodijo le predvidljive - dobre plodove. A bolj preprosto?
Nič nas ne opravičuje, če-tudi nič ne iz-vemo. A še bolj preprosto??
Kriv si, ker ne izveš… Pred tuzemnimi, manj objektivnimi ’sodišči’,
še dosežemo ’olajševalne okoliščine’, zakonitosti višjega reda, pa
posameznika v danih okoliščinah, ne opravičujejo…
Na najvišjih nivojih resnice ni razlike med tehnologijo, znanostjo,
okultizmom ali metafiziko, vse je le del celega, ki vsebuje vse, od
vseh delov. Kompletna znanost vključuje astralne nivoje, paralelne
dimenzije, sinhronizacije, zavest, eterična polja, telepatijo, vitalne
energije, emocionalne energije, moč volje, hiperdimenzionalno
eksistenco in časovne „vozle”, in to vse, pod isto „streho.” Trenutno
je to še fenomen, ki je oddvojen od znanosti, katera je večidel
nekompletna, pa ne ker se ti fenomeni ne bi dali objasniti z vidiki
trenutne znanosti, temveč zato, ker bi se konvencionalna znanost,
morala razširiti in prilagoditi višjim fizikalnim in metafizičnim
principom, ki še kako „živijo.”
Winston Chercill, je že 6. sept. 1943, pred anglofili na Harvardski
univerzi izjavil:
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„Naši dve državi (Anglija, Amerika) sta ti, kateri kontrolirata usodo
sveta, kateri kontrolirata znanost in tehnologijo, ki kontrolirata
kulturo. Bodoče imperije bodo (so) imperije uma. Kontrolirati tisto kar
človek misli, nudi večje dobičke (pridobitve), od jemanja zemlje in
provinc drugim narodom ali njihovega izčrpavanja z eksploatacijo.”
Verjetno so ti, anglofili, globalno ’vizijo’, tako ’izjemne’ osebnosti,
že kot študenti, usvojili, saj lahko predvidevamo, kako se ’razvijajo’
možgani…(izvor: galaksija.com, povzeto, prirejeno, dopolnjeno)
Fluor – največja znanstvena prevara 20-ega stoletja…
…izjava Robert Carlton-a, Ph.D., znanstvenika Zavoda za Zaščito
Naravnega Okolja, ZDA, (EPA), 24. nov. 1992, v radijski oddaji
„Marketplace” (Canadian Broadcast Company).
Največjo prevaro, pa sta odkrila dva, neodvisna ameriška novinarja:
Joel Griffith, raziskovalni novinar (na področju medicine) in Chris
Bryson, občasni sodelavec BBC, ABC-a in drugih elektronskih
medijev. Pri razbiranju dokumentov o izdelavi prve ameriške atomske
bombe, iz katerih je po 50-ih letih vzeta oznaka državne tajne,
sta prišla do tega, senzacionalnega odkritja, kar je v ameriških
medicinskih krogih povzročilo pravi šok; avtorski tekst sta objavila
leta 1998 v Nexus Magazin-u, april-maj 1998.
Znanstvena dejstva o bioloških učinkih fluoridov (iz: www.all-natural.
com, prirejeno, dopolnjeno):
1.
Fluoridi ovirajo sintezo kolagena, kar privede do njegovega
razstavljanja v kosteh, tetivah, mišicah, koži, hrustančnem tkivu,
pljučih, ledvicah in traheji (sapniku).
2.
Stimulirajo ustvarjanje granul in potrošnjo kisika v belih
krvničkah, ali ta proces ovirajo, kadar so bele krvničke
izpostavljene dejstvu neke tuje substance v krvi.
3.
Zmanjšujejo energetske rezerve in sposobnost belih krvničk,
da uničujejo tuje materije s procesom fagocitoze (uničevanja
bakterij). Že mikro-molarne količine fluorida, pod 1ppm (samo
eden, ’pa’ proti milijonu) lahko resno izpodbijejo sposobnost
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belih krvničk, da uničujejo patogene mikro-organizme.
4.
Motijo imunski obrambni sistem in ga vzpodbujajo, da napada
tkivo lastnega telesa in povečuje hitrost rasti tumorja pri ljudeh,
ki so podvrženi raku.
5.
Fluor preprečuje ustvarjanje antiteles v krvi.
6.
Fluoridi motijo delovanje tiroidne žleze (ščitnice).
7.
Izkazujejo škodljiva dejstva na različna tkiva v človeškem telesu
8.
Pospešujejo razvoj raka na kosteh
9.
Povzročajo prezgodnje staranje pri ljudeh
10. Ingestija (uživanje hrane) fluora, s pomočjo sredstev za
izpiranje ust in preprečevanje kariesa pri otrocih, je zelo
nevarna za njihov biološki razvoj, življenjsko dobo in splošno
zdravstveno stanje.
„11, 17, 31,”☺…
Vsebina ene tube zobne paste s fluorom je dovolj, da usmrti otroka.
V letu 1991, je Regionalni Toksikološki Center v mestu Akron, Ohio,
ZDA, prijavil smrtni slučaj otroka, kot posledico ingestije 16mg/kg
fluorida.
Samo 2 grama fluorida sta dovolj, za usmrtev odraslega človeka.
Zobna pasta s fluorom vsebuje 1mg/gram fluorida.
Fluoridi se uporabljajo za kontrolo in modifikacijo razpoloženja ter
obnašanja ljudi.
Znano je, da so kemijske spojine fluorida dodane v pitno vodo
zapornikom, da se jih zadržuje v polsnu in preprečuje pri
zoperstavljanju avtoritetam, tako v nacističnih taboriščih, v času
druge svetovne vojne, kot v sovjetskih gulag-ih v Sibiriji…”dandanes,
to, ni nič posebnega”… Raziskovanje vplivov na tkivo, zobe in
možgane, je interesiralo (tudi) vojaške generale, v slučaju dolgotrajne
’hladne vojne’. Leta 1944 je, v času Projekta Manhattan, tovrstne
izvide Komisija za atomsko energijo cenzurirala, zaradi „nacionalne
varnosti.” Projekt je bil najstrožje čuvana skrivnost, angažiranih
je bilo kar 200.000 ljudi. Da bi se radioaktivni material (uranijum,
kasneje plutonijum) umestil v bombo, so bile potrebne ogromne
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količine fluorida, ki ga je za potrebe Projekta preskrbovala tovarna,
v lasti družine Du Pont: „E.I.Du Pont de Nemours Company”,
v mestu Deep Water; družina je bila že preko sto let znana po
proizvodnji prvoklasnega eksploziva. Polnjenje atomske bombe je
zahtevalo enormne količine fluora, merjenega v milijonih tonah!!!
Za državo je bil projekt strateški, družini pa je prinašal ogromen
zaslužek. Vse je bilo tajno, „bila je vendar vojna.” Vendar se je
zgodil incident. Fluor, nošen z vetrom je dosegal farme na sosednjih
občinah, kjer se je vzgajalo kvalitetno sadje in zelenjava. Farmarji
so opažali oparjene posevke in…,kot da bi v zraku nekaj stalno
izgorevalo…, živina bi po nevihtnih nočeh, naglo poginila, delavci,
ki bi pojedli kaj od sadja, bi povračali. Konji so izgledali bolehni,
neke krave niso mogle stati na nogah, pasle so se tako, da so lezle
po trebuhu. Vlada je bila seznanjena s posledicami zastrupitve,
tam, v New Jersey-u, imeli so točno poročilo o vsem, vendar je
bila izdelava atomske bombe „nacionalna prioriteta”, pa je vojaški
vrh, te stvari postavil na stran. Farmarji so morali počakati na
konec vojne, da bi podali tožbe, čeprav ni nihče vedel, da gre za
fluor. Zanimivo, to je bil prvi sodni spor po vojni, proti onesnaženju
okolja, kot posledica delovanja z ’radioaktivnim materialom’. Kako
funkcionira „neodvisno ameriško sodstvo”, ameriška „demokracija”
in človeške pravice itd., lahko predvidevamo; angažiranje agencij za
„znanstveno raziskovanje”, da se pridobi podatke - „zaščititi interes
vlade” v sporu z ’nekimi’ farmarji…, minirati jih…, je nevarnost
verižnih reakcij odškodnin???…, in zaščito podjetja Du Pont, saj so
Oni, ena od 12-ih najmočnejših družin v ZDA, delničarji centralne
ameriške banke FED, kar pomeni, da kontrolirajo emisijo in vrednost
dolarja, torej s tem tudi državno ekonomijo. Politika…, vojaške
skrivnosti…, politična skorumpiranost…, pa so se spomnili, da bi
uporabili neke, izmišljene argumente, da je fluor…hmm…, npr…,
zdrav - za ohranitev zdravih zob…. ’Narod vse verjame’ - ’oni so pa
znanstveniki’… itd.…, pa so „lekcije o koristih fluora” posredovane
ne le tem, prizadetim prebivalcem, ampak celi državi…(„zakaj pa ne
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celemu Svetu?, Smo zmagali v Vojni?”)… Farmarji so prejeli po 200?
dolarjev (’nekaj so…, hm…, privoščili so si lahko zobno pasto’)…
Vsi podatki so bili državna tajna itd., bla, bla… Ko so novinarji prišli
do originalne, tj. tajne verzije znanstvenega raziskovanja in ga
primerjali s falsificiranimi verzijami za javnost, iz leta 1948, so uvideli
tragikomične zamenjave:
„37”. Tajna verzija je tako zabeležila, da večina delavcev, ki so polnili
bombe z fluorom, ni imela zob. Publicirana verzija je trdila, da
so imeli izrazitejše zobne luknj(ic)e.
38. Tajna verzija pravi, da so morali delavci nositi gumijaste škornje,
ker jim je dim od fluora, razgrajeval žebljičke v čevljih. Javna
verzija tega ni omenjala.
39. Tajna verzija je potrjevala, da je bil prav fluor, glavni
vzročnik njihovih izgubljenih zob. V javni verziji; „delavci
so bili nenavadno zdravi, tako po oceni zdravnikov kot
zobozdravnikov.”
… Mnogi dokumenti manjkajo, npr. „Du Pont Process” iz leta 1947
in transkript (prepis) enega od tajnih znanstvenih srečanj v času 2.
svetovne vojne, o „metabolizmu fluora”, ki ne obstaja v ameriškem
državnem arhivu; po besedah arhivarja - verjetno je „klasificiran”…
Na kitajskem so odkrili, da je količina vode s fluoridi, v korelaciji z
zmanjšanim IQ pri otrocih.
No, fluoridi so tudi - pa medicinsko ’klasificirani’, kot protoplazmični
strupi in se koristijo za zastrupljanje miši, podgan in ostalih drobnih
glodavcev.
Tudi publikacija „Klinična toksikologija komercialnih proizvodov”, iz
leta 1984, navaja, da je fluorid kot strup, nevarnejši od svinca, in
samo malo manj strupen od arzenika.
V sept. 1943, revije - the Journal of the American Medical Association,
se trdi: Fluoridi so generalni protoplazmični strupi, ki spremenijo
propustnost celične membrane, z inhibicijo določenih encimov…
S konzumiranjem fluorida pri ljudeh, se generalno povečuje stopnja
smrtnosti pri raku.
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Delaney Amandma je prepovedoval dodajanje kancerogenih
substanc v človeško hrano, na osnovi poročila in študije znanstvenih
raziskav Dr. John Yiamouyiannisa in Dr. Dean Burk-a, leta 1975, na
področjih ’fluori(di)zacije’ vode (fluoriranja, dodajanja fluora v pitno
vodo) in tam, kjer je ni; študije, vključene v Kongresno poročilo,
potrjujejo povezavo med fluoriranjem in rakom.
Fluor pri ljudeh, nima skoraj nobenega učinka v preventivi kvarjenja
zob; na Novi Zelandiji, leta 1990, je Dr. John Colquhoun prisiljen, da
se predčasno upokoji potem, ko je opravil znanstveno študijo in javno
objavil rezultate svojega raziskovanja, na 60.000 šolskih otrocih in
dokazal, da ne obstaja nikakršna razlika v stopnji kvarljivosti zob
pri otrocih, ki živijo na področjih fluorirane vode, kot tistih, kjer se
to ne počne. Ugotovil je celo, da veliko število otrok na fluoriranih
področjih, trpi za posledicami dentalne fluoroze.
V nekaterih občinah v ZDA, je tudi do 80% mladih, ki imajo fluorosis
– bele pikice na zobeh.
Ne obstajajo znanstveni dokazi, ki potrjujejo, da so tablete in
sredstva za izpiranje ust na bazi fluoridov, varna za koriščenje pri
ljudeh.
Leta 1989, skupina Hildebolt sprovede znanstveno študijo na 6.000
otrocih, katere rezultati dokazujejo, da ni nobene koristi od uporabe
natrijum-fluoridov. Tudi znanstveno delo Dr. John Yiamouyiannisa,
sprovedeno na 39.000 šolskih otrocih, potrjuje isto!
Leta 1992, je Michael Perrone, asistent odvetniške pisarne v New
Jersey-u, ZDA, podal zahtevo Ameriškem Zavodu za Zaščito Zdravja
(FDA), da mu podajo vse informacije, o varnosti uporabe in delovanja
preparatov fluora, v obliki tablet in kapljic. Po šestih mesecih
zavlačevanja, je Zavod priznal, da nimajo nobenih podatkov, ki bi
izkazovali delovanje in varnost teh preparatov za uporabo. Obvestili
so Perrone-a, da bodo „verjetno morali te preparate umakniti iz
tržišča.”
Še eno dejstvo; aluminijum, v katerem so zobne paste pakirane,
povečuje dejstvo fluoridov na človeško telo; obenem aluminijev
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oksid, v večini slučajev, zobnim pastam daje belino.
Leta 1976, so Dr. D. Allman s sodelavci, iz ’Indiana University School
of Medicine’, dajali živalim 1ppm fluorida in odkrili, da je fluorid, v
prisotnosti aluminijuma, v koncentraciji samo 20 delov/milijardo, v
stanju povzročiti porast nivoja cikličnega AMP, ki preprečuje gibljivost
belih krvničk in njihovo sposobnost uničevanja patogenih, mikroorganizmov.
Tudi če bili fluoridi odlični za zobe: Kaj pa nam pomenijo zdravi
zobje, „brez kariesa”, če ’živimo’ omrtvičeno?... Hm…, predvidevamo;
EPP:…, da se prodaja zobne nitke povečuje; tiste, brez fluora…
„V zvezi s fluoriranjem, mora Ameriški Zavod za Zaščito Okolja (EPA),
takoj delovati, da bi zaščitil ljudi; ne samo zaradi podatkov v zvezi z
rakom, temveč tudi vseh dokazov o osteoporozi, artritisu, mutagenih in
drugih učinkov”, William Marcus, Ph. D., toksikolog EPA.
Smatramo, da se fluor prvenstveno koristi zaradi mentalne
kontrole ljudi, zaradi svojega dejstva na kemijske procese v
možganih, kot tudi njegovega škodljivega delovanja na hipofizo, ki
omogoča potencialno zvezo človeka, z duhovnim aspektom VsegaKar-Je, oz. višjim nivojem obstoja. Brez razvite hipofize, lahko vidimo
samo materialni vidik sebe in vsega ostalega, zato se obnašamo v
skladu s tem, torej predstavlja fluor eno od substanc, ki povzroča in
vzdržuje duhovno slepilo…
Kakorkoli, vedno in povsod imejmo na umu, da nas lahko le
resnica osvobodi, kakršnakoli že bila. V kolikor pa nekdo sled
tega podleže glavobolom, depresiji in gre k zdravniku, je velika
verjetnost, da se mu predpiše kakšen antidepresor tipa SSRI,
ki z nekim ’slučajem’, vsebuje fluor. Od vzporednih učinkov teh
sredstev, kot je npr. Prozac ali Fluoxetine omenjamo: nagon k
samomoru, manična depresija, psihična labilnost, izguba spomina in
koncentracije, nevrotičnost, nemir, agresivnost, nagnjenje k nasilju,
odvisnost, spolni problemi (npr. nesposobnost doživljanja orgazma),
motnje v prebavi (gastointerstinalne motnje) itd. Mnogi od ’blaznih’
množičnih morilcev so koristili Prozac ali druge antidepresorje,
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nekateri so celo trdili, da so jim glasovi, slišani v glavi, ukazali, da
izvršijo grozodejstva, da niso imeli izbora. Tovrstna sredstva lahko
spremenijo stanje človeške zavesti in omogočajo lažjo mentalno in
fizično kontrolo s strani orientiranih za sebe (OPS), bodisi z našega
ali višjega nivoja – razumevanja delovanja možgan…
Eno vprašanje: Kako so bili nz (skozi zgodovino) vedno v stanju,
da kontrolirajo vso populacijo? ’Morani’ (izvor) pravi, da je bilo to
zelo lahko, s tem, da so kontrolirali vodo. Primarna kontrola je bila
preko tehnologije, a najvažnejši kontrolni mehanizem za raso, tako
primitivno kot je naša, je bilo kontroliranje zalog vode. Vi ste morali
imeti vodo…
Alex Collier pravi:” Pred časom (op.p.: menda leta 1999?) je Bill
Clinton podpisal predsedniško direktivo, št. 28, ki je zakonodajno
umeščena v Federalni Register. Nisem odšel v Kongres, da bi to
dokazal. Oni so, poleg tega, dali zakonodajalcu samo 14 dni za
recenzijo, preden to, postane Zakon. (Važna beležka: to je seveda
nezakonito, ker mora preteči 30-dnevno obdobje recenzije.) To
je imenovano, Rečno Dejstvo Nasledstva. Zakon zaobjema 10
največjih rek v Ameriških Državah in razglaša v imenu Federalne
Vlade, da je 10 milj (16 km) vsake strani, določeno kot „zaščitene
strani svetovnega nasledstva.” Vendar, zakaj bi to bilo napravljeno?
Na celem planetu je 2,5% sveže vode, katera se lahko pije. Ampak,
od teh 2,5%, se 78% količin nahaja ravno tukaj, v Severni Ameriki.
Velika jezera, ali ste sedaj dobili sliko?... Ljudi enostavno ne briga,
ker so preveč zavzeti s „preživljanjem”, vendar se morajo potruditi
in napraviti mesto za kaj več. Obstaja ena pol-svobodna nacija na
planetu – ZDA. Ako jo izgubimo, ne obstaja mesto za nas, kamor
lahko odidemo”…
Aspartam
Od številnih kemikalij, dodatkom/aditivom v industrijski prehrani naj
omenimo aspartam ali umetno sladilo, ki se danes dodaja v skoraj
vse dietetske proizvode, dasiravno z dieto nimajo zveze. Četudi
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odobren od ameriškega Zavoda ’za Zaščito Zdravja’ (US FDA),
kot ’varen’ dodatek za hrano, je aspartam ena od najnevarnejših
substance, kateri so bili ljudje kdaj izpostavljeni. Malo preglejmo,
kaj ta Zavod razume pod ’varno’. (Nexus magazine, Mark D. Gold,
prirejeno) Aspartam, tehnično ime za umetni sladkor, znan tudi po
imenih NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal-Measure itd., je odkrit
slučajno leta 1965, ko je James Schlatter, kemik družbe G.D. Searl,
testiral neko zdravilo proti čiru na želodcu. Odobren je za uporabo v
hrani leta 1981, v napitkih pa leta 1983, čeprav je bil prvič odobren
za konzumiranje že 26. julija 1974. Namreč, že avgusta 1974 je
bila podana tožba s strani Dr. John W. Olney-a, znanstvenika na
področju nevrologije in James Turner-ja, odvetnika ameriškega
Zavoda za Zaščito Potrošnikov, kar je skupaj z rezultati preiskave
raziskovalnih procedur proizvajalca, privedlo do tega, da FDA v
dec. 1974, proizvajalcu odvzame dovoljenje za uporabo aspartama.
Kasneje, leta 1985, je družba Monsanto kupila družbo G.D. Searl,
katero so po tem, razdelili na oddvojeni, subsidiarni družbi, Searl
Pharmaceuticals in The NutraSweet Company. Aspartam, je daleč
najnevarnejša substanca na tržišču, ki se nahaja v hrani in napitkih in
t.i. „sugar-free” (žvečilnih gumijih, bombonih, sladoledih, Diet Colah,
Diet Pepsi in druge ’diet’ pijače, pudingi, jogurti itd.…) in odgovoren
za 75% prijav, zaradi škodljivih učinkov dodatkov prehrani, ki so
podane ameriškem Zavodu za Zaščito Zdravja. Mnoge od teh reakcij
so zelo resne, vključujoč izgubo zavesti in smrt, kot je objavljeno
že febr. 1994 v poročilu Zavoda za Zdravje in Zdravstvene Usluge
(Department of Health and Human Services). Od 90-ih, različnih in
zabeleženih, simptomov aspartama, navedenih v tem poročilu, jih
navedimo le nekaj: glavobol/migrena, vrtoglavica, izguba zavesti,
slabost, otrplost, krčenje mišic, povečanje teže, osip na koži,
depresija, utrujenost, razdražljivost, povečan pulz srca, nespečnost,
problemi z vidom in izguba vida, izguba sluha, palpitacija (nemirnost)
srca, motnje pri dihanju, napadi nemira in panike, motnje v
govoru, izguba okusa, tinitus, izguba spomina, bolečine v sklepih
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itd. Znanstveniki, ki so proučevali stranske učinke so ugotovili,
da aspartam vpliva na številne kronične bolezni, ki jih v primeru
konzumacije te substance povzročajo, vzpodbujajo ali poslabšujejo,
kot so: tumorji na možganih, multipla skleroza, epilepsija,
sindrom kronične utrujenosti (fatigue syndrome), Parkinsonova
in Alzheimerjeva bolezen, mentalna retardacija, limfoma (tvorb
limfatičnega tkiva, od mezge), deformacije pri novorojenčkih,
fibromialgija (bolečine v mišicah) in diabetes. Aspartam je uvrščen
v kategorijo kemičnih strupov, kar tudi je. Med eksperte, ki so
glasno opozarjali javnost na škodljivost aspartata in glutamata
(substanc aspartama!), je tudi Dr. Adrienne Samuels, eksperimentalni
psiholog, omenjeni Olney, profesor psihiatrije na School of Medicine,
Washington University, obenem eden od največjih svetovnih
avtoritet na področju ekscitoksinov, ki je že leta 1971 obvestil družbo
Searl, da aspartična kislina (40% aspartama) povzroča luknje v
možganih pri miših. Vključujemo še Francis J. Waickman-a M.D.
(Doktor med. znanosti), dobitnika priznanja the Rinkel and Forman
Awards, priznanega strokovnjaka na področju pediatrije, alergije
in imunologije; John R. Hain-a, M.D., forenzičnega patologa in
H.J.Roberts-a, M.D. FACP, FCCP, specialista za diabetes, ki je bil
s strani nekega nacionalnega medicinskega magazina, svoj čas
proglašen tudi za „najboljšega zdravnika v ZDA’. Navajamo jih z
razlogom, kot nesporne avtoritete, katere bi morali resno upoštevati,
saj gre za naše zdravje, in da razmislimo o vseh strupih, katerim
smo dnevno izpostavljeni v hrani in pijači. Aspartam je samo eden
od javno odobrenih sredstev za zastrupljanje ljudskih množic. Zaradi
splošne skorumpiranosti politikov, znanstvenikov, zdravstvenega
sistema, medijev itd., kot tudi neverjetne ignorance „normalnega”
človeka, lahko pričakujemo, da se bodo vsi biološko-kemijski agensi
zadrž(ev)ali v naši prehrani še dolgo vnaprej. Sprašujemo se:
Ali smo, ob vsej paleti regulatorjev možgan, ki zožujejo zavest in
percepcijo, še v stanju, da kritično in neodvisno razmišljamo? Vseeno
se potrudimo in vztrajajmo naprej. (izvor: Galaksija.com, prirejeno)
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Kloriranje vode
Tudi pitje večje količine ’čiste’ vode iz vodovodnih napeljav (npr. 3
litre/dan) za čiščenje telesa, vzpodbujanje oksidacije, posledično
fuzije magnetnega centra za doseganje višje zavesti, je deloma
vprašljivo početje, saj je v enem litru 0,2 -0,5 mg na liter klorovih soli.
Znanost pravi, da je to potrebno; zaradi mikroorganizmov, parazitov,
vendar je potrebno vsako razumevanje nadgraditi z znanjem iz
višjih dimenzij (znanjem iz bodočnosti), npr. razumevanjem živosti
vode in mnogih informacij v njej, za razliko od nas – v tovrstnem
pomanjkanju…
Nevarnosti cepiv!
Da se ne bi preveč ponavljali s preštevilnimi ugotovitvami, in
podajali še veliko več kot doslej; mnoštva obsežnih raziskovanj, za
javnost lažnih podatkov in strategij manipulacij, seveda temu in njim
(manipulatorjem) v „krivdo”, vam prepuščamo fantazijo razmišljanja,
v duhu vsebine… Namignemo samo eno ’kozmično’ resnico: Kri
je nedotakljiva! „Zunanji izraz za ’Jaz’ je kri” (R. Steiner) Še eno
vprašanje: Kakšen občutek imate, ko vam nekdo z iglo predere kožo
in vam vzame vašo energijo, kjer se pretaka vaše življenje; prijeten
ali neprijeten? Prisluhnite govorici telesa. Predvsem pomislite na
to, ko predajate svoje otroke cepljenju! Kako se to nedotakljivost
doseže, pa je domena našega, izključno samostojnega umovanja in
predvsem bojevniško-uporniškega pristopa… Nekaj informacij na to
temo lahko zasledite na: www.nomorefakenews.com, oz. galaksija.
com/planeta/opasnosti_od_cjepiva.htm
Kemijsko onesnaženje – chemtrails
…je že od leta 1995, ena globalnih operacij zapraševanja človeštva
iz zraka, s številnimi kemično-biološkimi sredstvi, s pomočjo tako
reaktivnih letal kot posebno modificiranih letal (in NLO), kar lahko
traja še dolga leta, in kar se nam lahko dogaja pred nosom. Ne
glede na številne pritožbe prebivalcev, še posebno v ZDA, se obstoj
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takšne operacije uradno negira, vsi tisti pa, ki o tem javno govorijo
se avtomatsko uvrščajo v kategorijo konspirativnih teoretikov.
Večina ljudi pa tega ne opazi, saj so kemične sledi podobnega
izgleda normalnim izpušnim sledem; nastajajo na višinah preko 10
km, sled kondenzacije izpušnih plinov turbin avionskih motorjev, in
se navadno ne zadržujejo dlje od 20 minut, dočim kemične sledi
ostajajo, in dolgo ob-visijo v zraku, se počasi širijo, ter formirajo t.i.
citrus oblake. Za omenjeno lahko rečemo, da je eno vzporednih
delovanj, seveda z negativnimi posledicami na okolje/ljudi, kjer se
lahko opažajo tudi (nastajajoča) kronična sušna področja, kar je
mnoge navedlo na zaključek, da gre tu za modifikacijo klime. Vseeno
se zdi, da je povzročanje suše le eden od stranskih učinkov kemijskih
izpuhov. ’Interesantno’, tudi teh sledi-pojavov, ljudje ne opazijo,
četudi marsikje sploh ne obstajajo koridorji za redni letalski promet.
Upravičeno se pojavi tudi sum, da se sočasno, lahko propagirajo
določena subliminalna sporočila, s pomočjo valovanj ekstremno
nizkih frekvenc (ELF), za katere je dokazano, da lahko spreminjajo
človeško percepcijo, stanje zavesti. Obstaja teorija, da se s pomočjo
teh slojev kemikalij, med stratosfero in zemljo, formira t.i. nevtralna
praznina, ki omogoča učinkovit prenos teh valov, v katere se lahko
shranijo različna sporočila, opozorila, afirmacije, ki delujejo kot
„psihologija” zavajajočih reklam – sprva preko naše podzavesti,
kasneje v zavest. Še ena, vendar dezinformacijska teorija; v smislu
preprečevanja prekomernega segrevanja planeta, s pomočjo slojev
mikronskih delcev aluminijuma in barijuma v atmosferi; saj bi bili
v tem slučaju, ti delci distribuirani enakomerno po našem planetu,
kar pa ni slučaj, saj jih pogosto vidimo nad naseljenimi področji,
in karkoli se torej v teh sledeh nahaja, je direktno usmerjeno proti
človeškim bitjem. Omenjeno je lahko za marsikoga nerazumno,
depresivno, ko ’patokracija’ na oblasti, prikrito počne, kar se ji
zahoče, ne da bi bila bilo komu – zaradi nesprejemljivih aktivnosti/
strategij – odgovorna, in vendar je vse povezano s splošnim stanjem
zavesti ljudi, ki namesto, da bi (vsaj/samo) prisluhnili neodvisnim,
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preudarnim posameznikom, ki od tega nimajo nobene osebne/
materialne koristi - ravno nasprotno: lastne stroške, tveganja z
izjavami, so pod kontrolo/pregonom inštitucij in oblasti - ljudje raje,
bolj priročno, z naivnim zaupanjem, nepremišljeno kar pritrjujejo
njim: povezanimi „državnimi” inštitucijami („velikim” laboratorijem),
so-odvisnim, vzajemno-strateških koristi. Nevplivne/male države, še
premorejo tu in tam kakšno objektivno raziskavo/vpogled, vendar
gre tukaj predvsem za elito dominantnih držav, ki mimogrede izvršijo „diplomatski”, komercialni, politični vpliv na vse oblastnike, tudi
„nepomembnih državic.” V knjigah Death from the Skies in Healing
Codes for the Biological Apocalypse, dr. Len Horowitz trdi, da gre za
razprševanje prionov, beljakovin, ki se pod določenimi okoliščinami
lahko pretvorijo v kristale, potem pa, odvisno katerim frekvencam
se izpostavijo, povzročajo določene bolezni kot npr. bolezen norih
krav, Creutzfeld Jacobs Sindrom in celo vrsto zdravstvenih motenj
pri ljudeh in živalih. Po Horowitzu, ko se populacija planeta inficira
s prioni, potem je dovolj, da se določena področja izpostavijo EM.
valovom specifičnih frekvenc s pomočjo ti. HAARP sistema, preko
stolpov za mobilno telefonijo, GWEN stolpov itd. – in da ljudje v teh
področjih obolijo od določenih bolezni ali da se njihov um s pomočjo
kristala, kateri se jim (zaradi vdiha teh substanc) nahaja v možganih
– programira. Obstajajo tudi neke indikacije, da gre lahko tukaj za
umetno induciranje genetske mutacije pri človeku. Mnogi trdijo, da
ne moremo biti mentalno programirani več, kot smo že sedaj, pa
zavračajo to teorijo v zvezi z mentalnim programiranjem, dočim se
namerno povzročanje določenih bolezni jemlje kot ena od možnih
metod, s katero „tajna vlada” planira ’reševanje’ odvečne populacije,
oz. da kontrolira število prebivalcev našega planeta, enega glavnih
elementov Novega Svetovnega Reda. Obstaja tudi teorija, da gre v
tem slučaju za onemogočanje odpiranja portalov med 3.D. in 4.D.,
kateri bi menda nastali z delovanjem „galaktičnega supervala” ter
zagotovili večjem delu populacije, da skupaj s tem planetom preide
na eno višjo raven obstoja (t.i. izhoda iz „kleti”). Istočasno bi kemijske
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komponente kot tudi bakterije, katere se nahajajo v kemijskem
zapraševanju, onemogočile spremembe na naši DNK, katere bi
naravno nastale pod vplivom tega vala in katere so pogoj za takšen
„kvantni skok.” Z vplivom vseh teh kemijskih in bioloških agensov
na človeški organizem, bi se zagotovilo, da on še naprej funkcionira
pod pragom zavesti. Iz višjih nivojev obstoja gledano, tisto kar ljudje
razumevajo pod „zavest” – s pravo zavestjo nima veliko zveze;
gre za, tako kolektivno kot individualno – nezavest... V vsakem
slučaju, kratko po razprševanju teh ’sprajev’ iz zraka, veliko ljudi v
zaobseženem področju oboli od različnih dihalnih motenj in bolezni
podobni gripi, kar vse spremlja tudi povečano mortaliteto (smrtnost)
pri starejših ljudeh in otrocih. Pri prebivalstvu se pojavlja tudi splošna
letargija (otrplost, zaspanost) in drugi simptomi živčnih bolezni… Že
dolgo ena večja skupina ljudi spremlja te, ’nebeške’ aktivnosti, jemlje
vzorce in v nekih zasebnih laboratorijih raziskuje, kaj vse se v tem
nahaja. Doslej so v teh kemijskih izpustih odkriti naslednji agensi:
1. P
 seudomonas Aeruginosa: bakterija, ki napada večino
respiratorni (dihalni) sistem človeka
2. P
 seudomonas fluorescens; povzroča infekcijo krvi in
respiratornega sistema
3. S
 erratia marcescens: vnetje pljuč, vnetje možgan, vnetje srčne
mišice
4. M
 ycoplasma fermentes incognitus: vrsta patogenega
mikroorganizma, za katerega se predpostavlja, da je bioinženirana v ameriških vojaških laboratorijih in, ki je odkrita pri 45%
ameriških vojakov, kateri bolujejo od t.i. zalivskega sindroma.
5. Streptomyces in druge vrste gljivic
6. Neke vrste kvasovk
7. D
 oločene bakterije, katere vsebujejo specifične encime, kateri so
v stanju spremeniti človeški genom
8. Soli barijuma
9. Aluminijum: delci mikronskih dimenzij; (interesantno je, da ljudje,
ki trpijo od Alzheimerjeve bolezni imajo večjo količino aluminijuma
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v možganih)
10. Ethylene dibromide (dibrometan) C2H4Br2 – rakotvorni
dodatek za gorivo in insekticid, podobnega vonja kot kloroform;
povzroča depresijo CNS-a, pljučni edem (nenadno oteženo,
pospešeno dihanje, kašelj, bolečina v prsih…) in draži sluznico
respiratornega trakta; zdi se, da je povzročitelj karakterističnega
kašlja („chemtreils kašelj”), kateri se javlja pri ljudeh po
zapraševanju določenega področja.
11. Dehidrirane človeške rdeče in bele krvne celice (eritrociti in
levkociti)
12. Fibrozni filamenti (menda je njihova vloga, da omogočijo
določenim mikroorganizmom, ki se nahajajo v tej kemijski
mešanici, da prispejo živi do zemlje, ker bi jih normalni
atmosferski pogoji uničili. Tako se na zaprašenih področjih lahko
najdejo rjave fibrozne niti podobne pajčevini, ki so zelo toksične.)
13. Virusi in prioni niso uradno potrjeni; njihova prisotnost se samo
predvideva…(izvor: galaksija.com, prirejeno)
Proti nam, se že od davnega izvaja kemijsko-biološka,
psihološko-mentalna vojna, vendar se tega, zaradi naših izjemnih
„sposobnosti” ali „genetskih lastnosti” mentalnih kompenzacij,
trpežnih samotolažb, lažjega prilagajanja kot težjega uporništva, ne
zavedamo.
Se ljudje, res bolj v svojo škodo nagibajo? Seveda! Torej se, sebi
in drugim v korist, „izravnajmo”, predvsem pa tako ostanimo,
naposled bi bilo pričakovati, da je samo pokončna postava, Človeku
s-podobna… Obstaja veliko indicij, da se danes vse več ljudi
prebuja. Za številne je to prilično boleč proces, saj je potrebno - tako
zakrknjeno - upognjeno držo, vendarle nadomestiti s konsistentno
- pokončno. Druge opcije namreč ni, v kolikor se nekdo res ne želi
znajti v usodnem precepu. Ker je vse povezano z naravo človeka
ali bistvom duše, je stanje razvojnih sprememb prilično individualne
narave, samo-prebujajoč „prehod”, skozi katerega se mora vsak sam
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„sprehoditi”, se ve, ki ima za tak podvig predispozicije ob sočasni
ugotovitvi, da noben drug rešitelj ne obstaja, kot on sam. Z vsem
kar momentalno počnemo sedaj, že odražamo našo bodočnost,
spodbujajmo samostojno razmišljanje.
Projekt HAARP (High-Frequency Active Aural Research Program)
Tajni eksperimenti na Aljaski (20km od Gakon-a), se vršijo z
izjemno močno tehnologijo („supersistemom” usmerjevalcev
– velikih faznih anten na Zemlji in v vesolju), za proizvodnjo
visoko frekvenčnih elektromagnetnih (skr. EM.) valov tako, da se
bombardirajo delčki (molekule) v ionosferi, kjer se segrevajo. EM.
val se odbije nazaj, in z ekstremno nizko frekvenco (skr. ELF) prodre
v vsa živa bitja in vso materijo na Zemlji. Z namernim segrevanjem
ionosfere, se ustvarja motnja magnetnega polja Zemlje, motijo radio
in telekomunikacije, vpliva na lete raket s spremembo trajektorjev
(krivulj leta) z dviganjem ionosfere - tako se zaščiti teritorij od
balističnih projektilov. Poleg tega se lahko ustvarjajo nad teritorijem
„neprijatelja” ozonske luknje v atmosferi, da se neko prebivalstvo
in neka vojska izpostavi smrtonosnemu sevanju iz vesolja, izzove
suše, ter velike vremenske nevihte z ogromno padavinami in
poplavami.
Druga metoda je uporaba valov ELF, ki prodirajo skozi morje,
zemljo, atmosfero, in lahko povzročijo mehanske vibracije na
velikih oddaljenostih, ter tako, usmerjeno-ciljano, vzpodbudijo
zemeljske potrese, spremembo vremena, kontrolo vseh podmornic,
raziskovanje votlin izpod zemlje, in motijo delovanje človeških
možgan, katere lahko trajno poškodujejo.
Kontrola uma predstavlja ključni cilj, t.i. neokortikalne vojne, ki je
potrebna v pomoč političnim oligarhijam najrazvitejših držav sveta, da
vladajo s planetom.
Poleg eksperimentov z EM. valovi, se za spremembo klime
koristijo tudi kemikalije, kot barijum, litijum…, ki so dodane nad
ozonski sloj atmosfere. Te kemikalije povzročajo poleg poškodb
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ozonske plasti, tudi močne svetlobne bliske in ustvarjajo umetne
svetlikajoče oblake, kakršni so videni iznad Severne Amerike
1980 in 1990. Dr. Rosali Bertel, je v svoji knjigi „Planet Zemlja:
Zadnje orožje vojne” navedel, da je znan obstoj soodvisnosti med
potresi in ionosfero – atmosferskim slojem od 64 do 950km iznad
površine zemlje. V skladu s tem, so mnogim potresom v preteklih
letih predhodili nenavadni fenomeni. Npr., zemeljski potres v Tang
Šanu na Kitajskem (28. julij 1976) je terjal preko 650.000 človeških
življenj. Potresu je predhodilo močno atmosfersko svetlikanje, za
katero je rečeno, da je povzročeno z Ruskim eksperimentom, z ELF
- segrevanjem atmosfere. Tudi na področju Californije (7. oktober
1989) so registrirali ELF valove z jakostjo, ki je presegla skale za
merjenje. Tri ure kasneje, je tam, zemeljski potres prizadel San
Francisco.
Washington Times, marca 1992 navaja, da so naprave na Zemlji
in preko satelitov, zaznale misteriozne radijske valove neposredno
pred potresi v Južni Californiji, Armeniji, na Japonskem in Severni
Californiji, v letih 1986 in 1989. Potresu v Los Angelesu (17. jan
1994, z japonske strani), je tudi predhodil nenavaden, radijski val,
z dvema močnima zvočnima udaroma. Te čudne koincidence in
pojave doslej „uradno” nihče ni objasnil, vendar je „zato” ameriško
Ministrstvo za obrambo, leta 1997, opozorilo javnost, o „možnih
posledicah eko-terorizma”, pri čemer bi „teroristi”, s koriščenjem
EM. valov, lahko vplivali na spremembo klime, aktiviranje zemeljskih
potresov in vulkanov. „Vojska, namreč, taktično, vedno obtoži druge
za posedovanje orožja, ki ga ima sama”, poudarja dr. Bertel.
Združeni narodi in Evropski Parlament, vztrajno prikazujejo javnosti
neko ’angažiranost’ z raznimi mednarodnimi sporazumi (Summit
v Rio de Janeiru, Kyoto Protocol) o zmanjšanju industrijskega
onesnaževanja in omejitev škodljivih emisij, ki vplivajo na globalno
segrevanje, nihče pa ne načenja vprašanj škodljivih emisij, ki jih
vojska, kot glavni vzročnik, emitira za eksperimente v ionosferi, in še
marsikaj - kar se opravlja širom sveta, vedno v tajnosti.
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HAARP je „uradno” znanstveni program raziskovanja ionosfere,
vendar je iz vojnih dokumentov razvidno, da se, „ravno tak program”,
uresničuje od strani ameriških Zračnih sil, zaradi proučevanja „vplivov
modificirane ionosfere”… Podobna raziskovanja, so od svetovnih
laboratorijev za meritve in proučevanja modalitet ionosfere,
registrirana na Tihem oceanu, v Dusanbeu, Severni Ameriki, v južni
Aziji in na Norveškem. Po dr. Begiču (dr. vojnih znanosti, ki aktivno
deluje v kampanji proti tem eksperimentom), je HAARP pravzaprav
del vojnega arzenala za vzpostavljanje Novega Svetovnega Reda, v
okviru programa Strateške Obrambne Iniciative (SDI, ali popularno
po Reaganovem projektu - „Vojne zvezd”). Po mnenju večine
opazovalcev predstavlja ta Projekt, zastrašujoče orožje, nevidljivo
in ekonomično. Kako? Tako, da se kot orožje koristi planet Zemlja,
katera z elementarnimi nesrečami lahko povzroči škodo številnim
državam, celo večjo, kot jo lahko povzroči vojaška sila. Erupcije
vulkanov, zemeljski potresi, velike padavine s poplavami, dolgotrajne
suše, uragani, rušilni morski valovi, lahko katastrofalno prizadenejo
ekonomijo neprijatelja, kot njegovo potencialno moč – in nihče ne
bo pozvan na genocid; namreč, v samo 10-ih minutah svojega
delovanja, uragan proizvede več energije, kot bi jo proizvedlo vse
nuklearno orožje na svetu.
- Se tretja svetovna vojna lahko prične, a da to prebivalstvo ne
opazi?
- Je možno, da se je pred leti že začela – in se pospešeno dogaja?
Potrebno je samo razdelati tehniko, s katero bi se klimatske
spremembe in tektonske motnje umetno in kontrolirano povzročile…
Številni ’globalni’ meteorologi, na osnovi ’natančnih’ računalniških
simulacij, sicer napovedujejo znatne klimatske spremembe, vendar
s pomanjkljivimi parametri njihove (’optimistične’) ugotovitve, glede
bolj celovitih napovedi, žal, krepko zaostajajo. Včasih bi bilo najbolje,
da se vidi toliko, kolikor ’vidijo’ vsi ostali (morda pa nekateri ne smejo
videti, vedeti niti spregovoriti), pa ne bi niti izpostavljali realnosti,
niti bi nas Vi, spoštovani državljani tako ’strokovno nepoučene’
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kritizirali; je bolj za namig, ki terja veliko globokega proučevanja…
Upoštevajmo to toliko bolj, ne toliko manj… No, sestavek smo vam
podali, da občutek za opazovanje vremena samostojno prebudite in,
da pravočasno poskrbite (trpežno pregrinjalo) za ’tisto’, premoženje
zunaj, v primeru presenečenj, toče ☺. Namreč, kakšen občutek se
vam poraja ob dejstvu, npr., da zadnja leta snežne padavine (ne
majhne niti ne plitke!) zajamejo velike predele, kjer jih doslej, nikoli ni
bilo? …a, da je zanimivo? ☺
O modifikaciji klime, kot načinu meteorološke strategije (je tehnika,
torej, že razdelana?), je v svoji knjigi „Med dvema dobama”, pisal
že leta 1970? Zbignjev Bžežinski, bivši svetovalec za nacionalno
varnost ZDA, danes glavni strateg Novega Svetovnega Reda,
kateri je posebno izpostavil - ekonomičnost takšnega vojskovanja.
Tudi bivši francoski oficir, Marc Filterman, je leta 1980 omenjal
„nekonvencionalno in nesmrtonosno orožje”, ki ga razvijajo Rusi in
Američani, in s katerim se lahko s pomočjo EM. valov ultra visoke in
ekstremno nizke frekvence, vpliva na spremembo klime, s pomočjo
katere bi se neprijatelju povzročila ogromna materialna škoda.
Aktualno je, da se o tem, veliko več kot, samo razmišlja…
Strateški napad na posamezno državo, z usmerjenimi dejstvi
valovanja, bi imel „kirurški” karakter, saj orožje deluje na velike cilje
ali samo na ljudi, brez povzročanja masovnega uničenja.
Trenutno je okoli milijon ljudi - inštruktorjev novega svetovnega
reda -, kot vojnih, ekonomskih, finančnih, idr. svetovalcev, v
skoraj vseh svetovnih centrih moči, ki izhajajo iz Standforta in
drugih univerz. Danes so te skupine združene okoli Levinovega
inštituta za grupno dinamiko, Inštituta za socialne raziskave v
Michiganu, Bostonskega inštituta za raziskovanje možganskih valov,
Nacionalnega inštituta za mentalno zdravje ZDA v Michiganu… Vse
inštitucije so podrejene fundacijam Felon, Morgan, Rockefeller – tj.
tajni ameriški vladi - iluminatom.
Ali ’Ameriško Ministrstvo za Obrambo’, NASA in ’Nacionalna
Kartografska Agencija’ (NIMA) - na študiji slikovnega prikaza
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poplav, erozij, drsišč, potresov, ekoloških con, vremenskih prognoz,
sprememb klime na Zemlji, a vse s pomočjo podatkov in posnetkov iz
satelita – „slučajno” sodelujejo istočasno?
Vznemirjenje v Džakarti: Samo teden dni pred potresom, ki je za strokovnjake seizmologe - netipično premaknil tektonske plošče
v Indijskem oceanu v bližini Sumatre, in izzval 26. decembra 2004
rušilni tsunami val, so mediji obveščali, da so prebivalci Džakarte
zelo vznemirjeni, zaradi nenavadnih bliskov na nebu in močnih
zvočnih prasketanj…(izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Nikola Tesla (1856-1943)
Izumi enega največjih (človeka s posebno, ’razširjeno’, Melkizedekovo dušo) v zgodovini našega planeta, izumitelja za tretje tisočletje,
so predstavljali veliko prikrivanje tajne vlade in vojno-industrijskega
kompleksa, ki je sistematično, v strahu, poizkušala zatreti njegovo
ime iz zgodovinskih knjig, da ne bi javnost kaj lahko izvedela. Nikola
Tesla je bil (predstavljal) resnični (metafizični) kanal, iznajdbe so
prihajale v njegov um, v popolno jasnih slikah in diagramih. Lahko
je ustvaril prototip svojega izuma takoj, zasnovanega na tistem, kar
se mu je jasno pojavilo v zavesti, rečeno je bilo, da je bil v telepatski
zvezi z nz. bitji, kar je res. Tukaj je bil definitivno v misiji služenja,
vendar je „srečal” iluminate, sebične, pohlepne ljudi (konec 19.,
začetek 20.st.), ki so mu blokirali manifestacijo izumov. Eden od
izumov, ki bi lahko revolucioniral ta svet, je bila majhna antena, ki bi
bila postavljena na vrh vsake stavbe ali tovarne, ki bi dajala potrebno
električno energijo brez enega metra žice in, ki bi bila „povezana”
z neskončno univerzalno oskrbo kozmične energije. Tedaj so mu
ljudje kot J. P. Morgan rekli, naj pozabi na to idejo, preko katere
se ne omogoča zaslužek kartelom. Tesla je bil prevelika grožnja
tajni vladi in pohlepni eliti, zaustavljen v vsakem poizkusu, saj,
če bi se njegova iznajdba uporabila, pomislimo koliko denarja bi
prihranili, se onesnaženjem in nepotrebnim vojnam, okoli nafte na
Srednjem vzhodu, izognili, in koliko časa zase bi pridobili? Motivi
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za neobjavljanje tehnoloških resnic so poleg religioznih, vezani na
geopolitično moč in ekonomijo, razkritje npr. tehnologije propulzije, bi
odpravilo potrebo po nafti…
Tesla je izumil napravo za postavitev energetskega ščita okoli ZDA,
ki bi preprečil napad od bilo katere države. Izumil je napravo, ki je
omogočila medplanetarno komunikacijo. Izumil je metodo upiranja
gravitaciji. Izumil je tehnologijo, ki je lahko vojaške namere in
vojne ladje napravila nevidljive in resnično nevidne (Philadelphia
eksperiment, v katerega so se nepredvideno umešale tudi OPS
4.D.). Teslin sistem izmeničnega toka je presegal Edisonove izume,
vendar je bil znova in znova blokiran, trdi se da je kreiral izjemno
število (700?) iznajdb. Dizajniral je nekaj, kar je imenoval sfera,
konkurenco reaktivnim letalom iz leta 1958. Leta 1891 je napravil
aparat na kozmične žarke, brez potrebe po energiji, za koriščenje
teh kozmičnih žarkov. Resnično je kontaktiral z vesoljskimi ladjami
preko svoje naprave za medplanetarno komunikacijo. Z njegovimi
izumi ne bi bili potrebni TV stolpi, telefonske centrale in žice, in
njegova proti-vojna naprava bi Reaganov projekt „Zvezdne vojne”
napravila nepotrebnega. Njegova antigravitacijska naprava, ki bi ZDA
omogočila medplanetarna potovanja, je bila podobna tistim, ki so jo
koristili NLP-ji, ki so obiskovali Zemljo. Nikola Tesla je bil humanist
in nesebičen sluga ljudskemu rodu, in lahko si samo predstavljamo,
kako bi svet izgledal, da so vladni in industrijski vodje sprejeli
njegove iznajdbe, kar je le eden primer, kako tajna vlada in pohlepni
industrialci, preprečujejo napredek v svetu. Kar se je dogajalo Tesli,
se dogaja številnim izumiteljem vsakodnevno. Slišali smo že o avtu, s
porabo dobrega litra goriva na tisoč kilometrov ali, ki gre na vodo ali
na sončno svetlobo, vendar avtomobilske in naftne družbe kupujejo
patente in nekako onemogočajo njihovo proizvodnjo. Poglejmo en
primer, samo en Teslin izum, ki vzpodbudi vprašanje: Kako lahko še
vedno uporabljamo tako zastarelo tehnologijo?
V knjigi „Tajne tehnologije hladne vojne…”, Gerry Vassilatos-a, se
omenja tudi Teslin sprejemnik energije, ki ga je on, kot ’izgleda’,
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zelo uspešno testiral na avtomobilu. Avtor omenja, da je Tesla že
prej proučeval, stanje naelektrenih delcev v čvrsto nabitem vrtincu
etra (ionosfere). Moč, ki se je izkazovala v bližini takšne etrske
konstrukcije, je bila ogromna, etrska teža pa je vzdrževala neverjetno
stabilnost. V takšno konstrukcijo postavljena kristalna rešetka, bi
ustvarila električno napetost. Znotraj-atomsko polje energije, ki bi
se takrat ustvarjalo, s pomočjo primerne metalne rešetke, je bilo
neizmerno. Ve se, da je Tesla iskal napetost, s katero bi te etrske
izlive energij zagnal, in kadar bi ta energija ’privrela na plan’, bi
jo bilo potrebno le ujeti s posebno skonstruiranim sprejemnikom,
in sprovesti v električni motor. Takšen sprejemnik, je Tesla očitno
zelo uspešno preizkusil na avtomobilu, leta 1930. Zgodbo o tem,
je zabeležil letalski inženir Derek Alhers, ki je stopil v kontakt s
Teslinim sorodnikom iz Jugoslavije, Petrom Savom, katerega je
Tesla poklical v Buffalo, da skupaj testirata avtomobil „na elektriko”,
v druge, očitno ni imel zaupanja. To je bil avto, znamke Pierce Arrow,
eden od luksuznih tega časa. V njem se je nahajal električni motor,
dolžine okoli enega metra, obsega ca. 60 cm in iz njega sta vodila
dva debela kabla, vezana na prednjo kontrolno ploščo, dodano je
bilo tudi skladišče za 12 voltne baterije. Maksimalna hitrost rotorja
je bila 30 obratov/sek. vlečne moči 80 KM. Tukaj je bila še antenska
cev, visoka 1,8 m, pritrjena v zadnji del avta. Tesla je sedel na
mesto sovoznika in začel nastavljati sprejemnik energije v komandni
plošči, ki ni bil večji od kratkovalnega navadnega radia. V njemu se
je nahajalo 12 posebnih cevi, ki jih je v mali škatli v obliki kovčka,
Tesla vzel s seboj. Savo je povedal Alhersu, da je Tesla sprejemnik
sestavljal v hotelski sobi. Kadar jih je, te nenavadne cevi, postavil,
so točno sedle v svoja ležišča. Ko je vstavil dve cevi, je Tesla rekel,
da sedaj elektriko imajo, in da kontaktni ključ lahko obrne. Savo je to
napravil, vendar se ni slišal nikakršen zvok, ali čim je pritisnil na gas,
se je vozilo premaknilo. Ves čas vožnje se ni slišal nikakršen zvok.
Ni znano kolikšno razdaljo sta opravila v osmih dneh, kolikor sta se
vozila, vendar nista nikoli tankala goriva. Hitrost, ki sta jo dosegala
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je znašala 90 do 120 km/h. Osmega dne sta se zaustavila na neki
stari farmi, 30 km oddaljeni od Buffala. Avto sta tam pustila v prostoru
za žito, Tesla pa je s seboj odnesel svojih 12 cevi iz sprejemnika in
ključ za zagon. Ko sta se še vozila po mestu in skozi predmestja,
Tesla ni želel odgovarjati na Petrova vprašanja. Šele ko sta bila
daleč izven mesta, je rekel sorodniku, da je pogonska sila avta
vezana z „misteriozno radiacijo, ki prihaja z etra” in da je „energija na
razpolago v neomejenih količinah.” Savo se je spomnil tudi besed,
da on „ne ve od kje ona prihaja, vendar mora biti človeštvo hvaležno
za njen obstoj.” Majhna napravica na sovozniški strani jo je očitno
sprejemala, to, misteriozno energijo. Savo je dobil vtis, da se je Tesla
bal, da nekdo ne odkrije njegova raziskovanja. Uspel je izvedeti, da
Tesla pričakuje, da se bo njegova naprava kmalu koristila na velikih
ladjah, čolnih, vlakih in v avtomobilih. Kasneje je Savo naslišal,
da je sprejemnik s cevmi in ključem, hitro po vožnji, zažgan zaradi
varnosti, „ker so ušle neke informacije.” Mesec dni po vožnji je Petra
Savo poklical človek, ki se je predstavil kot Lee de Forest (’zanimiv’
priimek?), ki ga je vprašal kako mu je bila vožnja všeč? Savo je
odgovoril, da je bil zelo radosten zaradi te misteriozne vožnje, a de
Forest mu je odvrnil, da je njegov stric Tesla, največji živi znanstvenik
na svetu… Kadar je kasneje Savo vprašal strica Teslo, ali bo njegov
„sprejemnik” kje uporabljen, je Tesla prazno odgovoril, da je bil v
razgovorih z nekimi od največjih družb za izgradnjo ladij. Kakor
je Savo naprej spraševal, je stric postajal jezen in nejevoljen za
pogovor. Savo je izvedel, da je bil zelo zaskrbljen za varnost svojih
izumov, in vsa testiranja je opravljal z veliko previdnostjo in tajnostjo,
ker je nekajkrat bil žrtev manipulacij…(ga. Ivona Živković, objavljeno
v NIN-u, 6, julij 2006, prirejeno, dopolnjeno, hvala) Smemo postaviti
nekaj aktualnih vprašanj? Koliko je vreden nek motocikel, avto,
avtobus, kamion, avion…, ko ne bo več klasičnega goriva? Ko bo
dobava „motena”, onemogočena? Ko ne bodo ceste sploh prevozne
zaradi…
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Ozonski plašč
Škoda na zaščitnem ozonskem plašču je utrip tehnološke ere,
katera že mnogo let povzroča smrtno nevarne spremembe v naši
stratosferi, posledično vsemu življenju na Zemlji s konstantno
proizvodnjo razdiralnih kemičnih substanc, ki dvigajoč se v plinastem
stanju, uničujejo ozonski plašč. Posebno destruktiven plin broma,
počasi razjeda ionosfero. Leta 1975, po samo 60-ih predhodnih
letih, je bila zabeležena škoda že 6,38%, kot ekvivalent škode na
vseh formah življenja, ko prično mutirati. Vse več ultravioletnih
(UV) žarkov sonca, vpliva - ustvarjajoč počasno in mukotrpno
smrt – na forme kompletnega življenja, saj vse kar se prebije skozi
nezaščiteno površino atmosfere, deluje uničujoče. Osvobajanje
škodljivih kemičnih substanc, prihaja največ iz motorjev z notranjim
izgorevanjem, skozi procese uničevanja materije vseh vrst in deljenja
atomov, kar vse je povečano po letu 1945. Ozonske luknje, ki jih je
mogoče zapreti zelo počasi - proces traja nekaj stoletij - ne škodujejo
le določenim regionom, temveč povzročajo škodo mnogo širše.
Znanstveniki se zavedajo situacije, vendar se populacija v celoti –
ne. Industrijski plini, se težki, dvigajo počasi, nekaterim so potrebna
leta do plašča, kjer se z njim zlepijo in menjajoč kemijo/težo, se lahno
spustijo na površino zemlje, s seboj prinašajoč delčke ozonskega
plašča. Vse se dogaja že od industrijske dobe, povečane z rapidnim
razvojem industrije, dodatnim onesnaženjem, produktom vozil vseh
vrst, še največ potom avionov.
Ta informacija - predana referenčnim znanstvenikom – je
zanesljivega metafizičnega izvora iz leta 1975! (kontakt iz Pleiade
6.D. - Eduard Mayer, by Wendelle C. Stevens) Že takrat je podana
ocena, da v kolikor bi se ustavilo vse onesnaženje, bi plini, ki so se
takrat (leta 1975) še dvigovali, uničili ionosfero še nadaljnjih 10%, kar
je povsem dovolj za mutacijo vseh živih form na planetu.
Koncentracija ozona nad južnim polom, je od sredine 70-ih let že
40% manjša in drastično pada. Znanstveniki sedaj poznajo ozonske
luknje, ki se raztezajo po vsej Antarktiki in, ki se širijo…
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Drastično, 10-kratno povečanje možnosti raka na koži – melanoma
od leta 1930…
Dolžina valov prepuščenih skozi ozon, je dolžina absorpcije 1W. Ko
je radiacija absorbirana se pretvarja v toploto, ki lahko poškoduje
celice. Organizmi, ki živijo ob površini oceanov, so s povečanjem UV
svetlobe, lahko ubiti v toku ene minute.
Ozonska luknja na polih je večja od površine ZDA, in gotovo se ne
zmanjšuje, je moč misliti drugače?
„Atmosferski znanstveniki se trudijo objasniti eno največjih misterij,
ki se jim je pokazala: Potencialno nevarne luknje ozonskega plašča
nad Južnim polom…Biologi poročajo o možnih nevarnostih za ljudska
bitja in življenje v oceanih, kljub manjšim povečanjem UV žarčenja, ki
ga ozonski plašč zaustavlja”…(iz revije „Republica” iz Phoeniksa 10.
avgust 1986)
„Škoda na ionosferi je povzročena tudi s klorofluorokarboni, skozi
energijo atomskih eksplozij, veliko bolj resna in z večjim vplivom, kar
je ušlo kontroli. Igra z atomi je največja nevarnost za znanstvenike,
ki nimajo dovolj znanja, da bi spoznali kakšni nevarnosti so
izpostavili svet. Morda smo že prišli predaleč in na ta način
podpisali samomorilsko poročilo. Radiacije reakcij nuklearne fuzije
in fisije, katerih energije se koristjo tudi za vojne potrebe, vplivajo na
razsipanje mase in proizvajajo efekt rakastega najedanja, kar ubija
naš planet. Nihče od znanstvenih združenj ne zmore razumeti, zakaj
planet umira in kako ga rešiti. Razlog je enostaven, fiziki ne razumejo
strukture atoma, niti dinamiko padajočih delcev, promovirajo, da je
sonce nuklearni reaktor, kar ni res, ter smatrajo nuklearno energijo
del narave, tako odklanjajo razumevanje možnosti, da morda nimajo
vseh popolnih odgovorov. Skozi takšno aroganco ne želijo videti
nuklearno tehnologijo, kot možnega vzročnika škode v ionosferi
in če ne gledajo, ne morejo videti. Naš planet je zelo bolan, slabi
vsakega dne. Dosegel je neko stanje, kjer njen mehanizem ne more
več zdraviti poškodbe dovolj hitro kot jih pridobiva, kjer ni povratka.
V kolikor se nuklearna fuzija in fisija ne opusti in takoj prične
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sanacija, ionosfera nadaljuje z dezintegracijo življenja na zemlji - do
prenehanja obstoja.
Naša teorija sloni na predvidevanjih, ker bi - iskreno povedano - testi
in rezultati, s katerimi bi potrdili to teorijo, razbili mnoge, trenutno
„veljavne” zakone v fiziki, in na ta način odbili mnoge, ki so svoja
življenja posvetili učenju - delujoč po teh zakonih.
Da bi upravičeno spregovorili, moramo začeti s točke tistega
predvidevanja, kar znanstvena združenja še niso in nikoli ne morejo
objasniti, če koristijo trenutne zakone fizike.
Samo z resnico, ki jo govorimo, lahko impresioniramo bralca, razviti
in gojiti mišljenje, da je potrebno zaustaviti te smrtonosne tehnologije,
preden bo prepozno.
Skozi proces nuklearne fisije in fuzije se atom na silo odpira pri
čemer elektron odhaja iz njega. Znanost in industrija nas prepričujejo
da je ta proces varen, češ, četudi je naše znanje nekompletno, so vsi
škodljivi efekti omejeni z masivnimi jeklenimi komorami. Oni imajo
prav samo v zvezi z dejstvom, ki se tiče elektrona. Bodo morali še
razumeti, da obstajajo mali delci mase in energije, ki zlahka prodirajo
skozi trde stene. Pri prehodu nase, vežejo še druge segmente,
povečujejo strukturo dela in tako problem vse bolj napreduje, saj
osvobojeni iz atoma, delujejo na planet negativno, ko s površine
odhajajo v ionosfero. Ker so ti elementi bolj negativne vrednosti od
sončne energije, se premikajo po temni strani planeta, da ubežijo
kontaktu solarne energije, tako težijo namestitvi na določene lokacije,
ki v mraku ostanejo dalj časa, in takšne prilike so v regiji južnega
pola, Antarktike. Akumulirani na južnem polu se ti elementi vežejo
s pozitivnimi ioni iz ionosfere, kar rezultira proizvajanje ekstremno
negativne plazme. Ko se južni pol ponovno obrača k soncu
(september in oktober), ta, visoko negativna plazma, najde smer
proti zemlji, s čimer vse, rezultira luknjo v ionosferi. Zaradi velike
količine teh, zelo negativnih elementov, ki se osvobajajo, se bo luknja
v ionosferi dramatično povečala leta 1986. Če se fenomen spremlja,
se lahko opazi povečanje luknje celo znotraj 24-urne oscilacije, in
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da oscilacija izven sončne svetlobe vedno kaže, kako se združena
negativna plazma izogiba sončni energiji. Kakor se južni pol obrača
proti soncu, tako severni pol odhaja v mrak, zato negativni elementi
v višji atmosferi težijo v smeri severnega pola, kjer se bodo združili s
pozitivnimi ioni. Ko se severni pol obrne proti soncu, bo to rezultiralo
enak premik negativne plazme proti površini zemlje. Naši izračuni
kažejo, da se bo v prvih mesecih 1987 leta pojavila ozonska luknja
tudi nad severnim polom. Nekateri rezultati motenj v ionosferi bodo
opaženi skoraj takoj. Npr., kadar se ta negativna plazma premika
proti obstoječi plazmi, se bodo pojavili nenavadni vremenski-klimatski
pogoji širom sveta. Na mestih, v katerih je ionosfera bolj čvrsta, bo
prišlo do prekomernega filtriranja sončne energije, kar bo povzročilo
zmanjšan dostop sončne svetlobe na zemlji in povečanje dežnih
padavin. Na mestih, kjer je ionosfera tanjša, je mogoče pričakovati
vročinske valove in sušne vremenske pogoje.
Potrebno je reči, da naslage železa privlačijo te negativne elemente/
delce mase in energije, tako bo v takšnih predelih pričakovati
drastične spremembe v vremenskih tokovih, spremljajoč efekt
bodo znotraj teh regij genetske spremembe vseh živih form, kar bo
rezultiralo defektne porode, pojav raka in druga podobna obolenja
zaradi zloma imunskega sistema.
Večje kot bo uničenje ionosfere, bolj drastične posledice se bodo
opažale. Na primer, ti delci mase in energije ostajajo (za spremljanje
– reagiranje?) neopažene na polih in s tem vplivajo na povečanje
energetske izmenjave na našem planetu, kar bo rezultiralo povečan
obseg rotacije Zemlje. Povečanje sprva ne bo opazno, a ker je
progresivno, bo na koncu rezultiralo s spremembami zemeljske
orbite. Elipsa (ali sinusoida?) se bo povečala in Zemlja se bo začela
oddaljevati od sonca.
Povečevanje energetske izmenjave, bo vplivalo tudi na notranjost
našega planeta, kar se bo rezultiralo z velikim notranjim pritiskom,
sproščenim v obliki velikih zemeljskih potresov in povečanja
vulkanskih aktivnosti. Rezultat teh dogodkov bo dviganje kontinenta,
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regije, ki ležijo na njihovih robovih bodo v veliki nevarnosti, kakršno
ne slutijo. Povečanje energetske izmenjave bo vplivalo na segrevanje
zemeljske površine, polarni led se bo začel topiti, priobalni predeli
bodo začeli izginjati. Situacija na Zemlji je kritična. Potrebno je
eliminirati bombe in njihovo testiranje, kontrolirati radioaktivni odpad
itd. Ljudska vrsta je napravila škodo in sedaj jo mora popraviti oz.
podoživeti”…
Porečete nič novega? Že res, vendar je ta, isti izvor, iz 6.D.,
posredovan odgovornim že takrat, leta 1975!, zato je zanimiv, saj
marsikaj, kar piše da še bo – je že bilo …
„A od takrat se je marsikaj a vse na slabše spremenilo.” Še malo, pa
prikorakamo zadnjemu nerazumu…
„Vsako bitje mora imeti lastno pot skozi evolucijo, četudi to vključuje
samouničenje, samo spoštovanje zakonov, lahko omogoča
nadaljevanje življenja. Napačno je vzdrževati degenerirano življenje,
ker taka forma postaja vse hujša. Eliminacija predstavlja pravilno
uporabo zakona življenja.”
Iz članka ge. Ivone Živkovič, Srbija, prirejeno: Še preden so:
Rusija, ZDA in Britanija, s sporazumom 5. avg. 1963, prenehale z
nuklearnimi poizkusi, je več kot 4.200kg čistega plutonija, v 711-ih
nuklearnih testih, že bilo razpršenih po atmosferi. Že en sam
vdihnjen delec razkraja pljučno tkivo, ko se, v mrzličnem branu,
celice začno razmnoževati, dokler (po dr. Krebsu) popolnoma ne
potrošijo vse zaloge vitamina B17, torej, ko se proces razmnoževanja
ne more več kontrolirati – rak na pljučih. V kolikor en sam delček
pade na kožo, po istem principu, izzove rak kože. Kako se ve? Test
za dokazovanje vzroka vsake bolezni je rigorozen, znanstveniki
so v kontroliranih pogojih, laboratorijsko, žrtvovali desetine tisoče
poizkusnih živali/sesalcev, jih namerno izpostavili radioaktivnim
delcem. (Dve miški v roku 18-ih mesecev lahko dobita skoraj
milijon potomcev.) Rezultati: vsaka miš/podgana, v kontaktu s tem
delcem, dobi rak in pogine, dokazi so nedvoumni, neizpodbitni.
Že vdih, manj kot mikrogram plutonija, povzroči pri človeku
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smrtonosen rak na pljučih, torej je v ozračju 4,2 milijarde smrtonosnih
doz delcev, z dobo razpadanja najmanj 50 tisoč let. Posledice
neodgovornih ljudi, po radiaciji, so dolgoročne: postopno umiranje
ljudi čez desetletja, stoletja, tisočletja. Še huje; omenjena količina
plutonija, se nahaja samo v nuklearnem orožju pred detonacijo,
po detonaciji, namreč postane radioaktivna, veliko večja količina
delcev, obsevanih ob dvigovanju, iz tal vsesanega prahu, v času
širjenja ognjene gobe. V večini primerov, na ta način, „nekaj ton”
vsesanega prahu, permanentno povzroča radioaktivno sevanje,
vse do višine 10-ih km - kjer nas, vetrovi, gost „reaktivni” promet,
povezuje s „svetom.”… Skrajno restriktivno - recimo le 1000 kg
„prahu”, pri vsakem nadzemnem nuklearnem testu - ugotovimo
maso vsaj 711 ton smrtonosnih radioaktivnih delcev, okoli milijon
doz/kg. Atmosfera je torej kontaminirana z več kot 711 milijardami
smrtonosnih doz, teoretično dovolj za povzročitev raka kože ali
na pljučih, več kot 100x na vsakem zemljanu (konkreten podatek
je iznesel novinar, publicist, verjetno bivši operativec Mossada,
Dž. Vials). Nekih „elementov” nam pa res ne primanjkuje. Poročilo
Britanskega sveta za medicinska raziskovanja iz leta 1957 navaja,
da se je število umrlih za rakom na pljučih, v letih 1945 do 1952, več
kot podvojilo, brez obrazložitve, v istem 10-letnem obdobju, število
umrlih v bližini Hirošime (uranijumska, t.i. „Dečko”, 6. avg. 1945), in
Nagasakija (plutonijumska, t.i. „Debelinko”, 9. avg. 1945) potrojilo,
do konca leta 1963 v predelu Pacifiškega Otočja, pa povečalo za 5
krat. Podatki o masovnem umiranju, so prisilili ameriško vlado…, ta
se poizkuša diskretno izvleči od odgovornosti - vzrok teh bolezni
„najti” kje drugje…, torej, se je intenzivno iskal (strateški) krivec za
onesnaženje ozračja…, edino, kar ljudje vdihujemo poleg zraka, je
dim?…, torej iz-našel ? – „izjemno nevarno kajenje.”…Sledile so
konstrukcije, angažiranje „režimskih” znanstvenikov, ki bi dokazali
škodljivost tobaka ipd. Ali verjamete da niti 200 cigaret dnevno, v
času desetletnega raziskovanja, ni uspelo povzročiti rak na pljučih niti
pri eni testirani živali? Nekateri znanstveniki, se zdi, so bili prisiljeni
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ugotovitve spreobračati, potvarjati, zavedni/dobri so vedeli, resnico
izpostavljali, celo se z „nekimi” še bolj zapletali, saj je prof. Teodor
Sterling iz univerze Simon Fraser v Kanadi zatrdil in celo predstavil
tezo, „da kadilci, veliko redkeje obolevajo od raka na pljučih, ker se
s kajenjem, formira v pljučih tanek sloj mukoida (mucusa, sluzi), ki
predstavlja zaščitno plast in tako preprečuje radioaktivnemu delcu
prodreti globlje v tkivo, tako ujeta, se lahko celo s kašljem izvrže
ven.” Znanstvenega kontraargumenta ni bilo, vendar so napade nanj,
izvedli plačani kolumnisti in uredniki globalnih medijev, češ, se z njim
ne da novačiti, je za to raziskovanje, od tobačnih podjetij, prejel 5
milijonov dolarjev. Prof. Gerhard Šrauzer, predsednik Mednarodne
Asociacije bio-neorganskih kemikov, je 1982. pričal pred Komitejem
za zdravje, ameriškega kongresa, kjer je potrdil, že dolg obstoj
dokazov, da pri testiranih živalih, določene sestavine tobačnega
dima, delujejo kot antikancerogeni agensi, celo pri tistih, ki so že
dobile raka. Pod prisego je kasneje pred istim Komitejem izjavil:”…
ne obstaja sestavina v tobačnem dimu, za katero je dokazano, da
izzove rak na pljučih pri ljudeh…, in da nihče doslej, v laboratorijskih
pogojih, na poizkusnih živalih, ni bil v stanju, od cigaretnega dima,
izzvati raka na pljučih.” To je bilo za ameriško vlado preveč, država
mu je blokirala izdajo beležk, publiciranje njegovega raziskovanja,
za kar, od neke državnosti, vsekakor obstajajo tehtni razlogi… Na
drugem koncu sveta, avstralski zdravnik, kadilec pipe dr. William
Whitby v knjigi „Smoking is good for you”, poveličuje kajenje, kot
izjemno koristno za zdravje, celo je 1979. razpisal nagrado 10.000
avstralskih dolarjev vsakomur, ki iznese dokaz, da tobak zdravju
škoduje. Nihče se pozivu ni odzval, pa je zaključil, da dokazov ni. V
naslednji knjigi, se je nekaj poizkušal obračunati s tistimi, ki kajenje
razglašajo nevarnim in sejejo le paniko. Kontrolirani avstralski
mediji, so ga popolnoma ignorirali (Avstralija je namreč, še naprej
kolonija angleške aristokracije, enako kot ZDA). Dobil je publiciteto
samo takrat, ko je britanski princesi Margareti, strastni kadilki,
čestital, ker ignorira opozorila o škodljivosti tobaka. Vse skupaj
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se režimskim znanstvenikom ni dopadlo, in čeprav niso izkazani
dokazi o škodljivosti tobaka, se je v šolah že učilo, da je tobačni dim
kancerogen, nove generacije zdravnikov, tudi danes, izhajajo s tem
„znanjem”, kot z znanstveno dokazanim dejstvom. Medicinci, seveda,
učijo tisto, kar jim šolniki servirajo, malokdo lahko „zdravo dvomi”, ko
se zaupljivo pri-uči nastavljenim izmislekom. Spomnimo se fasifikatov
Edward Jenner-a in kravjih boginj. O njemu, študenti medicine,
učijo kot o zdravniku (?), ki je izumil injekcijo. Torej, kaj je s skritimi
sestavinami, ki jih v cigarete, zaradi arome, dodajo proizvajalci. Tu
so kancerogene materije, a tudi s temi skritimi sestavinami, so pravi
znanstveniki ugotavljali, da niti ena miš, od tobačnega dima, ni pridobila raka na pljučih. Tisto, kar odgovorni znanstveniki ne morejo
trditi, ker nimajo znanstvenih dokazov, plačani uredniki in novinarji
vedno, v pomanjkanju objektivne odgovornosti, lahko. Časopisi lahko
objavijo marsikaj ali pristransko, kasneje pa, če je igra razkrinkana,
to zadovoljivo demantirajo, in nikomur nič, tako je tudi začela lažna
propaganda, saj so državljanom prikazovali slike črnih pljuč – od
„kadilcev”, da bi se ustrašili. Forenziki in patologi so lahko prepoznali
neresen izmislek, saj nikotin ne pušča v pljučih nikakršne sledi, in vsa
pljuča so rožnata. Forenziki v glavnem nikotin iščejo na prstih, črna
pljuča so posledica rudarjenja, ko se leta vdihuje velike količine prahu
od premoga, zatorej, kadilci nimate črnih pljuč. Torej, restriktivne
mere, po planu, zastavljene… Smo jih morebiti že prepoznali, se
jim postopno (zopet) prilagodili?...(mi sicer, žal, ne kadimo, sicer
bi bili sposobni kakšne ideje več, saj neke študije ugotavljajo,
da…)…Smatrati bi bilo, da so (bili) neki poglavarji, vrači, šamani,
posamezniki v meditacijah…, ki podajajo si „pipo miru” ali kakšen
drugačen stimulativen „dim”, tako po duhovni ravni, kot po inteligenci,
med svojimi, nekako „izstopajoče-umirjeni”…Ooo, mogoče se jim še
pridružimo…
In kdo oz. zakaj smatrajo, da je potrebno tovrstne stimulanse zatreti?
A, da tudi zaradi večje kontrole nad ljudmi?...No, mi pa kontra:
Predhodno se samo še pozanimamo, pri dolgoletnih poznavalcih,
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uživačih…potem pa…, malo uživanja, na kakšnem gugalniku, nič
lepšega kot stimulativen dim, obenem pa še, mmm - ’prepovedan’ al’ je boljša pipa? ☺
Tudi zemeljski magnetizem je poškodovan z atomskimi
eksplozijami, katere so vplivale na vrednosti rotacije Zemlje z malim
premikom iz orbite, katera počasi išče kurs skozi novo orbito. S
temi dejanji, so znanstveniki napravili zločin proti lastnem planetu in
zemljanom, spremembe, nastale od teh eksplozij imajo daljnosežne
posledice, lahko rezultirajo tudi katastrofo. Magnetni poli se vse bolj
motijo, danes je severno magnetno polje pomaknjeno v kanadsko
ledeno morje, na južnem polu se polje dislocira in premika proti Južni
Ameriki. Do tretjega milenijuma, migracija polov napreduje, južni
pol bo v Južni Ameriki, severni magnetni pol pa bo premaknjen v
Saudsko Arabijo (preračunano za leto 3000) na lokacijo med Džide
na rdečem morju in Meko. Ker se med tem časom, od takratnega
vpogleda, nekateri „usmerjeno” trudijo intenzivirati tehnologijo
za „raziskave”, smatrajmo raje, da se bo to zgodilo veliko prej.
Upoštevajmo namreč načelo previdnosti - „objektivne predvidljivosti”,
da je veliko več, kar še ne vemo - v na-prej, v primerjavi s tistim, kar
se trenutno iz-ve - za nazaj.
Nihče od znanstvenikov in t.i. „svetih” bojevnikov ni točno vedel,
koliko energije se bo sprostilo 16. julija 1945, pri prvem „Trinity testiranju”, v ameriški vojaški bazi v New Mexicu. Po njihovih ocenah,
v kolikor bo plutonijumska naprava „Gadget” sploh delovala, bi se
osvobodila energija ca. 5.000 ton TNT. Po eksploziji so izračunali,
da je bila še enkrat močnejša, celo 10.000 ton TNT. Kasneje pa se
je izkazalo, da se je sprostilo kar 21.000 ton TNT energije, torej niso
imeli realne predstave, s čim se ukvarjajo. Še večja nevarnost pri
atomskih eksplozijah, je osvobajanje radioaktivnega sevanja, kar
zemeljskim znanstvenikom predstavlja uganko, ker še niso razločili
njene vrste in forme. Osvobajanje radiacije vpliva na tri glavne
faktorje zemeljskega življenja, kar mu v marsičem škodi… Učinek
atomske eksplozije, velikosti bombe na Hirošimo, traja nekaj stoletij
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in na vse procese ohranitve življenja vpliva negativno. Negativno
vpliva na Zemljino atmosfero z osvobajanjem radiacij, ker menja
električno energijo v velikem obsegu, v zelo visokofrekvenčnih
razmerjih, ki so še vedno neznani zemeljskim znanstvenikom.
Ta energija ni tista, vam poznana kot električna energija, temveč
energija električne radiacije, podobna ultravioletnem spektru.
Posebna elementarna radiacija doseže velike višine in se širi
okoli Zemlje, ter vpliva na njen naraven kemijski proces. Vašega
besednjaka, imajo te oblike zemeljske atmosfere različne nazive
kot npr. Van Alenov plašč, ki se sestoji od zemeljskega magnetnega
polja, elektronov, protonov, in ima važno funkcijo za življenje na
Zemlji.
Po tem vprašanju, nam še vedno ni dovoljeno dajati neke informacije,
ker bi iz obrazložitev vaši znanstveniki lahko pridobili znanja za
nadaljnja raziskovanja, katera sigurno ne bi morali kontrolirati.
Van Alenov plašč se nahaja na višini okoli tisoč km, nabiti delci
so v stalnem spiralnem gibanju iz enega pola na drugi... Energija
električne radiacije, ki se meša s kisikom v zraku in generira v
velikih količinah v samem ozonu, vrednosti v njem - v kratkem času
po eksploziji -, drastično povečuje. Koncentracija nevarne energije
v širši okolici, uničuje različne mikroorganizme, ki so velikega
pomena za ohranjanje zemeljskega življenja. (Normalen odnos
petsto tisoč enot zraka na enoto ozona, se po atomski eksploziji
sicer trenutno poviša na osemindvajset enot ozona, vendar takoj
zatem koncentracija ozona rapidno in ekstremno upade „do” luknje
v ionosferi.) Efekt nevarnih energij radiacije prodira v kompletno
materijo, kjer se zadržuje stotine let, tokom katerih stalno ubija
mikroorganizme, ki se približajo. Narava vedno generira točno toliko
ozona, kolikor je potrebno za vzdrževanje življenja. Industrijski ozon
je drugače generiran od naravnega. Narava funkcionira znotraj
naravnih zakonitosti, atmosfersko grmenje – strele, čistijo, dočim
drugo onesnažuje…Mi smo zelo vreden laboratorij za proučevanje
s strani mnogih nz. bitij, ki prihajajo od daleč, da nas opazujejo. S
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pomočjo naših kooperativnih baz na Zemlji - držimo vas na očeh”…
(metafizični izvor iz 6.D. -1975 !?)…
Tudi nas v marsičem informirajo, npr.: hitrost svetlobe ni samo
300.000 km/sek, kot se verjame, je mnogo več, zaradi različnih
magnetnih polj skozi vesolje, hitrost je „nedefinirana” in variabilna…,
tudi, do njih ni samo 328 svetlobnih let, temveč veliko več, kljub
temu, da do nas potrebujejo le 33 naših minut…Čas do začetka
tretje svetovne vojne lahko ’odložimo’ za tri do štiri leta, tudi določimo
njeno intenziteto, da to lahko postorimo samo zemeljska vrsta…
Svetu dajejo le toliko informacij, kolikor jih zmore sprejeti (enako
tudi mi, toliko naprej posredujemo ljudem, torej zelo malo, ali sploh
kaj, redko komu)…O nekem jeziku „irdim”, sumerskem, ki da se
je koristil davno na Zemlji, da je večina drugih jezikov, ki se danes
koristijo na Zemlji, nastalo iz njega (povežimo ga s kodnim jezikom,
iz DNK)… Pleiadejci so enkrat zapustili svoje plovilo na nekem
polju…, in nekdo je prišel ponj, vendar ga niso mogli odpreti, bil
je trik, kot trojanski konj. Je nekaj kot kamera, monitorji v plovilu,
da se lahko vidi znotraj bilo čega – znotraj zemlje, skozi zidove…
Vendar imajo Area 51 in mnoge druge baze, ki so bile podprte od
temnih entitet, tudi tehnologijo, s katero blokirajo monitorje…Vendar
so jim bili ti monitorji iz plovila nastavljeni, da se je lahko marsikaj
njihovega videlo, v notranjost baze. Oni so celo „ujeli” plovilo na
sekundo in vstopili vanj, vendar niso mogli z njim pravilno upravljati.
Plovila so delno organska. Ko se izdelujejo, se uporabi vzorec tkiva
od osebe, ki upravlja z njim. To pomaga pri vzpostavljanju fizičnih
in telepatskih resonanc, ki nastanejo, ko je mrtev človek „zaseden.”
Ako operater umre ali če je plovilo zaseženo, lahko opravlja samo
rutinske funkcije, kot lebdenje, vendar ni dolgo zmožno leteti/obstati
v zraku. Kompletno plovilo mora biti na novo izgrajeno in kompletno
reprogramirano… Da je na Zemlji toliko zlata (kot da je to važno?),
da bi vso površino našega planeta pokril s plastjo debeline kar 1,5 m
(ja, blizu 150 cm!), vendar se večina zlata nahaja pod morskim dnom,
kjer eksploatacija (skoraj) ni možna… Da imajo Sivi (nezemljani) ca.
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2500 let naprednejšo tehnologijo od ’naše, Lizardi pa celo 3.700 let;
nekaj te, je pridobila in uporablja tajna vlada… Še kaj zanimivosti
drugje, ko se umsko bolj prilagodimo.
Razkrivanje resnice mora vzdrževati načelo, da je neka „resnica”
toliko časa „sprejemljiva”, dokler se ne izkaže za laž. Današnja
„državotvornost” velik del resnic – upoštevajoč ta, identičen princip
- zadržuje in jih potvorjene razsipa med ljudi, da lahko obstane in se
samozaščitniško vzdržuje.
Proces razkrivanja resnice lahko sledimo preko dveh aksiomov:
Da resnica ni relativna, torej so njene ideje objektivnejše od drugih,
in da nikoli ni v kontradikciji sama s seboj, čeprav so laži lahko tudi v
skladu s tem, vendar mešanje laži in resnic pokaže kontradiktornosti,
kaj „paše” in kako-vse gre skupaj.
Druga analogija terja konstantno razmišljanje, preučevanje in
diskusije velikih količin materialov, ki jih zmoremo sortirati in filtrirati s
pomočjo intuicije in kritičnega razmišljanja.
Pomnimo, dokler je naš pogled na svet v skladu z vsem, imamo ali
popolnoma prav ali popolnoma narobe. Resnico preverjajmo z logiko
vedno v tandemu z intuicijo. V konfliktu med njima preverimo naše
logične predpostavke. Koristimo intuicijo za vodenje in logiko za
analizo.
Od teorij lahko sigurneje usvajamo tisto ki:
- pojasnjuje vsa dejstva
- pojasni dejstva boljše od drugih teorij
- pojasni dejstva, ki jih predhodne teorije ne zmorejo
- je logično dosledna brez notranjih kontradikcij
- ima smisel
- za katero intuitivno čutimo da je v redu.
Teorijo je vredno zadržati če:
- vsebuje stvari, ki so kasneje potrjene s pomočjo pregleda
- najdemo vezo iz drugih neodvisnih izvorov.
Seveda je veliko enostavneje izgraditi most do resnice, če je
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nekdo v resnici, že na drugi strani. (izvor: galaksija.com, prirejeno)
Z nevednostjo in zavajanjem množic (s polresnicami) oblast utrjuje
vladavino. Stalna praksa vseh državnih politik je tudi prikrivanje
znanja, inovacij, izumov ter močnih tehnologij. Nenehno izčrpavanje
naravnih bogastev in obenem še ljudi vsega planeta, traja ves čas
intenzivno in programirano, še posebno, da ljudje (posamezniki) ne
bi zaužili časa zase, za svobodo samo-preučevanja, ki je iskanje
takšnih in drugačnih resnic. V kolikor mislimo, da so izrečene besede
prehude, gotovo malo dejstev prepoznamo, očitno nočemo dvigniti
pogled in priznati realnosti našega vida. Če se človek hoče ukvarjati
z resnico, mora glavo potegniti iz peska. Vse resnice so sicer
odvisne od lastnega stališča in le variirajo v „kvalitetah” razvitosti neke
morale, zavesti, duha, motivov, okoliščin. Višjo zavest kot razvijemo,
več resnice prepoznavamo. Sociološke stvarnosti (resnice) so veliko
več kot le naša razlaga, a tudi precej manj kot je resnica sama, torej
je resnice vedno več kot mislimo ali izpovemo. Resnica je tudi Bog in
najbližji Bogu je tisti, ki je najbližji resnici. Vendar več videnja in znanja
kot pridobivamo, več bridkosti dobivamo. Zato resnice ni potrebno
ustvarjati, temveč jo predvsem prepoznavajmo, saj jo je dovolj.
Metode varanja
Vedeti kaj iščemo, nam lahko prihrani veliko nepotrebnih nadlog.
To izvira iz ujemanja entuziazma z bistroumnostjo in preučevanja
modrosti, potrebne za navigacijo čiste poti.
Ljudje lahko naletimo na veliko pasti v preučevanjih za višja
razumevanja:
- Točne prerokbe niso garancija pozitivnih namer. Varljivi izvori
lahko uspešno predvidevajo, izključno za dosego slepe privrženosti,
povzročanja občutkov usode ali kreiranja samo-izpolnjenih prerokb.
Kadar predvidevanja dajejo pozitivni izvori, spoštujejo svobodno voljo
in prezentirajo možnosti brez strašljivih opisov ali prekomernega
fatalizma.
- Ako jedro materiala vsebuje neizpodbitne resnice, ne pomeni
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nujno, da ga dela točnega. Varljivi izvori lahko zložijo kup laži pod
resnično osnovo, dočim površni slučaji enostavno ležejo skupaj z
obstoječim materialom. Naproti temu, je pozitivni material vedno več
kot le seštevek svojih delov in prezentira ekstra-informacije ki so
nove, praktične in zmožne preverbe.
- Preokupacija z nižjimi resnicami nas lahko odvrne od iskanja
višjih resnic. Primer: Obsesija z odkrito politično korupcijo, nas
lahko odvrne od pridobivanja potrebnega duhovnega jačanja, kar je
popularna taktika koriščena od hiperdimenzionalnih entitet in njihovih
ljudskih agentov. Pozitivni izvori dajejo prioriteto z oblikovanjem nižje
resnice, v kontekstu višje.
- Če nekaj vsebuje zamotane trivialne stvari, kompleksni žargon
in obilo strani, to še ne pomeni, da nujno vsebuje tudi absolutne
resnice. Iluzija absolutnega, vrže ljudi v pogon v divjino za velikimi
resnicami, ko bi jih bilo bolje iskati drugje. Pozitivni izvori so
kompleksni izključno iz razlogov točnosti in večplastnosti problema.
- Alternativa napačnem sistemu verovanja, ne more biti vedno
boljša alternativa. Odbijanje nečesa in iskanje njegove diametralne
nasprotnosti, je lahko enostavno premikanje iz samozaverovanosti
v samouničenje. Pozitivni izvori ne obvezujejo s tem mehaničnim
binarnim razmišljanjem in namesto tega prezentirajo izbalansirane
rešitve.
- Varljivi izvori dobivajo vernost s pomočjo delovanja na ego in
igranjem na nesigurnost. Mi smo vsi posebni in tukaj zaradi razloga,
vendar te mračne sile skrivajo svoje slabosti in ciljajo na ponižnost,
ko sebe poveličujejo s pomočjo grandioznih titul, mesijanskih pravil
in zavračajo zgodovino iz prejšnjih življenj. Pozitivni izvori nam
pomagajo, da dosežemo skromno razumevanje našega mesta v
univerzumu brez vzvišenosti ali potiskanja tistega, kar v resnici smo.
- Včasih lahko akcija naproti balansu zgreši težišče in postane
nova vrsta debalansa. Korektne akcije se vedno prevzemajo do
stanja balansa.
- Pravilna metoda napačni osebi lahko doseže nasprotne rezultate.
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Npr: Metodologija „Fourth Way” (duhovne rasti) cilja na vzgojo duše
znotraj tistih, ki je nimajo… S pomočjo znanja o samem sebi, vemo
kaj je dobro za nas.
- Darovi niso vedno predani iz iskrenosti. Ugrabljenim ljudem s
strani nz. bitij so pogosto dane psihične moči in celo sposobnosti
zdravljenja, vendar je to brezvredno, kar nz. bitja ne marijo, ker
so predane v povračilo spiritualnega in biološkega lastništva nad
ugrabljeno osebo. Darovi so iskreni, kadar se dajejo brezpogojno in
nesebično.
- Biti pod napadom, ni vedno znak, da smo na pravi poti. Napadi
lahko včasih služijo kot lažna potrditev, da zbode naivne in jim
doprinese paranojo, da bi se čim bolj oprijeli njihovega zaverovanega
sistema verovanja, in da se lažje skupaj zberejo kot hrana. Za tiste
na pravi poti, so napadi daleč bolj sofisticirani; oni gledajo spodkopati
nekomu vero v sebe, ter ga potisnejo, da naredi samomor ali
poškoduje sam sebe.
- Astralni sleparji često prevzemajo izgled impresivnih karakterjev,
kot zgodovinskih figur, velikih učiteljev, arhangelov, Jezusa, ali nz.
bitja. To počno da bi formirali parazitsko zvezo
s tistimi, ki verjamejo v to prevaro in tako prevalijo pre-veliko pot,
da bi izgradili svoje osebnosti. Material bi vedno moral biti ocenjen
po svoji vsebini, ne z njegovim izvorom, saj varljivi izvori dajejo
potuhnjeno nekompleten ali „prazen” material, zaradi svojih samorazglašenih dokumentov.
- Plemenite namere se morajo odlikovati z Don-kihotskim
obnašanjem. Tisti z dobrim srcem, zaradi pomanjkljivega znanja ali
neprizemljenega idealizma - zmorejo biti vodeni na stranpoti, ker se
od njih zahteva veliko časa, energije in resursov, da bi se jih držalo v
prepričanju, da delajo neko razliko, dočim njihovi talenti v „širši sliki”,
zmorejo biti razviti in uporabljeni nekje drugje.
- Bistroumnost zahteva, da ne dovoljujemo subjektivnosti in
željnega razmišljanja, ter da zamaskiramo opozarjajoča znamenja, ki
govorijo, da smo na krivi poti.
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- Skupinsko soglasje je meč z dvema reziloma. Zaupanje in
sporazum med številnimi individualci, zmanjšuje rizik na osebnem
nivoju. Vendar, če se celotna skupina strinja a je morebiti povlečena
v lažno idejo, takrat nihče ni bolj kriv kot cela skupina. Osebna
komunikacija nekoga s srcem in umom, vedno prevzema prvenstvo
nad skupinskim soglasjem, ker je resnica znotraj njega.
- Bilo kaj dobrega je lahko prikazano v slabi luč in obratno.
Če upoštevamo najboljše obljube varljivih izvorov, v primerjavi z
največjimi riziki produktivne poti, lahko varljiva pot lažno izgleda kot
optimalna izbira.
- Metoda ali sistem „samo delaj in daj vidne rezultate” ni garancija,
da je to sistem za dobrobit. Rezultati, ki jih vidimo, se lahko ujemajo
z večjo količino rezultatov, ki jih ne vidimo. To je specialna resnica pri
sistemih, ki vzpodbujajo tehnologijo, rituale, ali formule za spiritualne
vaje. Prepoznajmo dobitek, vendar razkrijmo tudi potencialno škodo,
kateri gre sistem naproti.
- Prevara navadno posnema resnico, kolikor je mogoče bližje,
vse dokler se propagira, kasneje se izkaže nasprotno. Povzame
splošne karakteristike pozitivnih izvorov in upa, da ciljna publika ne
gleda vnazaj ponaredek. Kot ultimativno, nekaj vedno teži k občutku
prevare teh izvorov, navkljub površinski formi, ki izgleda običajno;
ko vas intuicija enkrat opozori, delovanje razuma ni tako potrebno.
Pravijo: „Laž preteče ves svet, preden resnica uspe čevlje obuti.”
„V laž je lažje verjeti kot v resnico” – kar zlahka prepoznamo še
marsikje…(iz galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Apatija
Ali ne ugotavljamo, da nam časa vedno bolj primanjkuje?
Ali ne ugotavljamo, da se od nas, vedno več pričakuje?
Ali ne ugotavljamo, da so zakoni, procedure vedno bolj zapleteni, a
vedno manj učinkoviti?
Zakaj? Da bi bili lahko nenehno izkoriščani, vpeti v sisteme, odvisni,
zasvojeni, izgubljeni v „administraciji”, daleč od bistva…, je le nekaj
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namigov, sprejmimo jih vsak po svoje, vendar jih nehajmo negirati.
Civilizacija časti raztresenost duha. Civilizacije je groze miru in
tišine, civilizacija brani hrup in številne obveznosti, civilizacijo je strah
pred drugo resničnostjo, saj noče, da prepoznate resnico, ker z njo
prihajajo odgovornosti.
Bistvo je vendar preprosto. Preprost je tudi inteligenten, duhovno
naravnan človek - no, razen v primeru, če poizkuša nekaj obširnega
povzeti in umestiti za potrebe ’SPoročila’ ☺…
Neduhovni, oz. naravno neinteligentni, nas zlahka (bistroumno)
zavedejo na stran pota, dokler sebe ne izgubimo. Vendar pomnimo
Spoštovani! Ni običajno, da se izgubi tudi tisti, ki smo mu predano
sledili. Verjemimo predvsem tisto, kar nam ne more škoditi in
- dvomimo dokler se ne izkaže nasprotno, pa se veliko hitreje
prebujamo, in mogoče še pravočasno umaknemo ali izmaknemo.
Nikar pa, sedaj, pretirano ne dvomimo v tiste ljudi, ki občutno več
vedo, ki so pred nami in, ki se že izkazujejo ter razdajajo s svojim
znanjem. Prisluhnimo jim iz srca, uvidimo lahko, da govorijo nam
v prid, četudi se počutimo tako bedni, ogoljufani, prevarani, ko se
svoje naivnosti, nevednosti, zavedenosti, zlahka sramujemo; ob tem
se, običajno, še največkrat zapremo, in ko nikomur ne zaupamo,
se tudi ne izpovemo – izmenjamo dragocena (bolna) izkustva…
Sprejemamo, kar nam lahko koristi, prepoznavamo koristi obeh,
tako prinašalca napotka, mnenja, kot prejemnika, pa lahko vedno
presodimo in pretehtamo. Resnični človek, naše nevednosti ne bo
napadal, si znanja zgolj zase ne bo lastil, četudi se zmore malce
besedno poigrati, a obenem tudi toplino deliti. Kdor se ne zna
prisrčno smehljati ali nasmehniti in človeka sprostiti, ni razvita oseba.
Omenili smo že, da je igrivost in humornost lastnost vsake duše, ki je
v nas še ujeta, z razvojem in sigurnostjo znanja, jo vse bolj, v radosti
sproščamo. Če nekoga dobro poznamo, se lahko lažje opremo na
to, kaj lahko od njega pričakujemo, saj se človek po svojem bistvu ne
menja. Prepoznamo njegov smoter besed v strpnosti, preudarnosti,
spoštljivosti, notranji stabilnosti a tudi tolerantnosti, ki vsakomur
139

dopušča različna mnenja in svobodo interpretacije. Vedno se lahko
sprašujemo: „Le kaj izgubimo, če ne verjamemo?”
Naučiti se moramo živeti nežno in govoriti z besedami modrosti, v
višji zavesti - Krista.
Nadvladati moramo svoje okolje čim prej, ker je to dobro in potrebno
za vse nas, preden začnemo z urejanjem družbenih postavk.
Industrija je zelo obkrožena z negativno energijo (še posebno
industrija orožja, hrane, zdravil in „zdravstva”), in ne izpolnjuje
pogojev, za vzpodbudo odnosa, v smislu zdravega miselnega
koncepta. Trenutno močno zakoreninjeno stanje, ustvarja v
posamezniku in družbeni klimi nestrpnost in nezaupanje, skupaj s
strahom, kar nenehno generira negativna sevanja, ki jim moramo čim
prej ubežati. Verjemite nam, da ne pretiravamo, prosimo vas, vzemite
svojo „usodo” v svojo glavo, svoje roke, veliko lažje se ozremo nazaj,
na tiste številne, ki so obstali, kot naprej, če obstanemo.
Res, zgodile se bodo izjemne stvari. Velike sile nas opazujejo, tiste ta
prave…
Mi pa bomo takrat kot civilizacija razumeli, da so končni vidiki
znanosti in tehnologije v področju spiritualnega (kar nenehno
„rajtamo”), ne pa na področju materialno fizične in kemijske realnosti.
Nezavedno človeštvu, je naša Zemlja le blagoslovljena (še posebno
tam, kjer prosvetljenega noga stopa), kaj več ozaveščajmo v
naslednjih letih, tja do sugeriranih 2012-2013 - ni tako daleč, malce
pohitimo… Seveda lahko opažamo, da se nekateri ljudje obnašajo
kot da se (nikoli) ne bo nič zgodilo…
Je preveč fantastično, da bi verjeli, porečemo?
A to je tisto zopet – Naše! Mnenje, ki nekaj velja?
Se ponavljamo – s kondicioniranim delom možgan?
Veste…, ko so judovske družine v času 2. svetovne vojne
popisali…, oni niso vedeli… Ko so jih označili z Davidovo zvezdo…,
oni niso vedeli… Ko so od njih zahtevali, da z najnujnejšim zapustijo
svoje domove…, oni še niso vedeli…
Ko so jih pospremili na vlak…, oni še niso vedeli… Ko so jih v
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barakah ločili od zakoncev, otrok…oni še vedno niso vedeli…
Tudi ko so jim pobrali osebne stvari…, oni še vedno niso uvideli…
Celo so slišali…, a niso verjeli, da je kaj takega mogoče…
Slednjič so videli, občutili, verjeli…, a prepozno…
Porečejo, da je bilo nekaterim, celo, še pravočasno rečeno, kam
natanko gredo, pa tega niso upoštevali, ker „tega pa res” – človek
običajnega uma, ne pre-more umsko sprejeti!
Tako namreč razmišljajo običajni ljudje. Upanje (osebno in
kolektivno), dobesedno do zadnje ’iskre’...
Sodni procesi takoj po vojni so prikazali, da še tisti nemški stanovalci,
v bližini teh „tovarn” niso vedeli, še manj verjeli, kaj v resnici, se v
njihovi bližini dogaja, dokler jih niso, takoj po vojni, v okviru javnega
soočenja z objektivno resnico, organizirano peljali na ogled - mnogi
so, ob videnem, padali v nezavest…
Nekateri se lahko identificirajo z prvimi umrlimi, nekateri – bolj
tolažilno s slednjimi. Je kakšna razlika med njimi? Smatramo da
je slednjim težje z resnico živeti, kot prvim, ki so do bridke resnice
hitreje prišli…
Martin Niemoeller je pomenljivo napisal:
„V Nemčiji…, najprej so prišli po komuniste.
Jaz temu nisem nasprotoval, ker nisem bil komunist…
Potem so prišli po Jude.
Jaz se nisem upiral, ker nisem bil Jud…
Potem so prišli po Unioniste.
Jaz temu nisem protestiral, ker nisem bil Unionist…
Za tem so prišli po Katolike.
Jaz nisem bil temu proti, ker sem bil Protestant…
Ko so prišli po mene, tako nihče ni ostal, le kdo bi lahko temu
nasprotoval.”
Za holokavst vemo, čeprav zapostavljamo, da je bilo v vojni
ubitih 65 milijonov ljudi, od tega ’le’ 6 milijonov Judov. Koliko vsega
pa še ne vemo, kar si še predstavljati ne zmoremo, pa še kako
obstaja. (npr., 6 milijonov ljudi je posledično umrlo samo zaradi
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„politike” pridobivanja koltana (kolumbit-tantalit), iz katerega se
pridobiva tantalijev prah; ključna surovina za baterije mobitelov, lap
topov, igralnih konzol, pa to malo ljudi ve, niti ’koga briga’, ker se je
zgodilo v Kongu, samo tam se namreč nahaja, v Afriki, važno je, da
’sodobno’ komuniciramo)
In še veliko več, veliko bolj „strašljivo” in „nemogoče”…
Raziskujmo tudi samoiniciativno, svet je pre-velik samo, če si,
’ozkosrčni’, omejujemo pogled…
Znanja torej nikar ne ignorirajmo – nas vodi v samopropad.
Prisluhnimo ljudem krog sebe, ki vedo več kot mi, prisluhnimo
vzvišenim inteligencam, ki nas vzpodbujajo, ki vidijo in vedo – vse…
Verjamemo namreč, da je naš sosed veliko premožnejši navzven kot
smo mi, ker to lažje opazimo, ne zmoremo pa verjeti, da ima nekdo
veliko premoženja v glavi, ko samo slednje je/ostane v trajni ob-lasti.
Mislimo celo, da je prvi več vreden, ga hočemo posnemati, češ da
je nasploh zelo sposoben, ko je vse to pridobil, pri drugem pa ne
vidimo, ker je to morebiti že presegel in spoznal, da je potrebno za
napredovanje kopičiti bogastvo v sebi. Prvega pogosto videvamo
med prvimi; sedaj, preveč izpostavljen, nosi „zvezdo”, v spremstvu
mrkih ljudi, ki niso njegovi posnemovalci, na poti v pogubo, zaradi
tistega, kar vse ni obvladoval… Drugega redkeje opazimo, sedaj je
daleč stran, na varnem, s „svojimi” ljudmi, ker obvladal je, kar je bilo
potrebno… Komu torej skozi življenje slediti? Simbolika je v tem, da
kadar človek spremlja določena znamenja in intuicijo, lahko opazi,
kdaj se na področju, v katerem živi, pripravlja neka katastrofa, Tisti,
ki poslušajo svoj glas in primerno, glede na razvojno stopnjo njihove
zavesti, reagirajo - torej se na to pripravijo -, imajo dobre izglede da
obstanejo, medtem ko tisti, ki so ignorantni, torej velika večina, ki
se navadno še posmehuje, postane žrtev te iste katastrofe. Tolažiti
sebe, je naravna karakteristika, da bi ohranili integriteto iluzije v kateri
zunanje živijo, tj. obstojijo, po drugi strani, pa se ljudje ničesar ne
bojijo bolj, kot sprememb. Kadarkoli svojo usodo predajamo v tuje
roke, nacionalnim liderjem, verskim voditeljem, nebeškim entitetam ali
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drugim „odrešiteljem”, se nimamo pravice tožiti na konsekvence, saj
smo „vzornike” sami ’prepoznali’ in si jih izbrali. Ljudje podzavestno
slutijo prihajajočo nevarnost in z intenzivnim združevanjem poizkušajo
razpršiti ali vsaj amortizirati strah, obenem so, v pričakovanju ’dobrih’
novic, istočasno slepi za objektivno realnost, ki pogosto nima
nikakršne povezave z optimizmom niti pesimizmom… Iz nedavnega
slučaja potresa pri otoku Sumatra, posledično rušilnega morskega
vala, ki je po tem nastopil, so tisti, ki so to bolje proučevali izvedeli,
da so se živali pravočasno umaknile na varna področja, kjer niso
utrpele tako, kot so ljudje. V nekih področjih, so npr. sloni celo rešili
veliko število ljudi, ko so jih opozorili na prihajajočo nevarnost,
neke so celo prenesli na varno. Zavest mnogih živali, je v skladu z
zavestjo planeta – narave. „Nojev sindrom” je naravna odlika živali,
ki ne racionalizirajo svoj ’mehanizem’, prisluhnejo mu brez ugovora
in primerno odreagirajo, se umaknejo na varno, ne oziraje se, ali je
nesreča povzročena od ljudi ali narave. Pri živalih ne obstaja „željno
razmišljanje”, v stanju so ’videti’ objektivno realnost boljše od nas,
saj smo se od narave oddaljili, kolikor smo le mogli. Istočasno živimo
v iluziji, da smo v situaciji da jo kontroliramo, a nismo sposobni
kontrolirati niti sebe… Tudi tukaj je priporočljivo opazovanje živali…
Razcep poti
Koledarji Majev, poleg številnih drugih (Cona 51, dimenzijski
podatki piramid v Egiptu, Philadelphia eksperiment, Zeta Reticuli in
številna druga nz. bitja, Mountauk projekt, Edgar Cayce), že dolgo
sugerirajo, da se leta 2012 označuje „prelom”, ki je obenem konec
koledarja Majev. Veličanstvena civilizacija, rojena pred 4000 leti.
Njihov koledar, ki se začenja z 11.avg. 3114. pr.n.št., je bil gotovo
natančnejši od našega. Na „misteriozen” način okoli 8. do 9.st.n.št.,
s pomočjo nz. visoke tehnologije, so se/jih kolektivno „vzpeli”,
predvidevamo - umaknili - v „bolj primerno?” okolje bivanja, hmm…;
„ko so imeli radi športna tekmovanja in kolektivne športe: npr. ’poka-pok’, neka vrsta igre z gumijasto žogo, med košarko in odbojko,
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se je igrala zelo grobo in dinamično…, po končanem tekmovanju, v
krvavem obredu, je kapitanu poražene ekipe, odsečena glava.”
Ti izjemni koledarji časa (imeli so jih skupno 22) označujejo prihod
nekaj velikih ciklov v času: ca. 26.000 let koledarski cikel Majev, ca.
78.000 let Zemeljski cikel, in ca. 225 milijonov let Galaktični cikel.
Zapiranje teh ciklov označuje „konec” kompletne galaksije. To je
moment, ko človeštvo, planet Zemlja, Mlečna Pot in verjetno z vsem
kar je ustvarjeno, pričakuje skupen (kvantni) skok v evolucijo - v
sedmo zlato dobo. Predstavlja prehod skozi velike spremembe v
premiku zavesti in percepciji realnosti. Koledar Majev nikoli doslej
ni zgrešil. Majevski peti svet je končal leta 1987. Šesti svet se
začenja leta 2012, kar pomeni, da se nahajamo med svetovi, kjer
odkrivamo realno resnico in predvsem urejamo stvari na osebnem
in kolektivnem področju. Majevski 6. Svet je pravzaprav prazen, kar
pomeni predvsem našo odgovornost, da so-kreiramo nov svet, ki si
ga želimo.
Maje omenjajo, da do leta 2012:
- zavržemo (zastarele) tehnologije, katere sedaj poznamo,
- da smo deležni razpada časa in plačilnih sredstev,
- p
 reko 4. dimenzije preidemo v 5. dimenzijo (5.dimenzija je
4.denziteta obstoja),
- p
 lanet Zemlja in solarni sistem preide v galaktično sinhronizacijo
z ostankom Univerzuma,
- s e naša DNK (ali DN Soli) „posodobi” (reprogramira) iz centra
naše galaksije (Hunab Ku).
Vsak na tem planetu že mutira, nekateri se tega bolj zavedamo,
opažamo spremembe dobesedno iz dneva v dan. Transmutativni
cikel je genetska sprememba na celičnem nivoju, ki se že odvija
v vseh živih bitjih na tem planetu. Spremembe na ljudi bodo (so)
mnogotere in variabilne: prekinitve nekih zvez, selitve na druge
lokacije, sprememba zaposlitve, drugačno razmišljanje, vračanje
neaktivnih delov DNK nazaj v funkcijo itd. Realnost, ki je živimo je
tako avdio-vizualna demonstracija tistega, proti čemur usmerjamo
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svojo pozornost, zatorej ne usmerjajmo pozornosti negiranju temveč
afirmaciji, ponavljamo: Ne negiranju, ampak afirmaciji! Izbirajmo
tisto, kar prihaja iz intuicije, ne intelekta, sledimo notranjim željam in
se prilagajajmo. Kreirajmo realitete, ki so dostojne nas samih. Iz teh
razlogov postanimo sami svoj Mesija. „To je/bo zelo zanimivo, zadnji
čas da postanemo galaktična civilizacija – ljubezen, harmonija, mir”…
Mnoge vlade, religije in filozofije manipulirajo z nami, držijo nas stran
od resnice, zavoljo svoje moči in popolne kontrole, ki jo hočejo doseči
nad nami. Nenehno novi zakoni, nove omejitve, nove zadolžitve,
novi proizvodi, nove zasvojenosti, nova „moda”… na vseh nivojih
so vzorci, ki jim moramo pozorneje prepoznati in se razjasniti. Če
postanemo del tega, v tem ne-odgovorno sodelujemo in razvijamo.
Nič nas ne opravičuje, četudi nič ne z-vemo. Krivi smo, ker nismo
vedeli. Torej moramo vse vedeti, vse izvedeti, vse začutiti…
Tudi kreditne kartice so (bile) psihološko zamišljena poteza, da
ljudje polagoma izgubijo realen občutek za svoje finančno stanje,
pa da svoj denar manj obremenjeno (preko plastičnega posrednika)
prepuščajo industrijskim kartelom, bančnim institucijam in „kroženju”
med ljudmi, predvsem pa tudi v morebitno kontrolo imetnika kartice,
kdaj, kje, kaj in koliko kupuje… Ko izgubljate malenkost več kot
mislite, morate malenkost več tudi delati, in svoj krog (v neko
soodvisnost) sklenete. Vsi podatki o nakupih (za vsa leta nazaj)
lahko „državotvornosti”, enkrat po potrebi, še kako lahko prav pridejo
– uporabite fantazijo psihopatov…
VISA ima namreč namen tudi kontrolirati ljudi in pomeni število zveri
v človeku 666 (VI –rimska 6, S – staro-egipčanska 6, A – v sanskrtu 6)
666 predstavlja število zveri v človeku, katero poosebljajo iluminati,
ker častijo reptile.
666 pomeni tudi, da je mnogim težko najti izhod iz satanizma.
VIZA je le nasledila sinonim - za mednarodno kontrolo gibanja ljudi.
Predlagamo omejeno uporabo tovrstnih kartic (ni važno kakšna
mikavna imena nosijo in kaj lastniku nudijo), da se preveč (po
nepotrebnem) ne izpostavljamo sistemu kontrole, sočasno še
145

svojo mentalno kontrolo vzpodbudimo in kakšno (bančno) provizijo
prihranimo - za kakšno minutko manj dela oz. kakšno minutko več
ozaveščanja…Po drugi strani, mnogo inštitucij nima potrebnega
kritja, ki bi bil potreben za pravilno vrednotenje blagovnih menjav,
papir oz. plastika vse prenese…, malo povežite, za kaj gre…
Tudi za internetno komunikacijo je bil predviden podoben koncept
morebitne kontrole:
www. tudi pomeni 666 (šesta črka v hebrejščini, ekvivalent zlogu
– ’vav’), da nas tudi tukaj lahko malce pogledajo, kakšna neki
tematika nas zanima, s kom smo v kontaktih, kakšna gradiva
razpošiljamo, da nas s kakšnim virusom onemogočijo, ali podtaknejo
v naš um subliminalna sporočila, mentalne programe. Razen nekaj
pri slednjem, se ne bojmo – naj širni svet izve, da marsikaj izvemo… Internet je enkratna in koristna ’zabava’ za razpošiljanje
tovrstnih r-evolucijskih vsebin. Lahko se nam pridružite! ’Otrokom’
pa omejujmo igranje igric, ki so psihološko koncipirane za
kondicioniranje uma za kasnejšo negativno aktivacijo; podrobno
ne navajamo številnih posledic in psihodinamizmov tovrstnega
učinkovanja, primerno namig upoštevajmo ali proučujmo…
Tudi črtna (trgovinska) koda, v 121 milijonih milijardah kombinacij,
ki se nahaja na vseh industrijskih izdelkih sveta, je označena z
dvema tankima (kodno št. 6), malce daljšima linijama na začetku,
sredini in koncu vsake kode, predstavlja oznako 666. Kar takoj, pri
roki, preverite bilo kateri izdelek.
Koda predstavlja kontrolo industrijskih proizvodov vsega planeta in
seva subtilno negativno energijo. Nevtraliziramo jo lahko z izrisom
keltskega križa preko črtne kode (krog s križem v sredini preko
kroga), ki je znamenje sreče in zaščiti pred neugodnimi sevanji – če
jih zaznavate, oz. če vas motijo… Nas motijo, ker zaznavamo ☺, pa
smo en’ga zelo-zelo težkega (se čuti?) vtkali zadaj na platnico, če se
slučajno kaj ’mračnega’ približa…
Omenjeno izvira iz težnje po globalizaciji - absolutni kontroli vsakega
posameznika.
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„Njim, ki prikrito že stoletja (tisočletja) manipulirajo s človeštvom
z neresnicami in prikrivanji verjamete, nam pa, ki to omenjamo,
razkrivamo pa še ne?” – ampak tako to deluje, jih v marsičem
še vedno podpirate, kajne? „Povejmo resnico in nihče nam ne
bo verjel.” Oni toisto že dobro vedo. Če se pri njih kaj znatnega
opazi (razkrinka), nas že pridobijo na njihovo stran, v kolikor pa
vztrajamo nas omejijo, onemogočijo, diskreditirajo ali odstranijo, nič
nepričakovanega torej.
Razmišljanje tibetanskih menihov, je podobno mnogim duhovno
usmerjenim ljudem: Večina sprememb se najprej prične v nevidnem
univerzumu, šele kasneje v našem vidnem. Trenutni nered (kaos) je
samo vidljivi del pospešenih sprememb. Vendar ne pozabimo, da mi
živimo v vidnem (za večino žal edinem) in nevidnem (duhovni ravni –
„raju”) svetu.
Bodimo torej pripravljeni za prehod v 4.D. ali sprejemanje novih
vibracij, da bi se združili z gibanjem novega stanja planeta, kateremu
zavedno ali nezavedno sledimo, ki Zemljo poziva k dvigu iznad te
realnosti, ki teži k transmutaciji, ki je po sebi vzrok in samostojna
duša - Božanski plan Stvarnika. Svoje telesno stanje (fizis) v zadnji
inkarnaciji vzdržujemo, varujemo in preko pre-številnih re-programov
uma (kontemplacij, introspekcij, meditacij ipd.) prenašamo/
revitaliziramo (obenem restrukturiramo DNK) v stanje 30-ih let
starosti (tudi s tehnikami npr. kriya joge, kraljevske joge, Dao
’načina’…bla, bla.., „ahh, dejte no” – raje na ’kratko’: itak z močjo
uma, kasneje (celo) brez ’meditacije’ ☺), da bi z ustrezno vibracijsko
frekvenco, gibkemu, krepkemu, energetskemu, duhovnemu telesu,
lahko omogočili neko „vzpetje”, v pomoč tistim, ki nas, preko
„nastavljenega” snopa „povlečejo”, naproti so-ustvarjanju nove
kreacije na Novi Zemlji oz. v celem Univerzumu - ko pride pravi
čas…Hmm, tukaj pa smo, ta čas, za večino bralcev, nesprejemljivo „utopični”…V redu, sprejmite ta sestavek za „zanimivosti doma in po
duhovnemu svetu”…
In vendar, ako se počutimo mladostni, vitalni, samozavestnega duha,
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kaj takega v sebi gotovo že nekaj premoremo, torej se zavestneje
intenzivirajmo: širimo skromen možganski potencial (10 na 14
potenco živčnih zvez), se plemenitimo, smo pravični/neustrašni, se
budimo in delujemo…
Tistim, ki ne uspe globoka sprememba osebnosti, ki nimajo več časa
doseči visoke nivoje vibracij (za kar je potrebno vsaj 200 do 400let),
prisrčen pozdrav iz višjih dimenzij Zemlje v 3.D. ali na kakšne druge
neugodne planete? Vendar…, ker smo gotovo že marsikaj v prejšnjih
življenjih (seveda zavestno - individualno) zastavili, saj marsikje
prijetno za-sledimo vsebino „starih spominov”, pa vseprisotna
vzpodbuda pogumu in vztrajnosti - pomoč že pride, in še prihaja…
Vlaganje v dobre ljudi, v svojo družino in prijatelje – namesto v
materialna bogastva, se vedno pokaže kot najboljša investicija in
princip Boga se bo tudi tokrat vmešal, da reši tiste, ki so zavestno
na njegovi strani. Jasno je, da nas mora ves čas spremljati „vera” in
hotenje za napredovanje in učenje, ker se samo s tem približujemo
edinstvu. Ne moremo sebe lagati, a da smo dobri. Predvsem smo
tisto, kar počnemo in kakor se predstavljamo. Zakon svobodne volje
je vedno v veljavi, pa počnemo tisto, kar počnemo… Kaj vse (ne)
počenemo? Ne izgubljajmo energijo še s kakšnimi razpravami, raje
se prepuščajmo procesu, ki traja in odločitvi, da se spremenimo.
Samo z veliko količino znanja, se lažje prenese vse neuspehe
in nadloge. Če smo dobri Učenci, lahko napredujemo v aktivnih
periodah do 10-krat hitreje, ako ste že samomojstrski (Učitelji) pa
tudi do 30-krat hitreje – toliko za vzpodbudo, kaj pa je teh borih
(povrh še linearnih) 200 let… Po-trudimo se zase, ob-enem za soljudi, človeštvo. „Nekaterim med nami, se „pogodbe” iztečejo, pa se
vrnemo od kjer smo prišli, če želimo”…
Nihče na Zemlji ni originalno prisoten, in dviganje je spajanje duha
in materije, je proces, kjer naša fizična, emocionalna, mentalna in
spiritualna telesa sodelujejo v ustvarjanju, tj. v prehod v svetlobna
telesa. V osnovi smo, tako sami angeli, le z veliko amnezijo in
smo resnično živa bitja, katera preživljamo obstoj skozi človeško
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obliko, vendar imamo tudi aspekte nas samih, ki obstajajo na drugih
svetovih, drugih dimenzijah in realnostih - v velikem hologramu.
(izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Denzitete obstoja
(izvor: Quantum Future School (QFS) metafizičnem slovarju: http://
glossary.cassiopaea.com/glossary.php, prirejeno, dopolnjeno)
Kot pojem se prvič pojavijo v, t.i. Ra Materialu (Elkins, Rueckert),
pred ca. 27-imi leti, četudi so že davno izražene kot drevo kabale,
oktava, ’kozmosi’ v učenju 4-te Poti itd.
Denziteta (skr.D.), označuje kvalitativno zaseben nivo obstoja. Vsaka
denziteta ima svojo strukturo življenjskih form in percepcije, kot tudi
tipične lekcije za zavest, ki v njem obletava.
Denzitete se grobo lahko definirajo:
1.D. – neživa materija. V kolikor tu govorimo o učenju, bi lahko
bile lekcije za materijo, kako bi se kombinirali primitivni biološki
organizmi.
2.D. – rastlinsko in živalsko carstvo. Lekcije so v zvezi z biološkim
življenjem, obstankom, adaptacijo, kompeticijo, skupinskim
organiziranjem, kot se to opazi pri živalih in drugih bioloških formah.
Struktura duše tukaj, generalno razumeva duhovni bazen določene
vrste, vendar, ko ta vrsta postane naprednejša, se lahko njeni
individualni posamezniki lahko izdvajajo, s pomočjo raznovrstnejšega
individualnega učenja.
3.D. – ljudje, kjer se lekcije iz 2.D. nadaljujejo v kompleksnejši formi,
kot bitka za dominacijo v družbi, obstanek itd. Individualno dosežena
osebnost in individualno učenje tukaj igrajo veliko večjo vlogo kot v
2.D. Ljudje se tukaj delijo na ’pre-adamske’, ki delijo skupinsko dušo
določene vrste, in ’adamske’, ki imajo individualno dušo.
Posebna lekcija 3.D. je sprejemanje odločitve, kot orientacije za
služenje drugim, v svoji največji manifestaciji. Sprejemanje takšne
zavestne odločitve, zahteva posedovanje individualne duše, kot
’verjetno’ tudi veliko število preživetih življenj v 3.D., da bi duša
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dosegla takšno polariteto.
4.D. se delno opisuje kot fizično stanje, kjer tisti, ki so ’diplomirali’
v 3.D. lahko popravijo ali dovedejo v perfekcijo polariteto, ki so jo
izbrali. OPS in OPD so zasebne v 4.D. in ne prihajajo avtomatsko v
kontakt, razen v kontekstu njihove interakcije s 3.D.
Večino t.i. NLP fenomenov razumevamo kot bitja 4.D. OPS. Čisti
OPS se ne more pojaviti iznad 4.D., tudi zato, ker je to zadnja
materialna oblast, četudi samo delno.
Bitja 4.D. uživajo mnogo zavestnejšo kontrolo nad fizikalnostjo in
generalno izobražujejo skupine, katere telepatsko, delijo skupno
zakladnico izkustev, obenem pa zadržujejo določeno stopnjo
individualnosti.
5.D. Duše iz nižjih denzitet se nahajajo med svojimi inkarnacijami v
5.D., t.i. kontemplativni zoni, kjer se/si duše lahko ogledajo na svoja
pretekla/bodoča življenja, iz čisto eteričnega stanja bistvovanja.
Vendar, da bi se napredek ostvaril, se morajo duše inkarnirati v tisto
denziteto, katera najbolj odgovarja njihovim razvojnim stopnjam.
6.D. odgovarja nivoju ’Božjih imen’ ali ’združenih miselnih form’ ali
’energetskega kolektiva’, kjer se nahajajo entitete OPD tipa, katerim
ni se več potrebna reinkarnacija, da bi uresničili ta nivo. Enako
odgovarja angelom, ali dianetičnim bitjem, po neki drugi terminologiji.
7.D. je nivo, kjer je vse eno in eno vse, v praktičnem in resničnem
smislu, kjer ne obstaja več nobena razlika med mislimi in realnostjo.
Odgovarja pojmu vseobsegajočega Božjega bitja ali Absolutnega
Sonca (iz učenja 4-te Poti).
Ta koncept denzitet, je zelo kompleksen in besede 3.D. so
pomanjkljive, da bi se opisali mnogi vidiki tega področja. Temeljno
sporočilo predstavlja, da je prehod iz 3.D. v 4.D. v nekaterih slučajih
možen, vendar zahteva obvladovanje lekcij iz 3.D., specifičnim
preživljanjem, karmo in formiranjem resnično individualnega bitja,
ki je sposobno konstantno delovati na polariteti, ki jo je izbralo.
Obvladovanje s seboj in kakršna koli direktna primerjava med
različnimi ’kozmosi’ iz kozmologije učenja, je nemogoča, ker se
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večina tega materiala, nahaja izven domene človeških doživljajev.
Denzitete niso dimenzije! Dimenzije so striktno rezultat
univerzalne zavesti, manifestirane v centru misli, kateri razmišlja.
Denziteta je nivo razvoja (zavesti), v smislu merjenja oddaljenosti od
združevanja z Enim (Primarnim Kreatorjem – 7.D.) oz. – ciklom!
Neko tolmačenje dimenzij obstaja, ki pravi, da je vsaka dimenzija
hologram, ki vibrira na višje obarvani zvočni frekvenci, kot druga.
Peta dimenzija (4.D.) ima frekvenčno skalo 214-ih barv, napram
73-im barvam frekvenc spektruma, ki ga imamo tukaj, v 3.D.
Porečejo, da…” Bog v navadnih ljudeh počiva - spi, v poetih
drema - sanja, v genijih resnično - nenehno živi.” Bog predstavlja
izvor vseh kreacij. Projicira dva aspekta sebe: čisto individualno
zavest in materijo/energijo. Vliva materijo/energijo v fragmente svoje
lastne zavesti. Predstavlja neomejeno inteligenco, katera odpira
svoje neskončne potenciale, skozi neomejene variacije končnih
fragmentov.
Dovoljuje individualnim fragmentom širjenje skozi učenje, vse dokler
se ne združi s celim.
Ne zmanjšuje se v veličini, kadar se fragment kreira - proces je
hologramska replikacija.
Je imenovan tudi Kreator, Izvor, Enotnost z Vsem, Suprematorno
Bitje, Vse… Vse je zavest in vsa zavest ima edinstven izvor –
ultimativni center, iniciator vseh vzrokov, jedro, ki opazuje in odloča.
Zavest je sanjač (Kreator), sanjani (Individualna zavest) in področje
sanj (materija, energija, prostor in čas). Končna zavest se klasificira
v skali oktave osmih not zavesti (do,re,mi,fa,so,la,ti,do), ki se dviguje
naravno kot vibracija začetne točke (materije) in dokončne (združenja
s Kreatorjem). Prva nota označuje „spavajočo” zavest, zadnja nota
pa aktivno zavest – dva izraza iste note (do), neskončne zavesti.
Prostori med notami na evolucijski lestvici, se imenujejo „denzitete”,
vsaka od 7-ih denzitet zaobjema posebno klaso razvoja vse višjih
vibracij zavesti. Nižje denzitete eksistirajo v prostornočasovnem
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področju, kjer se dogajajo izkušnje in učijo lekcije (Zemlja, bojišče,
učilnica), višje denzitete (področje neba, komandni center, urad
učitelja), pa izbirajo obstoj v časovnoprostornem - pogledu iz „ptičje
perspektive”, kar omogoča posameznikom kontemplacijo, refleksije
in nadaljnja planiranja.
Ljudje širom sveta, v bistvu ne razumejo pravo naravo
Stvarnika, in ko govorijo o tem, poizkušajo izenačiti neka božja
bitja - v tem slučaju „oddvojena” od njega. Če razumemo vlogo in
naravo Stvarnika na pravi način, gradimo svojo samozavest in jo
povezujemo z izvorom v vsakem momentu, kadar slišimo Njegovo
Ime. Zbir vsega, kar se, in kar se ne pojavlja, tudi vse kar obstaja,
je Stvarnik skozi Njegovo polarizacijo. Je v nas, deluje skozi nas,
a mi smo v Njemu. Ne obstaja oddvojena personifikacija, razen v
zavesti tistih, ki sami sebi težijo in premorejo le svoj osebni nivo
razumevanja.
Z izkušnjami odkrivamo neomejeno lepoto Stvarnika, harmonijo,
modrost, znanje in resnico, ki teži neskončnosti, je nepresušen
izvor, kjerkoli obstaja življenje, četudi v najmanjših bitjih, mikrobih. V
poglobljenem razmišljanju izgubimo vsak strah, dvom, v kontaktu z
Njim, uživamo v miru. Čim bolj meditiramo, večje znanje nabiramo,
postajamo osebnostno močnejši, življenje pa svobodnejše in blagonaklonjeno, blagoslovljeno. Vzdiguje nas skozi razumevanje in širi
mir, moč, znanje, modrost, navdušenje, „upanje”, ter materialno
razbremenjenost. (izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Zavest
Zavesti so namreč 4: prva je na fizični ravni, druga je podzavest,
tretja zavest trka v duševni svet, ki nam odpira vrata v duhovni svet,
da lahko komuniciramo z eteričnim delom vesolja, četrta je DNK
zavest od naših dvanajstih Kreatorjev, ki so nas po svoji podobi
oblikovali, nam predali najboljše z najboljšimi nameni. Sposobni
smo samomojstrstva menjavati genetiko z razvojem svoje duše, tj. z
afirmacijo svoje duše vplivati na genetiko a tudi z genetiko vplivati na
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svojo dušo. Duša se tako privlači z genetiko, ki omogoča vzajemno
sinhronizacijo.
Radi bi spodbujali višjim stanjem zavesti, da bi bolj množično
prepoznavali pravo sliko stanja (evolucije) človeštva in zanimive
povezanosti z dinamičnim vesoljem, kjer nismo sami. Inteligenca
opažanja, je vezana na razumevanje tistega subtilnega sveta, ki
izjemno redko obletava posameznike, še manj skupine ljudi, zatorej
težje dosegamo globlja in izvirna razumevanja nečesa, kjer naše
energetske strukture, našega dela učinkovanja (izključno z ljubeznijo)
ni mogoče širše umestiti, da bi duhovno-materialne aktivnosti krog
nas, bolj množično prepoznavali – za splošno korist.
Vzpodbujamo Vas, da nadaljnjo vsebino prepustite večkratni in
nenehni presoji, ob pričakovanju, da samostojno ustvarjate mnenja
in sodbe, in se v tem svobodno, predvsem s svojimi izkušnjami,
utrjujete. Ni nujno, da nabor naših besed, omejenega izraza
(pol javnega značaja) zaobjame optimum izpovedi, saj besede
doprinesejo le delčku (v napisanem le „vidne”) komunikacije, katera
je, še z neposrednim sluhom in doživljenim kontaktom, pomanjkljiva.
Je kot golo dopisovanje z „neznano” osebo, v pomanjkanju
neposrednega soočenja, izmenjati glasove čutenja, začutiti energije
med seboj; seveda jih nadziramo in usmerjamo, da ’medsebojni’
lahko o(b)stanemo…(ker se ponavadi dopisuje z nasprotnim
’principom’, se čuti, da so te energije bolj…)
Predvidevamo, da zmorejo starejši, objektivneje dojemati
pomen vsebine, ne glede na to, izničimo vsi notranji nemir, samem
sebi notranje rivalstvo (nepotrebne kritičnosti), da zmoremo moči
neobremenjenega, jasnega uma prepoznavati notranja čutenja emocije, po-doživljanje prepuščati sebstvu, spravljivim razmišljanjem
naproti svetu. Z močjo nenehne samokritičnosti in stalne
samokontrole zastarelega in obremenilnega miselnega vrveža, smo
vse bližje nekontroliranim vsiljevanjem iz podzavesti, kjer domuje
del nenadziranih kapacitet možgan, da tam širimo razumevanje in
krepimo stanje inteligence.
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Vsebina bi sicer morala zanimati marsikoga, predvsem tiste
kreatorje (kreature), ki stalno vplivajo na naša življenja a duhovnega
razumevanja ne premorejo, pa se, s tovrstnimi pisanji, praktično ne
srečujejo. Upoštevaje ta in vsa splošna dejstva, v zvezi z njihovim
specifičnim dojemanjem, je vsebina namerno namenjena in tehtno
prevagne za potrebe tistih bralcev, ni nujno iskalcev izključno
duhovne kulture, ki jih moramo predvsem v svoji bližini prepoznavati,
in se ob njih vzajemno vzpodbujati, ozaveščati in za-ščititi - vse v
meri, ki jo moramo, kot bolj kulturni, nedvomno prepoznati in podeliti.
Inteligenca namreč, katera je stalno v tesnem objemu z življenjem,
ni vedno v skladu z razumevanjem mnogih med nami. Življenje
celoviteje razumejo in živijo z vsemi celicami svojega telesa bolj
duhovno usmerjeni, začenši zgoraj v glavi, katera reflektira stanja
vsepovsod (v nas in širom nas) v „nevidnem-kavzalnem” a čutnem
stanju „prisotno-posledičnega.” Vsem, ki sebe globlje ob-čutijo, v
nadaljevanju zanimivega življenja, želimo predvsem veliko pravega
znanja, s katerim se ob-varujejo pred preštevilnimi bolečinami nedoživetega, a tudi, da preudarno pripomorejo številnim s-podobnim
po duhu in pozitivni naravnanosti. Različnost v zavesti med nami,
je izraz razlik v količini privida, ki jih imamo, čeprav se lahko vsaj
ozavestimo (’umetno’ vzpodbudimo) - ko se materija nenehno
transformira v energijo svetlobe, kot se energija svetlobe nenehno
transformira v materijo…, in tako vsaj delno vplivamo na širitev neke,
še neizvirne oblike zavesti, ki preko intrareceptorjev vzpodbujajo
lahko kaj več prvinske originalnosti, ne glede na začetno stanje
razumske otopelosti. Vse je energija, vse je svetloba.
Tako čvrsta energija kot njena osnovna forma sta istih vrednosti
in smeri, torej je energija v stvari materija (snov), a tudi materija
popolna energija, kar pomeni, da se brez izjeme, vse v univerzumu,
sestoji iz materije in energije. Oba termina v osnovi predstavljata eno
te isto, vendar v različnih formah.
Naš odnos do Sonca, ki je napravilo naša telesa, je svetloba. Prinaša
silo, t.i. fenomen modularne mase, ki je nujna v cilju, da izvor te
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mase, dobi formo. Po naravnem redu stvari, je svetloba napravljena
iz zavesti, zavest pa je vseprisotna. Svetloba je njen drugi princip. Da
ustvarimo maso, moramo najprej imeti dovolj svetlobe, da jo lahko
koncentriramo in upočasnimo. Sedaj je naše matično Sonce velik
izvor, vendar je v bistvu sonce entiteta samo skozi čisto misel…
Lahko se sprašujemo, če vidimo ljubezen, srečo, harmonijo
in še kaj, pa se ne bi znali enako niti izvirno izraziti, četudi bi se
strinjali, da te „nematerializirane” spiritualno-emocionalne esence
še kako živijo, učinkujejo in so še kako notranje prepoznane.
Redkokdaj jih podoživljamo v čistem, nepopačenem stanju, saj
so po čutenju posredne „organizacije” telesa obremenjene od
mentalnega subjektivnega dojemanja posameznika, kaj šele, ko
jih skušamo še izraziti, ko se z dodatnim seštevanjem napak,
interpretacij, približujemo še bolj namišljenim resnicam, lastnostim
vsakega posameznika. Resnica sicer vzdrži svojo Enovitost
obstoja in samoizraza, nikakor pa ne enovitost izraženega, ko
izvira iz interpretacij posameznika. Resnica v vsem obstaja
le, kar obstaja po sebi, zatorej se duhovna interpretacija, kot
resnica višjega implicitnega reda, tej izpovedi najbolj približa,
navsezadnje se z resnico, združi. In ker se tovrstne napake v
nadaljevanju razumevanja vedno bolj podvržene materializiranemu
razmišljanju sveta in nadaljevanju (seštevanju) napak v preštevilnih
interpretacijah ljudi, jim sledijo vse večje zmote in zablode, ki nam jo
pomanjkljiv način razumevanja „svetlobe-duha” prikriva.
Prej smo nekaj razmišljali o mladostnosti in notranji vitalnosti, in
ugotavljali, da jo „menda zares” prinaša izključno zdrav duh, ki
se razpršuje v kreacijo zdravi „postavnosti”, vendar nimamo v
mislih izoblikovano telo nekega športnika. Zatorej se lahko drzno
povprašamo, smo vedno zdravega telesa?
Zaživeti moramo v odsotnosti od bolezni, glavobolov, nespečnosti,
samo-poškodb, stresov. Res ni potrebno, da naše „lastnosti in
posebnosti” še s kakšnimi imeni v latinščini prisvojimo, psihološko
utrdimo in se nanje privadimo.
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Pomnimo – izključno afirmacija.
Človek, ki ne živi v skladu z definicijo inteligence lahko zboli,
pogosto se kar blokira, da ne more naprej, se tako priročno,
kar umakne v lastno nemoč, ki je bolezensko stanje, svojim
posebnim interpretacijam primerno, največkrat še v okoliščino
samopomilovanja. Tistemu kar ne obvladuješ, se prepustiš, torej
današnji svet sebe bolj malo obvladuje in vse preveč kar prepušča
(drugim?), obenem sebe in s tem odnos do sveta, zapostavlja, torej
vara…Se nam je utrnil rek, baje enega od papežev - Pavla IV?:
„Mundus vult decipi, ergo decipiatur.” (Svet hoče biti varan, torej ga
varajmo.) Če si je eden od papežev dovolil tako, naglas razmišljati,
kako razmišljajo šele ostali? - še je komentarja o „ne-močeh”
papeštva... Potihem štejemo na prizanesljivost tudi do našega načina
razmišljanja, saj sin bolj redko poreče očetu, „da bo že še videl”…
Bolnik, ki svoja izvirna čutenja prepušča bolj drugim, kot sebi
v pomoč, lahko bolezen sebi primerno celo izbere, ustvari,
tudi več hkrati (odvisno od „teže” počutja), zaradi številnih
kombinatorik subjektivnega razmišljanja, ki možgane bolj in bolj
’zapletajo’, podobno, kot je kompleksna ’neopsihosociopatologija’,
katero celostno, upoštevajo ’neodvisni’ usmerjeni svetovalci –
neopsihosocioterapevti, oz. sposobni zdravilci, eruditi, duhovni
ljudje… Vsaj občasno bi se lahko vsak kaj več pogovarjal s seboj,
simpatiziral z dušo, obenem s stanjem celic svojega telesa, kar
vse je naravnano k „objemu s svetlobo življenja.” Tisto kar mislimo
in emocionalno čutimo, se odraža na fizičnem telesu, in umska
delovanja zmorejo direktno vplivati na stanja, v dobro izjemnega
zdravja ali nenehne obolevnosti.
Um je izjemno orodje za ustvarjanje, vzdrževanje in nadgrajevanje
emocionalnega in telesnega zdravja, ki sledi evoluciji. Včasih
zadostujejo že preproste avto-sugestije, ki jih lahko kasneje, ko
zaznavamo ugodne učinke, nadgrajujemo po lastni presoji, vse do
zahtevnih meditacij in še naprej…
Posamezniki moramo s svojim duhom, zdravjem, življenjem doseči
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stalno stanje zračenja visokih vibracij, ki ne dopuščajo nikakršno
bolezensko stanje v telesu. Je eno začetnih izhodišč, da lahko
duhovno napredujemo, obenem „dokaz” našega mentalnega stanja,
ki ga nenehno nadgrajujemo.
V starih časih je bila želja za učenjem podobna želji za
hrano, porušili smo neko razmerje v prid slednjemu, ki je lastnost
zemeljskega, v nasprotju z redkimi, ki se prehranjujejo zgolj z
učenjem. V Ameriki vsako leto umre 280 tisoč ljudi, zaradi posledic
debelosti. „Človek, človek, nauči se vendar svojih lekcij, ki so o tebi.”
Pomenljive skrajnosti
Vsako človeško celico (od ca. 75 milijard v našem telesu)
prepoznavamo v vsej veličini subatomskega sveta, in predvsem
sposobnosti Kreatorjev/frakcij, ki so nas takšne ustvarile, z vsemi
kromosomi, s ca. 100 tisoč geni soli (RNS - ribonukleinske in
DNS – dezoksiribonukleinske). Sumerci so poznali „DNK” že 5000
let pred „sodobno” medicino, kar je neverjetno. Preboj v „tajne”
genetske kode z vsemi „naslovi” in lokalizacijami posameznih genov
na obeh spiralah, ki vsebujejo popolno informacijo življenja, je
izjemen. Vsako celico živi, vsako novo multiplicira, se z vsako drugo
celico povezuje v stalni frekvenci 6-ih trilijonov kemičnih reakcij na
sekundo. Z ozirom, da hrana sploh ne dospeva do teh celic in je
99,9% le prehaja skozi črevesje in zapusti telo, se sprovaja v telesu
bolj električni proces nenehnega uravnavanja Ph faktorja prebavnih
sokov, vzdrževanja energije vseh teh celic. Katere vse inteligence
so nam omogočile, da nam ca. 2m dolgi (ali več kot le dve), razviti
spirali, s tolikimi informacijami, zavijejo v mikro-energetski-kolutek
velikosti 1/1000 mm, in to v vsako celico? O hipotetični sposobnosti 3
milijarde bitov validnih informacij, v vsaki celici, ne smemo pomisliti,
ko sami, z svojimi možgani zmoremo „raznih” informacij le za dobre 3
celice - 10 gigabitov. (izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
To so naše latentne „skrajnosti”, naslednje so manj prikrite…
Človeška vrsta je namreč tudi drugačnega „občudovanja”
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vredna vrsta (z izjemo nekaj 10 tisoč ljudi našega planeta), ko
zmore toliko kreacij različnih bolezni. Koliko bolezni obstaja, ne
zmorejo pritrditi niti ortodoksni „specialisti”, posledično tudi, zaradi
pomanjkljivega (duhovnega) Znanja, ki se na svojem kriznem –
vzajemno-zaščitniškem področju, nahajajo zavedeno ujeti, obenem
nezmožnosti prepoznavanja, kolektivno-koncipirane manipulacije.
Ob tem, deloma nehote služijo tistim, ki so jim to posredovali v
korist tistim, ki to potrebujejo, da se globalno krepijo, po drugi
strani pa žal, njim podrejeni pacienti - posredno veliko več -, vidno
psihično (je telesno) hirajo. Smatramo, da bi se človeku prodornega
razmišljanja moral poroditi sum o preštevilnosti bolezni: naravnih,
nevede/nehote povzročenih, zavestno (neposredno ali posredno)
povzročenih, infiltriranih, z nemalim številom možnih patologij,
emocionalnih konfiguracij, kot stanj iluzornega razmišljanja, tj.
mentalnih „programov” v vsakem posamezniku. Za marsikatero
bolezen, se sicer le ’uradno’, nikoli ne iz-ve vzrokov nastanka, ko je
v igri kartelne politike toliko kombinatorike interesov, obrazložitev,
posledično izčrpavanj bolehnih ljudi, katerih večina, si sami ne
zmorejo pripomoči. Ali in če sploh kdaj, tako mogočen sistemski
protokol, morebiti vzpodbudno podpre specifična prizadevanja
malega človeka?
„Radi bi jim z Vami kaj pripomogli.” Kako? Nehajmo se „poosebljati” z
boleznimi, nehajmo o njih razmišljati, nehajmo se o njih pogovarjati,
torej, nehajmo jih ustvarjati… Stop! Vsekakor se je nekaj o tem,
alternativno-duhovnem, podučiti. Pogovarjajmo se o zdravju, o
odličnem počutju, ki se še izboljšuje… Preprosto se odločimo za
stanje notranje radosti - zdravja, nasvidenje boleznim, vzpodbudi
vibracijam zdravja, pa četudi za začetek samo z avtosugestijo, se
kasneje marsikatere mentalne nadgradnje naučimo, usvojimo zdravje v temelju zagotovimo. Jutri že celoviteje razumevamo in
znamo/zmoremo uporabljati vedno več uma/znanja, tudi resnic o
samo-kreaciji bolezni.
Več znanja – več zdravja. Veliko znanja – popolno zdravje…
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Preglejmo statistike, kdo tisti so, ki v boleznih nenehno se nahajajo,
tam gotovo ni veliko izobražencev, in če bi se uspelo klasificiranje po
inteligenci – odgovorno porečemo, o inteligentnih niti sledi, bi pri njih
preje zasledili kakšne zdravilne moči fenomenov, „čudežev”…
Gre tudi za igro navedb (ve se, kaj ob teh navedbah človek
navadno razmišlja), zaradi ene nazornejših iztočnic, glede
vsesplošnega stanja možgan, in vsega kar navidez pavšalno in
kritično namigujemo, za kar pa se lahko resno, vse svoje življenje
sprašujemo (seveda se raje osveščajmo, napredujmo), ali je takšno
delovanje omejenih možgan dostojno raz-uma sploh priznavati.
Pokazateljev stanja aktivnosti možgan, ki so bolj v sram, pogubo
človeški rasi, bi lahko naštevali v nedogled, ne bi pa želeli prevzemati
kakršnekoli odgovornosti nad vsemi tistimi mislimi obupa, ki bi
nekoga morebiti navdale z novo „idejo” patološke interpretacije,
začenši z drobnim glavobolom, nespečnostjo sled poniranja v
miselni svet, nemoč in nemir doseči pravilno mišljenje. Se vprašamo
kdaj, kako nek mladenič, v iskanju individu-uma, nasploh prispe do
namere suicida, oz. realizacije? Želimo, da izveste tudi vi. Ostajamo
še malo v negotovosti, da zmoremo še malo, po starem, zaužiti
življenje, ki je naše bolj na osnovi našega razkritega razmišljanja,
vendar pomanjkljivega v kompleksnem stanju naših možgan. Da
obstajajo med ljudmi tako velike notranje vrzeli, ko smo si vendar
tako konstitucijsko podobni, včasih ’težko’ dojemamo.
Ali se smatramo za inteligentno bitje, si raje, kdaj kasneje,
prizanesljivo odgovorimo…
Zmoremo sploh še spremeniti svoje mnenje, ko smo ljudje naučeni,
da negujemo svoje prepričanje, da le naše mnenje nekaj velja?
Iskreno ga gotovo ne živimo, krivdo sicer lahko pripišemo osebnostni
interpretaciji, vendar sami sebi ne ubežimo. Človek je namreč sam
sebi, s svojimi negativnimi in napačnimi mislimi, najhujši sovražnik,
posledično tako vpliva na druge, kljub morebiti dobrim namenom.
Često ne prepoznamo niti svojih sledi negativnosti, torej pravilnega
razmišljanja, še manj. Naše mnenje nekaj velja med nami podobnimi,
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in tistimi izčrpanimi pod nami, ki smo jih s svojim „vplivnim”
razmišljanjem, identiteto, morebiti nehote podredili, podobno, kot so
drugi nas, saj se vse prenaša in reflektira. Ali res vedno prepoznamo,
kaj vse prenašamo in kako nase in na druge reflektiramo? „Radi bi
ljudem postopoma popravili krivice in jim z Vami pripomogli.” Vsi ti
številni ljudje, ki smo jim, v toku celega življenja, kakorkoli prizadejali
neke krivice, četudi z mislijo/besedo, se z razlogom višjega reda,
že še najdejo pred nami. Ne najdejo se pa tisti, ki so prizadeli nas,
saj oni ne mislijo tako. Glejmo, da do takrat zmoremo resnično moč,
izpostaviti se kot bitje uma, nevtralizirati po meri, svoje napake, in
„brisati” karmične dolgove. Šele ko se naučimo brisati svoje napake,
pristopamo ljudem čistega duha, z močjo zagona, od odtlej lahko
hitreje napredujemo - v umovanju, razumevanju.
Naši vzpodbudi je razgrnjeno še nazornih obrazložitev, saj dobro
vemo, da je zavedenim možganom potrebna večja mera ’soli’
(izvornih DNS), v obliki argumentov, ki zmorejo opravičiti ’okus’
koristnih besed vzpodbude, predvsem inteligenci sprovajanja.
Predvsem tako, kot vi mislite, da je prav; „de gustibus non est
disputandum” – okusi so različni, glede njih se ni vredno prepirati…
Točno tukaj:
- Izvedite splošno rekapitulacijo, ’inventuro’ svojega razmišljanja.
- Ob koncu celotne vsebine, jo opravite zopet: ☺
Po drugem branju (npr. čez 6 mes.), preverite spremembe - utegnete
sprevideti, kaj vse ste spregledali. ☺ ☺
- In čez dve leti (ali na jesen 2010) – posledice teh sprememb.
☺☺☺
Spremembe se opažajo tudi brez potrebe po spremljanju
sporočil medijev za javnost ali prebiranju časnikov. Prisluhnite
sebi, soljudem in naravi. Zakaj bi namreč vse to, bitja 4.D.
namigovala, posredovala? Torej? Rekapitulacijo!? … … … … … Ste?
Zakaj bitja na višjih nivojih obstoja tako podobno - skoraj identično
razmišljajo?
Zakaj pa je tuzemno razmišljanje, med posamezniki, tako različno?
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Ali bolj nazorno: Zakaj vi tako razmišljate in drugi zopet drugače? Mi
se zavedamo zakrknjenega dejstva, da vsak o sebi misli, da je bolj
pameten kot drugi. No, zakaj pa, eh ☺…
Gotovo je, da ste vsi, ki ste rekapitulacijo svojega razmišljanja
opravili (kaj-ne? ☺), precej bolj pametni/inteligentni, kot kakšen
predsednik velike države…, ste ujeli katerega mislimo…
Dovolite nam torej, da vas malo usmerimo, vzpodbudimo – izbor
in nadaljevanje je izključno na vas… Nimamo avtorskih pravic,
niti si jih, za bolj Univerzalni um, ne moremo lastiti. Prevzemamo
samo odgovornost, da zaupane namere Univerzalnih Zapovedi,
sprejmemo za svoje uresničenje in nadaljnjo realizacijo, in vendar,
samo lastne presoje. Nikar ne mislimo, da nam kdo pomaga bolj,
kot lahko sami sebi? Haloo! Vzpodbujajmo in nadzirajmo, realno in
prvinsko, tok svojih misli, te pa usmerjajmo na pot vedno boljšega,
tj. celovitejšega razmišljanja… V bistvu bi, za že izgrajenega
posameznika, lahko porekli, da ne potrebuje veliko ’znanstvenih’ ali
’duhovnih’ predavanj (so zgolj družabni dogodki, priložnost za kritični
pristop, zanimivosti), saj (lahko) predvsem samostojno iz-gradimo
svoje kritično razmišljanje, podobno, kot nek športnik, ki ’mora’ sam
sebe, natrenirati svoje telo/um, za dosego odmevnih rezultatov.
Podobno, nismo dovolj deležni tistih specifičnih vprašanj, ki so nas,
v okviru predavanja morda zainteresirala, kar pa do predavatelja
terja neposreden, individualen pristop, skoraj intimno komunikacijo.
Občasno, ob pravih prijateljih, pogosto lahko iz-koristimo kakšno
usmeritev ali smo deležni stimulacije, vendar je to bolj podrejenega
pomena in po pravilu, da izvirno vsebino, vedno sprejemamo z
ugodnim občutkom in prijetnim druženjem.
Gnostični v-pogled
Kako se razmišlja, ko je stanje možgan le zadovoljivo, ko se za-gleda
v podobe ljudi, sicer več ne vemo, lahko pa zaupamo, da so lahko
ugotovitve, kot rezultat ’zaznavanja’, ki znatno preseže pomen te
besede; ko se - višjim kriterijem primerno - fokusira ’gnostični pogled’
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v epicenter nekega uma, izjemno zanimivo in „družbeno” koristno
opazovanje. Namreč, mogoče je, skoraj trenutno zazna(va)nje,
kvalitete in kapacitete uma posameznika, preko nivoja „prisotnosti”
možganske zavesti, ki je v človeku, glede na nivo ’duhovnosti’, bolj
ali manj konstanta. Zanimivo in dosegljivo, je ’parasociološko’ zavest
„identificirati” predvsem med tistimi , „interesantnimi”, družbenopolitičnimi akterji, javno izpostavljenimi, torej na položajih, funkcijah,
znanih priimkov, v pomanjkanju „miselnosti” (občutku za socialnost),
ko niso vedno „umnih” odločitev in delovanj - za skupno dobro.
Seveda je pri tej „izmeri”, znatno učinkoviteje in bolj natančno
neposredno „videnje”, brez potrebe izpostaviti se soočenju, ali pak.
Če se nahajamo v primerni bližini opazovanca (recimo do 4 m),
se lahko po potrebi (vedno z višjim smotrom!) še deluje nanj. Npr.
želimo mu predati sporočilo telepatsko (ko okoliščine srečanja „po
pravilu” onemogočajo dialog), npr. tipično informacijo: „Od tebe
pričakujem-o višjo zavest glede te, prisotne, zadeve, vidim, vem
kako razmišljaš, opazujem-o te.” Najprej se doseže samo njegov
bežen pogled, v trenu se pogled intenzivira, da nas še uzre (ga na
to psihološko izzovemo/pripravimo). Z energijo (dominacije) uma,
se predhodno preleti njegovo kapaciteto možganskega potenciala,
da se sprva najprej doseže nadgledanje njegovega uma. (Če se
kapacitete ne zmore v celoti zaobjeti pomeni, da on premore večjo
zavest ali da je ’zaklenjen’) Njegova podzavest, ob tem zaznava, da
je bila pregledana/skenirana, tej „dominaciji” izpostavljena - torej se
podrejena v podzavesti zdrzne „višji vibraciji”, nakar se z ’alarmom’
reflektira v njegovo zavest oz. um. (nihče si ne želi brskanja po
možganih!) Njegovo zavest se informira preko njegove podzavesti
- informacijo predamo preko fokusiranega pogleda skozi oči, ki
zrcalijo dušo, na najbolj primeren način, ki je v skladu z miselnostjo
opazovanca oz. krinko miselnosti. Njegova podzavest, ki se ob tem
prepozna kot razkrita in ’ogrožena’, preprosto, sporočilo „prevzame.”
To v namigu umske kontrole najprej izpove, „opazujemo te, vem-o
kako razmišljaš”, obenem se sporočilo še nadgradi s posledičnim
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zaključkom „pričakujemo od tebe boljše razumevanje - višjo
odgovornost.” Vse skupaj traja le kakšni dve ali tri sekunde in se
dogaja, verjetno ste ugotovili, na nivoju med energij med obema
dušama, ki v tovrstni komunikaciji niso podrejene tvorbi možgan,
temveč kot esenci duše možgane prežemata in podatke signalizirata
v zavest. Seveda je, za učinkovitost, potrebna bistveno višja zavest
kot jo ima opazovanec; podobno kot vojak, ki morda še uspe
ignorirati ukaz nižjega oficirja, nikakor pa ne od višjega. Postopek
smo opisali zelo posplošeno, zdi se, da je praktični vidik preprostejši,
kot vsako predolgo opisovanje. V kolikor poizkušate kaj takega
opozarjamo, da nas, npr. v takšnem delu sporočila, lahko, tako prvi
del dominacije možgan opazovanca kot prvi del ’dominantnega’
sporočila ogrozi (psihično ali fizično), v kolikor nedvomno ne uspemo
z drugim delom, ki je afirmativen in nevtralizira prvega. Redko se
uspeva parirati umu prodornega gnostika, torej neposrednega
soočenja s smiselno ’ontologijo’ - univerzalnim umom. Upoštevajmo
temeljno pravilo: V kolikor ’komuniciramo’ z negativno orientirano
osebo, se moramo predhodno zavedati, da jo lahko ’premagamo’
samo takrat, ko je naša pozitivna energija bistveno močnejša, kot je
njegova negativna. Vendar se vsak um ne uspe (ali ni priporočljivo)
sinhronizirati, še posebej tisti ne, ki mu dominira višja podzavestna
negativna kontrola ali drugačna dominacija (moč orožja ali vpliva).
Ta, ne le da lahko dominira v neki patologiji „topega” umskega stanja,
temveč vzdržuje predznak latentne agresije (pripravljen na bran),
pri kateri je potrebno uporabiti bolj kontrolirane in nevtralne metode,
predvsem sinhronizacijo z njegovo podzavestjo, v kombinaciji
s posebnim načinom uporabe energije besed, uglašenih na to
podzavest. (Omenjena komunikacija nima zveze s principi formalne,
hladne komunikacije v diplomaciji.) Tu ni napisanih posebnih pravil,
vsaka komunikacija s posameznikom, je že zaradi okoliščin unikatna,
in seveda zaradi unikuma duševnega ustroja. Tovrstne komunikacije
običajno prepuščamo veljakom ali energiji organizirane skupine
ljudi. Veliko je še vzporednih posebnosti, na katere moramo biti
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izjemno pozorni, saj gre za rizik intimne izpostavljenosti med dvema
tujcema, največkrat nasprotnih stališč. Tako občutljivo izsledovanje,
s stališča prodornega duhovnega pogleda, gotovo zelo težko
„znanstveno” utemeljimo, še težje socialno-psihološko opredelimo
in umestimo. In vendar to lahko nenehno občutimo, navsezadnje
se nekaj podobnega v medsebojni komunikaciji, pogovoru vedno
dogaja, vendar se ljudje tega ne zavedajo, eventualno zaznavajo le
neke „različne” energije, magnetizem, največkrat pa še to ne, vsaj
ne na zavestnem nivoju. Obstaja sicer kar nekaj praktičnih metod
merjenja zavesti uma, iz gnosticizma oz. okultnih, duhovnih znanosti,
a kdo neki bi tvegal, podvreči se minutam trpke a dejanske resnice,
ki zamajala bi osebno stališče nekoga, ki podvrgel bi se „umski izmeri”? Marsikdo, predvideti bi jih bilo, morebiti kar „93%”?, ki bi se
nad ugotovljenimi rezultati, uradno - „uspešno”- pritožili…Še bolj
občutljivo bi bilo, toisto (koliko in kako umsko je neko ime, ki mu
zaupamo) neposredno ali javno obelodaniti, in vendar, spoštljivo,
rezervirano pripomnimo, da bi vsekakor pričakovali od „hipotetično”
– „opazovanih” bolj primerno esencialnost umovanja, torej
večinoma - prizanesljivo - ničesar izjaviti, vedeti zgolj zase in svoje
delovanje. Namignili smo namreč že, tudi na strpnost - torej izjemno
tolerantnost -, glede prave mere ne-opaženega (tj. opazovali smo,
a nismo veliko opazili). Stanje večine je nekakšna pre-blaga esenca
uma, „zanimivo”, tudi na najvišjih - najodgovornejših položajih…
’Presenečeni’ smo, da je stanje tako ’dobro’, kot je. Želimo si v
tem, nenehnem stanju, načelno neopaznega „oprezovanja” zaradi
„merjenja” zavesti, tudi vaš gnostični vpogled, v čim večjem številu,
za javno dobro. Verjetno ni potrebno omeniti, da se občasno,
širokokotno stanje gnostičnega pogleda, glede na konfiguracijo
okoliščin, kot npr. po zgornjem „vzgibu”, akomodira v ostrokotno
zaziranje (zrenje) nekega specifičnega stanja – uma v subjektu.
V „upanju”, da morebiti kaj spre-gledanega - večji validnosti v
prid - uskladimo, saj več ljudi lahko podobno zazna - seveda, ko/
če „zaznava” -, se vnaprej zahvaljujemo. Tudi bomo intenziviranje
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omenjene sposobnosti – v prid medsebojnega, nedvomnega
prepoznavanja, posledično povezovanja, ki še pride, potrebovali
- uporabljali v praksi, saj moramo vedno bolj vedeti, kaj (kakšne
posledice) lahko od posameznega uma pričakujemo… Samo, kadar
se zavedamo tovrstne dominacije svojega pozitivno naravnanega
uma, torej prepoznavanja delovanja ’nasprotnikovega’, s katerim
oponiramo njihovim interesom, lahko učinkovito dosežemo, da
se naše mnenje umesti v prostor tako, da za množico, pozitivno
učinkuje.
Svobodna volja
Nekatera bitja jo imajo več od drugih (to pa je ugotovitev ☺).
Več kot je zavesti, samozavesti in spiritualnosti v nekomu, večja je
njegova svobodna volja. Je brez koristi, če jo ne prepoznamo ali jo
ne uporabljamo. Bitja s svobodno voljo so lahko ponujena, da se
obnašajo kot da je nimajo. Znanje omogoča takšnim, prevaranim
bitjem, da povrnejo popolno uporabo njihove prejšnje svobodne
volje. Ljudje smo načelno bitja z enormno količino svobodne volje.
Negativne nz. frakcije so napravile kontrolni sistem, da bi prevarali
ljudi v limitiranju njihove svobodne volje. Teiste frakcije imajo manj
svobodne volje kot ljudje, zato je njihova podpora tehnologija in moč
kot forma, katera jim nadomešča spiritualni razvoj.
Bitja z aktivno uporabo višjih nivojev svobodne volje, lahko presežejo
akcije, misli in realitete bitij, katera so na nižjih nivojih svobodne volje.
Bitja na nižjem nivoju svobodne volje, tako direktno ali indirektno,
služijo bitjem iz višjih nivojev svobodne volje. Fizikalnost dovoljuje
kršenje pravil o svobodni volji med fizičnimi bitji, iz glavnega razloga,
ker je fizična eksistenca, dragocena izkušnja v smeri spiritualne
evolucije. (izvor: galaksija.com, prirejeno)
Brez-um…
Če se spre-govori o umu, možganih, joooj - inteligenci, se „povsod
rado” prisluhne (zdravniki, politiki, gospodarstveniki...), misleč da
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smo hudo „pametni” možje, ha, ha, ha…in vendar bodimo previdni…
Zdi se, smo večkrat ’eksperimentalno’ izkusili, s tovrstnim znanjem
v večini primerov ne dosežemo svojega dobrega namena, smo prej
diskreditirana in ’ogrožena’ vrsta, saj se lahko tudi ’oni’ organizirajo
proti nam…
Človek namreč, ni neka inteligentna (’atlantska’ rasa), saj smo tako
bili odstranjeni kot nepotrebni, odpadniški, oz. so nas, recimo raje,
sposobnejši od nas, prenesli na ta precej težaven (močnejše gostote)
planet, kjer je svetloba malo bolj ujeta in za lekcije zelo primerna,
obenem v neko protiutež (lemurski rasi). Še dobro, da imamo v
sebi takšne in drugačne kvalitete duš, pa še te moramo predhodno
podvreči pre-številnim ’lekcijam’, da svoje slabotno fizično telo najprej
prebudimo (se ga kasneje od-rešimo, osvobodimo), zgolj čistih duš
naprej, v energetsko formo umestimo…
„Človeštvo nas je pripeljalo namreč do točke, ko je naša Zemlja
primerna le še za asfalt, tudi nenehno iztrebljanje lastne vrste temu
pritrjuje” (so se izjasnila nz inteligentna bitja, o stanju pri nas), saj
je bilo samo v zadnjih sto letih pogubljenih dve milijarde! ljudi (pol
v soc.- komunističnem, pol v kapitalističnem režimu), v številnih
vojnah (od leta 1815 preko 210 mednarodnih vojn), lakoti, boleznih
in „naravnih” (HAARP – High-Frequency Active Aural Research
Program?) katastrofah, ki so bile namerno izzvane od „človeške”
vrste. „Zanimivo” je, da so še pred slabim stoletjem vojne terjale
90% mrtvih med vojaki in 10% med civilnim prebivalstvom, zadnja
desetletja pa je to razmerje – z uporabo precizne vojne tehnike –
obratno? Depopulacija civilnega prebivalstva namreč ’napreduje’ po
različnih paralelnih programih. Nekateri namreč resno verjamejo, da
morajo uničiti narod-e, da bi ga končno rešili. Danes se uniči 200.000
ha/dan prastarih gozdov („pljuč planeta”), v ozračje/reke/zemljo se
spusti 13 milijonov ton/na strupenih kemikalij na dan, preko 45.000
ljudi/dan umre (38.000 otrok), preko 850 milijonov ljudi živi v stalni
lakoti… Po drugi strani, neka študija univerze Harvard ugotavlja, da
lahko Zemlja zlahka vzdržuje 44 milijard ljudi, s koriščenjem le 25%
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razpoložljivih površin za pridelavo hrane, npr. super žitaric; mi smo,
kot ste na platnicah opazili, za žitarice… Potencial torej obstaja,
vendar ga dominantni ne želijo koristiti, nekdo želi, da se vse zgodi
na dramatičen način…
Še do pred sto leti je človeštvo po naravni stopnji izgubljalo le
25 vrst/100 let tj. eno na 4 leta, današnja stopnja uničevanja
ekosistema je že preko 130 rastlinskih in živalskih vrst - dnevno! (oz.
med 17.000 in 100.000 letno, odvisno od izvorov), v zadnjih 100 letih
smo tako izgubili četrtino rastlinskih in živalskih vrst, potrošenega
je 70% morskega izvora rib. Ostale „transmutacije” flore in favne
ne omenjamo, saj bomo v kratkem - ko celoviteje usvojimo stanje
zavesti -, kot človeštvo transmutirali z „modrim” planetom vred, saj
brez njegovega izkoriščanja „očitno ne moremo” pre-živeti.
Če smemo pripomniti, virusi demonstrirajo nek inteligentnejši pristop,
ko cenijo svojo situacijo, kot tudi naproti svojem življenjskem okolju
- pa nimajo možgan (porečejo od zgoraj), na katere bi bili lahko tako
ponosni, kot ogrooomna večina ljudi, ki misli, da jih v takšni funkciji
ima.
Več kot 90% vseh vzrokov smrti pri človeku je povzročeno predvsem
z napačnim izborom v življenju. Nezdrava pre-hranjenost, alkohol,
uporaba drog, stres… Odnos človeka do sebe je zelo slab, odnos
do drugih in življenjskem okolju pa - še slabši… Mi smo prva (uaaa –
prvi!) generacija v zgodovini človeštva, ko izgubljamo!? več znanja,
kot smo ga pridobili . Človek res ni neka inteligentna vrsta…
Porečemo lahko, da ne vidimo niti virusov niti svojih možgan, zatorej
ne verjamemo (…ko se hudič, pa Bog tudi - v malenkostih nahaja).
Za marsikoga bo transmutacija „zelo neugodna”, a kaj moremo,
duhovni jemljemo vse tako igrivo, zanimivo, ponosni smo celo,
da bomo vsemu temu tudi prisostvovali. Le katere generacije se
lahko pohvalijo, da so doživele (preživele?) kaj podobnega? Ja…,
tiste vendar, davno pozabljene…,neka Atlantida…, med slednjimi…
Namreč, ne delajmo si več takšnih iluzorno - prizanesljivih utvar.
Prevečkrat smo za-upali v dobro Človeka, neki neljubi dogodki pred
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nami so neizbežni, saj posamezniki težje premoremo tako prodorne
„protiprograme”, napram vsem tistim, bolj enotno-agresivnim in
utečenim doslej, samo-destruktivnim, zastavljenih od svetovnih
vladarjev, že dolgo nazaj… Zato se moramo, vsak po svoje potruditi,
ko „Id maxime quemque decet, quod est cujusque suum maxime” Vsakomur se najbolj poda tisto, kar je prav njemu lastno”, Ciceron.
Z različnimi oblikami smo glede ozaveščanja vsi enotni v duhu, do
prebujanja ljudi našega planeta. Zaobsegamo temeljno paradigmo na
katero stavimo, vsepovsod so zastavljeni kamenčki nekega mozaika
– od ljudi podobnega razmišljanja, ki delujejo v dobro smer…
Višje inteligence soglašajo, da se epohalno v tej galaksiji še
ni zgodilo, da ena „civilizirana” vrsta sama sebe dovede na rob
eksistence, v tako kratkem času. Glede na to, da smo ’uradno’
še vedno „sami” v vesolju, dokler (ne bo šlo zares…) kritično ne
dozori drugačna „uradna” izjava. Iz neimenovanih (’neuradnih’)
izvorov izvemo, za sklic nekega, inter-galaktičnega sestanka,
nekje…, kjer je izražena zaskrbljenost tudi zaradi velikega priliva
odpadkov iz našega planeta, kar ogroža varnost njihovega…, kot tudi
naravnega okolja, saj smatrajo vesolje kot naravno okolico, s čimer
namigujejo - kako pomanjkljivo smo…, tudi v zaostanku ekološke
osveščenosti. Predstavnik nekega planeta iz sosednje galaksije, je
izpostavil razjasnitev dileme, kako je mogoče, da se pripadniki ene
vrste lahko med seboj pobijajo iz bilo katerega razloga, in kako je
mogoče, da neki pripadniki lahko živijo neko nerazumno posesivnost
materialnih superlativov, večina drugih večplastno zlorabljenih,
pa ne zmorejo niti eksistenčnega minimuma po meri naravnega
sobivanja/razvoja na planetu. Nihče ni komuniciral tega nenaravnega
stanja zadovoljivo, kljub njihovi - v primerjavi z nami - superiorni
inteligenci, ki presega pojmovanje velike večine med nami. Tudi,
za planet v „opazovanju” na teh sestankih ne prisostvuje nihče (od
naših voditeljev), da bi se mu zazrlo misli... Vse vedo…, niso imeli
slučaj, da ena skupina dobi eno sveto knjigo, druga drugo a tretja
tretjo – in za tem, celo do krvi, prepričuje ena skupina drugo, v svojo
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sveto resnico. Smatrajo vsa bitja kot eno z naravo – eno celoto, in
bi, v kolikor napravijo zlo drugemu, to bilo isto, kot da bi to napravili
sami sebi, kar je med nami, v veliki večini še težko doumeti. Na
zastavljeno mnenje reševanja ljudske vrste po tem, ko naš planet
kolabira, za enkrat ni želel še nihče prevzeti znatnih odgovornosti.
Predstavnik nekega ozvezdja – katerega nočemo izpostavljati - se je
sicer preudarno opredelil tej ideji z argumentom, da spremljajo sedaj
problem zgolj z enim planetom (’verjetno’ našim), a če ljudsko vrsto
nepremišljeno, neselektivno evakuirajo na druge planete (kot so že
marsikdaj, marsikatere, tudi Maye), potem zmorejo v doglednem
času predvidevati podobne izteke problemov po tistih planetih, kjer
bi se ljudje obredli. Konsenz:…je bolje pre-pustiti nas še na „miru”
- zatečenem stanju, se fizično ne vmešavati v nezavidljivo situacijo
svojih mlajših „bratov” po Stvarniku, ko je vendarle situacija naša,
naše svobodne volje…; neki posamezniki so dovolj intenzivirani…,
pridobivajo z naravnim magnetizmom/duhom kvalitetne, zaupanja
vredne „privržence”- individualiste, svobodnjake, veljake, svobodne
volje – čiste/spontane namere. Žal jim - po predvidevanjih - večina
posameznikov, ki pomanjkljivo mislijo, da so preudarni že, ker
so na všečnem tuzemnem položaju, še ne prisluhne zadovoljivo.
Izjemno težko je za marsikoga priznati tovrstno omejenost uma,
tistim izpostavljenim še veliko težje; premalo se zavedajo, da se jih v
„kapaciteti” umovanja, lahko skoraj trenutno ’skenira’, četudi smo si
medseboj podobnega zunanjega izgleda…
V vsakem oziru vse ljudi prizanesljivo sprejemamo takšne kot so
in jih razumemo, strpno njih primerne odprtosti pričakujemo, med
tem prikrito, zadržano opazujemo, analogno, kot nas ’programirane’
posameznike spremljajo in vzpodbujajo naši starejši „bratje.”
Predvideva se, da se zlo med nami, za nekaj časa še bolj zaplete,
žal na račun trpkosti večine, dokler zavest ljudi ob nas, z nami, za
vse nas, ne kulminira do nivoja, kjer lahko nedvoumno, z valovnim
učinkom kritične mase, spoznamo kdo smo in zakaj smo; v kolikor
seveda zmoremo volje, da v sorazmerno kratkem obdobju opustimo
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ali postorimo, kar se od vseh nas pričakuje. Marsikdo seveda ne bo
imel dovolj časa, ne bo zmogel notranje moči odpreti svoj um; zgolj
razumevanje teh, „neuradnih” vsebin, ni nobena garancija nikomur,
za obvladljivost realitet, ki prihajajo…
Orkestriranje uma
Zakaj se tako odločno opredeljujemo, zmorete prepoznali kasneje,
ker v fazi možganske preparacije (zgolj prebiranja, poslušanja,
proučevanja), ko se pre-številni nove vrste podatki, informacije
zgolj nalagajo v možgane, tega gotovo ne zmoremo ozavestiti
po racionalni poti. Potreben je določen čas (inkubativno stanje
možgan), kjer se postopno posamezni prebliski aktivirajo, zasvetijo
v iluminatorno fazo možgan. Sedaj že samostojni miselni fragmenti
postanejo ozaveščena spo-znanja. Je nenehen proces, stalno
prehajanje drobnih utrinkov skozi omenjene faze delovanja možgan
v vse večjo razsvetljenost – iluminacijo, seveda, če je v nenehnem
procesu proučevanja, iskalec resnice predan. Veliko je interpretacij
razsvetljenosti v človeku, več načinov, več intenzitet, veliko več je
relativnih specialističnih, zelo malo absolutnih duhovnih, globalnih.
Če pazljivo proučujemo tovrstne (okultne) vsebine, občutimo
nekakšno težo prednjega dela možgan (vlek med očmi v pinealno
žlezo – epifizo), kar izdaja moč duhovne odgovornosti in želje po
optimalnem razumevanju, navdaja nas nekakšno notranje ugodje,
kot duhovna hrana „jazu”, ki se druži in zadovoljuje s kolektivno
resnico, kateri izvorno pripada. Terja se od nas, da se vedno bolj
samo-prepoznavamo in samopotrjujemo, ter da dosegamo vse
večjo temeljitost bolj globalnega razumevanja, ki obenem poraja vse
večjo objektivno odgovornost, ki dozori v tendenco praktičnega in
suverenega sprovajanja naproti svetu. Od globljega nas, v še globljo
vesoljnost, in nazaj.
Odnos inteligence do izobraženosti, ni povezan na način, kot si
večina ljudi predstavlja. V neki točki človeške evolucije, ko dosežemo
’osebnostno zrelost’ (harmonijo v mentalno-telesnem razvoju) in
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primeren intelektualni pristop z neobremenjeno svobodno voljo
razmišljanja (ki je iskanje še nečesa, kar primanjkuje popolnemu
doživljanju sebe, tj. duhovnega raziskovanja), zmoremo v utrjevanju
„paralelne” uravnoteženosti, vedno bolj prebujati in vzpodbujati oba
parametra razmišljanja sočasno. Samopotrjevanje se dokazuje z
nenehnim podoživljanjem bistva svojega notranjega čutenja, ki nas
v neki subtilni potrebi po neznanem iskanju notranje zadovoljuje.
Prepoznavamo in notranje doživljamo, vedno znova, subtilne
resnice predvsem podzavestnega stanja individualnosti, tako se
doživljamo izvirni in posebni, kar postane izziv. Ravno ta izvirnost,
unikum posebnosti nas bogati v spoznanju različnosti tako, da nas
nenehno draži s potrebo po vse večjem samoprepoznavanju, kjer
se prej ali slej srečamo z nečim, kar je bolj subtilno, bolj resnično,
bolj inteligentno in bolj objektivno, kot je naš razum. Z vzpodbujeno
dušo, začnemo s spoznavanjem novih dimenzij znano-neznanega,
nove pristope k odgovorom, ki nas vodijo v vse večjo potrebo po
iskanju in vse bolj globljem raziskovanju o vsem, kar je v nas, da
bi se bolj prepoznali v odnosu razuma in duše, oboje v sebi bolj
razumeli in se umestili v odnos širšega (razumevanja eksistenčnega)
smotra. Duhovna in intelektualna smer resničnega in praktičnega
povezovanja med subtilnim in materialnim svetom, postaneta drug
drugemu v vzpodbudo, dinamično rivalstvo a tudi medsebojno
potrjevanje. Nenehno „tehtanje” ene in druge interpretacije omogoča
prepoznavanje neodvisnih pogledov in vedno večjo objektivnost,
zaradi vse bolj poglobljenega proučevanja duhovnega-materialnega
do „asimptotične” (ki se približa a nikoli ne dotakne) enovitosti
Razumevanja. Tovrstna enakopravna in uravnotežena pristopa
(duhovni in materialni) delujeta vzajemno vzpodbudno v prid
nenehnem in vedno globljem poniranju v duhovni svet, ki se v stalni
refleksiji odraža tudi v fizični realnosti. Ker se nenehno tako izkazuje
in dokazuje, postane objektivno razumljen, notranje razumevanje
duhovnega sveta, pa postane razumevanje harmonije z zunanjim,
oz. vseh višjih smotrov.
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Duhovna zavest tako nedvomno prepozna družbeno bistvo, oz. v
razumevanju družbenega bistva prepoznamo svojo višjo zavest.
Tovrstno stanje harmonije - stalno izpostavljeno visoki zavesti, nas
izvirno prežame v stanje ’prebujenega’ človeka…
V kolikor pa se ta dva parametra (duhovni in intelektualni)
nenaravno odtujita, večinoma intelektualni prevzame dominacijo
in posledično-izobraženega človeka privede v stanje težjega
prepoznavanja samega sebe, obenem inhibiciji naravnemu in
celovitemu razmišljanju, kar ovira razvoj inteligence. Produkt
izobraženosti, je večidel kreator vseh sistemskih organizacij (v
strokovnih) razmišljanjih, ki v delovanju uma izobraženih, povzroča
disharmonije v odnosu prepoznavanja in dojemanja inteligence,
s tem sistemskih napak in pomanjkljivosti družbene ureditve. V
neki meri je takšno učinkovanje naravnano „servisiranju” sivega
povprečja, površnega razumevanja slepo predanih množic, ki v
fiktivnem zaupanju soglašajo „močem strokovnih argumentov”,
često celo „znanj”, ki zaostajajo za njihovimi potrebami.
Posamezniki, tako podrejeno zatečeni, obenem pre-obremenjeni,
pa osebne moči ali možnosti vklopiti se v organizem sistema ter
učinkovito so-vplivati, skoraj nikoli ne zmorejo. Nikakor pa obstoječa
sistemska organiziranost ne zadosti, še manj zadovolji inteligentne,
pozitivno (pravičniško) naravnane posameznike, ker jih sistem
niti moralno niti materialno ne zadosti v višjih kriterijih, zato ga
doživljajo nepopolnega, predvsem pa neživljenjskega in krivičnega.
Takšni kriteriji namreč vsebujejo marsikaj več, kot le materialno
razumevanje sveta in so mnogoplastni – sicer prepleteni, nikakor pa
(inteligentnim) v nravstvenem (moralnem, filoz.) zapleteni. Takšno
doživljanje nas lahko večkrat navdaja, npr. pred „raz-sodniki” na
sodiščih (ko se išče Resnico) - z rekom: „Dovolim si stati poleg vas,
ne pa pred vami, še manj pred čim, kakor me sistem, ki je zaprt
vase, sili, da bi storil.”
Ti sistemi (v nerazumevanju zgornjega reka) dobesedno vzgajajo,
posledično formirajo, ter nas v umovanju transformirajo v tiste načine
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„linearnega” (površnega, površinskega) razmišljanja v pomanjkanju
prepoznavanja globljega sebe, da na ta način obstanemo, namesto
da bi se notranje prepoznali – kar smo. Tako postanemo del sistema,
kjer „negujemo” - nadaljujemo in utrjujemo zgolj neko kontinuiteto
razmišljanja „strokovnosti” novih in novih interpretacij (po vzoru novih
embalaž a vedno istega proizvoda), v katerih se s svojimi specifičnimi
afinitetami „znajdemo” ujeti, kjer tudi pristanemo, in lahko za vedno
miselno inkubiramo. Skoraj nikoli polno ne zaužijemo svobodnih
odločitev (še najmanj tukaj in zdaj), temveč nevede za-živimo po
pravilih, ki so nam ali sistemsko vtkana, ali v nekem pričakovanju
upanja, da še pride - ko nikoli ne pride. Samotolažba nas spretno
odmika od pričakovanja časa-rešitev, ki „bo” enkrat morebiti naš, kar
je le nadaljevanje lažnega upanja, in četudi imamo samo ta moment
- ta dih, življenje pomanjkljivo zaužijemo, se oteženo afirmiramo.
Dobro proučujte našo vsebino – nenehno namiguje na sedanji čas,
edini, ki obstaja - ki ga živimo... Če težje sledite miselnim tokovom,
namig; prepustite se užitkom ’surfanja’, tudi nasprotnim vetrovom…
Vsakemu posamezniku je dana posebna kreativnost, obenem
je spremljevalka duhovno razvitih ljudi, osvobojen um nas
razbremenjuje, da brez negotovosti posežemo po višjem planu,
kjer nam je nedvomno dana ekspanzija posebnega izraza. V celem
Hiperprostoru ni dveh enakih duš, zatorej niti dveh identičnih izrazov
miselne organizacije, torej naj vsak posameznik najde lasten in
izviren način, da deluje po svoji vesti, katera je, v kolikor je notranje
prepo-znana, del celovitosti, zatorej z njo načelno soglašajo tudi
drugi, ki so jo prepoznali, četudi vsak na svoj način. Samo tisti, ki so
jo prepoznali!
Kar kot mladi mislimo da se naučimo, je veliko bolj podobno
vseobsežni absorpciji presušene spužve (praznih možgan), sprva
preko (omejenega uma) ’dobrih’ namer staršev, kasneje „uma
ne-prepoznanih” učiteljev, v večno-zmotnem upanju, tudi preko
dosegljivih ’vzornikov’, vpijamo redom vse manj umno, kar od
njih vidimo, slišimo in posnemamo vred, misleč „na zdravje” in
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sploh „sebi v korist - najboljše.” Veliko več ljudi, bolj pomanjkljive
zavesti, „nevede” (v neprepoznavanju delovanja podzavesti) sebi
bolj v škodo (kratkovidno-kratkoročno) deluje kot v korist, pa je
vzpodbuda umovanju še težje dosegljiva. Pri pozitivnem razmišljanju
in razumevanju predvidljivosti, ki v sebi vzdržujejo vizijo dolgoročnih
koristi se kasneje v posamezniku, lahko po-rodi inteligenca, sprva
kot zdrav pogled na ljudi in svet. Ne glede na pozitivno usmerjenost,
pa vsak postane že zgodaj, dodatno še z neprepoznanim
(reinkarniranim) egom zaslepljen in v stalnem stanju ovire
možganskega nečesa, saj praktično nikoli ne izve kaj-koliko nam to
daje, kje-koliko nas omejuje in od kje-zakaj nas zavira. Takrat res še
ne ve, kasneje šele presenečen izve… Ker vseh lokacij ’delovanja’
možgan ne lokalizira, tudi ne ve kaj nedvomno lahko in mora obdržati
v premnogih plasteh spomina, saj praktično „nagačen” z vsem,
večidel nepotrebnim, „opusom” (zavedenosti, insinuacij, manipulacij,
insolenc, idr.), nikoli dovolj prodorno ne razmišlja (sebe težje spozna,
se ne z-bistri), se bolj počasi razvija (lahko obstane - vegetira), se ne
„spreminja” na bolje, ki je resničneje, še manj plemeniti, pa znatneje
ne napreduje (ne evoluira). Kaj neki ga zadržuje?
Ko se večidel pomanjkljiva testiranja inteligence, zaključi že pri
mladostniški populaciji ob koncu obveznega šolanja, tj. pri 15-ih
letih, se zdi, da delno tudi iz razlogov „dokončno-zastavljenih”
afirmacij razmišljanja, kot že ’izgrajeni’ (kondicionirani) osebnosti
mladostnika, kar lahko - podobno negaciji notranjega bistva, prikrito
oponira svobodnemu mišljenju posameznika in ga še negotovega
zavede v nadaljnji razvoj, po pričakovanju družbe. Upoštevati je
potrebno v mladostniku tudi usvojen ’psihologizem’ prepričanja, da si
učitelja, sociologa, terapevta, „predstavlja” kot sistemsko in legitimno
„avtoriteto”, kadarkoli se, tudi kasneje, pred njimi nahaja, sooča. Že
beseda – učitelj, zlahka prebuja delno zmotno predstavo „nesporne
spoštljivosti”, v kateri se a priori (torej, ’neodvisno od prakse in
osebne izkušnje’) pričakuje že neko nesporno vsebino. Pri-vzgojen
pomen besede še nadalje asociira napačno prepričanje, da učitelj
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posreduje vedno pravo znanje, in da zmore vsakogar zadovoljiti, zato
se zdrava mera kritičnosti (in prava mera dvoma pred zaupanjem),
še posebno od inteligentnih pričakuje – zapoveduje, da zmoremo
takoj prepoznati, kdo pravo znanje zmore, ima in od kje sploh tako
znanje izvira. Vendar še preden posameznik zmore priti do ’bioloških’
okoliščin, ki lahko vzpodbudijo iskanje samega sebe (običajno v
dobi spolne zrelosti, po četrtem ciklu po 7 let, tj. pri ca. 28-ih letih in
kasneje), je končal z izobraževanjem, ter se že umestil (zapletel) v
družbo. Zakaj tudi izobraževalni sistem ne vzpodbuja individualnosti,
prepoznajmo iz ostale vsebine…
Gerhart Scharnhorst (1755 – 1813) zanimivo razmišlja: „Tisti, ki
hočejo biti teologi (ali vojaki) morajo imeti malo razuma, da so
lahko taki, kakor se pričakuje od njih, ker se dogajanje na svetu,
ne sklada z razumom.” Res prizanesljiv, ta Gospod, ko omenil je le
dvoje ’vpoklicanih’, očitno takrat ni bilo tako kritično kot je danes.
Želimo si, da bi bili tako prijazni tudi mi, po 200 letih, vendar tega,
danes, res ne zmoremo, bi sami sebe zatajili; ko porečemo, niti dvoje
’vpoklicanih’…
Mislite da smo preveč kritični, ali je to posledica današnjega
stanja liberalizacije? Ostanimo pozorni. Liberalizacija ’jezika”,
medijev, še posebno danes, od nas, zahteva veliko večjo mero
objektivne samo-kritičnosti. Ravno zaradi vseprisotne ’liberalizacije’,
posledično njenih dobrih in slabih lastnosti, kot pre-številnih različnih
mnenj, nasprotujočih informacij, dezinformacij, skoraj nihče nikogar
več ne upošteva, torej tudi resno ne prisluhne. Vsi smo sprva deloma
ujeti v stanje negotovosti, v kateri je naša namera izpostavljena
malodušju in razjedanju. Računajmo na to, značilnost, ki nam preti,
ko deležni smo različnih mnenj, nasprotovanj ali osebnih napadov
in zaviranja. Nikar ne zavrzimo tisto v sebi, ki trudoma smo pridobili.
Dobro prisluhnimo bojevniku (svoji duši) v sebi. Vračunajmo dejstvo,
da 75% ljudi na našem planetu vibrira zgolj zase in za zabavo; na
njih ne moremo računati, oni se spontano razcepijo k nam ali k
’njim’. Najprej nekaj ljudi, samozavestno, z argumenti, pripravimo
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na posluh, da pridobimo pravo mero, prave vzvode, ob tem sebi
pritrdimo. Ugotovili smo, da nam ljudje vedno bolj prisluhnejo,
zaupajmo jim izvore, informacije, naj sami raziskujejo, iščejo,
preverjajo… Ljudje imajo še vedno prikrito sposobnost zdravega
razuma. Ta, prikriti del možgan, prepoznavamo v pozitivni luči.
Opažamo, da posamezniki zmorejo spontano prepoznati resnico, in
vendar - smo nevsiljivi in strpni. Strpnost že prepoznamo, še preden
zaobsežemo vsebino, za potrebo - ker mlada in krhka resnica v
ljudeh tudi do-zori – kasneje v zrel plod se spremeni…
Resnični Učitelj zelo redko prihaja iz sistemskih vrst, organizacij,
religij, ni del ritualov in ceremonij. Ima maloštevilno podporo, se
predvsem samostojno izpostavlja, se suvereno odraža in izraža, je
strpne izpovedi, izvirno in ’nedvoumno’ vsebine podaja, se prisrčno
s celim bitjem nasmehne, z naravno karizmo pristopa, ve da le
nekaj malega ve, je celovito prisoten, se v duhu predaja, znanje in
izkušnje razdaja, nas splošno prevzame, v izpovedi duši gode, je
bolj podobnim prepoznan, vsakdo lahko mu pristopi, zgled vsega
je kar spregovori, marsikoga vzpodbudi, čas ustavi, je le to kar je…
Za Učitelja ne obstajajo nikakršne razdalje do učenca. Npr. ’guru
joga’, se odraža z invokacijo (priklicem, priprošnjo pri-pomoči),
kjer se um ’učenca’ (mislimo zgolj na osnovne usmeritve na poti
do samostojnosti!) zlije v duhovno moč združitve z ’njim’- njegovim
razvitim razmišljanjem. „Pred vsakim sem, ki pomisli name!”
Pripojitev postane naravna – prepojena z učiteljevo „navzočnostjo.”
Učenec v sočutju, radosti in energiji zmore začutiti preudarno
mišljenje učitelja, se z njim (kot mišljenjem) poistovetiti, z njim
razmišljati, se individualno utrjevati, kadarkoli začuti potrebo po
vzpodbudi, ’druženju’ ali odgovorih.
Učitelj ve, da posameznik, ki verjame v obstoj duhovnega življenja,
bolj izostreno opazuje svet in se kompleksnejše (obsežneje)
opredeljuje. Odgovorneje pristopa razumevanju morale,
izgovorjenega in lastnih postopkov, misleč na prisotnosti posledic,
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ki jih vedno bolj jasneje prepoznava in nenehno povezuje. Beseda
Učitelja je, v srcu učenca vznemirljivo doživeta - v odmev spoznanja,
ga blago a prepričljivo utrjuje, da lažje nadaljuje svojo pot. Izjemna
narava Učitelja je, da prikrito uhaja zapažanju drugim, v nasprotju z
malimi ali zlaganimi učitelji. Zaveda se, da je zelo malo poklicanih za
resen pristop v svet inteligence. Zaupanje v Učitelja vzbujajo njegova
učenja in nauki, predvsem kako spretno jih uporablja do sebe in kako
se odražajo navzven, s tem resnično izkaže pravi vpogled. Njegova
želja je le razumevanje resnice učenj, predvsem, da bi koristno
uporabljali nauke in znanja, katerim je z osebnostjo podrejen. („Je
Eno z življenjem a ga najmanj živi.”) Če zveza do učenca svobodno
in zdravo dolgo živi, gre učencu v vseh pogledih na bolje, predvsem
kot bi moralo iti, kar spontano prepoznava in povezuje. Ko se
življenje nenehno reflektira po učenjih našega, notranjega učitelja
v nedeljivosti, neločljivosti do zunanjega Učitelja, začenja učenec
prepoznavati njegovo prosvetljenost. Občutenje vsega, kar je od
Učitelja v njem in že za njim, in Učiteljevo predanostjo, zgledom in
prednostjo, ki jo ima pred njim, ga lahko tako prevzame, da pogosto
postane tudi sam učitelj, čeprav v njem, kot zaupniku, vedno ostane
močna spoštljiva sled, nekdanjega ’učenca’.
Učitelj ima več odlik sposobnosti: vzgaja lahko otroka, zrelega
in starčka. Zmore pristop pametnemu in neumnemu, ponižnemu
in vzvišenemu, siromaku in bogatemu, nevarnemu in plahemu,
tudi „močnejšemu”, ekspertu, pretkanemu itd…, a vseeno najraje
inteligentnemu – skromnemu. Pravi učitelj je inspirator ljudem,
narodu. „Učitelj najbolj želi učiti sebe, bolj kot druge, četudi ob tem
uči sebe.” Za duhovno informacijo, ki jo Učitelj posreduje v naravi
lastnega občutka ali intuicije, ne velja vedno da je popolnoma
pravilna, zato jo Učenec lahko doživlja in sprejema občasno kot
iskren nasvet ali napotilo od prijatelja, vrednega zaupanja. Zgolj v
pomenu besede – učitelj, jih je veliko, tudi v duhovnih - predvsem
legitimnih (verskih, religijskih, sektaških) vrstah, ki publiko zlahka
in spretno (predvsem ali izključno z besedami, neuresničenimi
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obljubami) pri-vlečejo nase, nemalokrat so šarlatani - specialisti
zlorabe zaupanja - lahkovernih a ’dobrih’ ljudi.
Religija, verstvo, vera (re ligare – ligare – vezati, religio – strah/
dvom božji – „ki naj bi odločalo o človeški usodi”) preganja svobodo
tako osebno, še bolj kolektivno, saj se resnična vera poraja iz
individualne svobode, in ravno ta svoboda, ki vero razblinja,
kasneje prevzame okolje. Je pa vera prehodni izraz „stanja našega
verovanja”, stanja pomanjkljivega „znanja” (nepoučenosti), ko še
nismo dospeli do višjih spo-znanj. Ko dosegamo inteligenco, se
„vera” razblini v vedenje, ki je resnica v znanju, znanje v resnici
- direktni po-vezanosti s pomenom Boga, VseEnega, Stvarnika,
Kreatorja... Resnica je tako le tisto, kar samo po sebi obstaja? In
če obstaja, prej ali slej pridemo do nje, četudi se nam prikriva in
taji. Končano je z „bogovi in duhovniki” ko postanemo ’znanstveni’,
zdravo razumevanje „tajnih narav” vzroka in posledic nas vodi
direktno v vesoljnost. Verujoči so torej, bolj „na poti”, kjer sebe
predvsem še iščejo v odnosu stvarstva, sočasno iščejo stvarstvo
v odnosu do sebe - je tisto podoživljanje - večkrat opevani odnos,
mikro- v makro-kozmosu: tj. kot naše celice napram našemu
telesu, naše individue napram našemu planetu, naš planet napram
vesolju a tudi naše misli napram vsemu temu. Naša misel, namera,
zavest, odmeva, se reflektira na ’rob’ vesolja… Vera - religija je
nasploh izjemen koncept, predvsem izjemno prilagojen v tistem
razmerju resnice in zmote, ki ga človek težko prepozna, še težje
interpretira. Je res izjemen konstrukt skrivnostnega in razkritega,
vzpodbudnega in strašljivega, umnega in nerazumnega, negotovega
in verjetnega, vse pa v takšni obliki in tolikšni vsebini neke strpnosti
a tudi izrazov trpljenja, da se v tolikih dvomljivostih ja ne bi? lotili
resnega proučevanja, da ja ne bi? samosvoje razmišljali, da ja
ne bi? kaj pravilno razumeli, da ja ne bi? svobodno „nestrpno”
delovali, saj bi vendar motili državo - katera je tako strpna do
vere, saj se ne opredeljuje kot inteligentni ’subjekt’ (država tega
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namreč ne prepo-zna, še manj zmore, je zgolj ’izobražena’), kateri
le „moramo” ostati poslušni. Proučevanje religije je res velika in
izjemno zanimiva Pandorina skrinjica (je kakšna prispodoba boljša?),
raje jo še naprej prepuščajmo izobraženim ’bibliofilom’, ker jo s
svojo naravno inteligenco, prej ali slej veliko lažje prepoznamo,
učinkovito razkrinkamo z življenjem in „opazovanjem”, kot z
nesmotrnim razglabljanjem „komparativne religije.” Mi smo sicer
veliko tega, nesmotrnega, že ’preizkusili’, a vsak (se) lahko preizkusi
tudi sam… Ne obstaja namreč religija, katera je višja od resnice,
katero preprosto prepoznavamo skozi sebe. Najbolj organizirane
religije so kontrolni sistemi, ki mentalno in spiritualno zasužnjijo ljudi
in jih prikrajšajo za svobodno voljo. Večina religij ima nz. poreklo,
tiste, ki nimajo, pa so skorumpirane z negativnimi nz. frakcijami in
njim podrejenimi ljudmi, ki iščejo kontrolo nad masami. Kdo je že
izjavil, „…da so za fanatike izgradili celo cerkve”…(a Nitsche?) „No,
pa se nam ni potrebno izpostavljati s podobnim razmišljanjem.”
Bilo katera religija, ki zahteva od svojih podanikov, da se molijo ali
da se pridružujejo „diete” zunaj sebe, cilja na transdimenzionalno
ekonomijo spiritualne energije in njene kraje, za koristi nefizičnih bitij.
Mnoge religije so kreirane izvorno od nz. rase, da bi ji sledili ljudje,
ki odgovarjajo tej rasi. Vse religije in mitologije so nastale pred ca.
70 tisoč leti kot orodje za zasužnjevanje in izvrševanje. Direktna
gnostična povezanost z našim notranjim „vodičem” (Bogom) je
dragocenejša, od bilo katere religije, ki manipulira človeštvo, preko
notranjega usklajevanja. Usklajevanje je nepotrebno ali nekaj,
kar se pojavlja slučajno, vendar s skritim razlogom. Religija duši
individualnost, zavest in iniciativo ljudi ker krepi njihovo nemoč in jih
vleče v emocionalne melodrame, katere „vlečejo” energijo iz njih. Je
orodje, s katerim se koristijo spiritualno atrofirana (zakrnela) bitja, da
bi vzvišeno kontrolirala spiritualno zdrave ljudi. Religija je napravljena
in ohranjena od strani negativnih hiperdimenzionalnih bitij, ki
potrebujejo to energijo za preživetje. Razvoju spiritualne r-evolucije
„cerkev” ne omogoča dovolj prodornosti in se predvsem izraža
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kot socialno-spiritualna institucija, za namen programiranja širokih
množic. R-evolucija posameznika se torej v tem organizacijskem
konceptu ne najde, saj ga osebno ne zadosti, prepoznava pa vedno
bolj izvirno spiritualno r-evolucijo, ki izhaja iz njega, posameznika - za
množico…V kolikor pa je nekoga poslanstvo izjemno raziskovalnega
religijskega duha, naj izvoli, predvidevamo, da ne odhaja v kakšno
službo in ne zahaja v družbo, torej je ves čas (življenja) predan
„svetim” knjigam - globočin. Z ’bogom’…, do takrat…, morda se
srečamo, kakšno prebujeno spoznanje, bolj ’na kratko’, porečemo, in
vendar: dialog v religiji je nemogoč.
Smo „svoji” veri (religiji) poslušni?
Koliko smo torej državi poslušni?
Smo ji sploh kje poslušni?
Ali smo od nje res tako odvisni?
Kje bi ji sploh morali biti poslušni?
Odgovori bi morali izzveneti: komaj kje, -kaj, -kje, -kaj, -kje!
Visoka samokontrola, ki izvira iz poznavanja sebe, ter praktičnim
obvladovanjem prostora, vzpodbuja v razmišljujočem posamezniku
potrebo po distanciranosti, tudi do tistih uslug preko sistema
matrike kot ’religije’ (kateri več ne zaupa), ki njegove višje kriterije
ne zadovolji, kar se posebno opazi pri bolj izkušenih posameznikih.
Nasploh bi morali biti ljudje razviti individualci, umeščeni v matriko
v primernem razmerju s svojimi potrebami, zahtevami, pričakovanji,
osebnim dostojanstvom in v skladu z lastno zavestjo… Objektivno
razmišljanje razvitega posameznika, namreč, poraja nekakšen
naraven revolt, ’upor’ glede po-vezanja z neživljenjskimi in
zapletenimi pravili ’igre’, s strani države. Posledično se ta odnos
lahko reflektira tudi v fenomenu t.i. sive ekonomije, naravni človeški
potrebi ’poenostavljenega’ poslovanja, kar iz vidika ’zakonodaje’
sicer lahko sprva še asociira na ’neodgovorno’ in nekorektno, vendar
ne tudi po duhovnih zakonih, kjer ni ’posredništva’, ni nepotrebne
zapletenosti niti moralnih nedvoumnosti… Gre za orientiranje h
kompromisu, ki ga posameznik suvereno usvoji, ko se analogno
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doživlja, torej med tovrstnim ’neredom’ (omejenostjo kriterijev
matrike) in pravim Redom (osvobojenostjo od nje). Visoka zavest,
namreč generira potrebo po višji razbremenjenosti od sistemov
kontrole, slaba ozaveščenost pa precejšnjo odvisnost, ki vodi
izčrpavanju. Rešitev so izključno poenostavljena pravila, temelječa
na principih razmišljanja razvitih individuumov, v zvezi z resnico
(dejstvi) na višjem, nematerialnem nivoju, ob katerem so korektno
zaobseženi tudi vsi ostali. Omenjen fenomen ’ignoriranja’ sistemov
kontrole, je domena tako bolj kot manj duševno razvitih, večina
povprečja pa sistemu kontinuirano slepo sledi. Delovanje bolj razvitih
posameznikov načelno vpliva na ljudi ugodno in ’ekonomično’,
delovanje manj razvitih pa negativno in razsipniško, vendar so
te meje nepoučenim zabrisane. Napačno se interpretira, da ima
’državotvornost’ od prvih, bolj odgovornih, ki poskrbijo za dostojno
eksistenco večji izpad, kot od slednjih, ko je s ’sankcijami’ naperjena
bolj uspešno k prvim, bolj odgovornim. Veliko večji izpad se realno
izkazuje ter neugodno in nekontrolirano razrašča od slednjih, manj
odgovornih posameznikov, tako v sivi ekonomiji, kot v številnih
institucijah, ki v prikriti ’zakonitosti’, tako manipulacije kot očitne
zlorabe moralnih zakonov (npr. zavajanja, spreminjanja izhodišč in
zakonov, razvrednotenja), akumulirajo veliko več, ob dejstvu, da se
ne razdajajo v pričakovanem (neprofitnem?) razmerju za dobrobit
ljudi… Konkretno: Zavarovalniška psihologija z reklamiranjem
(ki temeljijo na principih črne magije) zavaja ljudi s potrebo po
številnih zavarovanjih, kar (s potenciranjem negotovosti, insinuacijo
skrbi) povzroča razkroj naravne samozavesti v ljudeh, ki bi sicer
naravno razvili samokontrolo, višjo zavest in posledično sposobnost
prepoznavanja hipotetičnih nevarnosti, kar ne potrebuje nobenega
’zunanjega’ zavarovanja. Zavarovanja vplivajo zaviralno in negativno
na osebno rast, jemljejo veliko energije, obenem ljudi izpostavljajo
negativnim materializacijam – tj. da se res (z mislimi, skrbmi,
vizualizacijo, zavarovalniškim produktom ’brezbrižnosti’) samouresničijo v neki nezgodi in s tem črno-magijski krog nadaljujejo.
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Pozitivno afirmacijo utrdite z visoko samokontrolo brez zavarovanj,
torej tudi brez neprijetnosti. Mimogrede, tudi zaradi negativnih energij
tovrstnih institucij, bodo prve na udaru, propadle, predvsem zaradi
prihajajočih napovedi, naravnih katastrof in nekritih dejanskih stanj, s
čimer fiktivno manipulirajo. Sicer pa takrat, ko bodo izredne razmere,
naj nihče ne upa, da bodo zavarovalnice, banke itd. (še kdaj tako)
poslovale. (namig: konsolidirajte sebe v družbeni sferi, konsolidirajte
materialne dobrine) Večja potreba po zavarovanjih je pokazatelj
večjega pomanjkanja samozavesti. Od vseh nas se pričakuje,
da tovrstna zavarovanja uporabljamo samo v nujnih, zakonsko
predpisanih primerih… Inteligentni ljudje ne nasedajo plačevanju
rentam, pokojninskim in drugim skladom, obveznicam itd.; kdor
ne ve, razvrednoten kasneje uvidi. Predvsem ljudje, ki si življenje
organizirajo samostojno, bolj ’neodvisno’ in ’sproščeno’, zmorejo
ustvariti okoliščine za opazen samorazvoj, kvalitetno doživljanje sebe
v svetu, posledično ugodno učinkovanje na soljudi, kar predstavlja
veliko večji naravni balans, kot v nasprotnem primeru… „Kdo ve,
mogoče se v izjemni svobodi časa, zmore tudi proučevanja religij…
Predvideti je, da se veliko ljudi, že v naslednjih letih navzame večje
svobode, na vseh področjih ’umetne’ organizacije in se začnejo med
seboj pristneje povezovati. Porajanja številnih pozitivno usmerjenih
društev, ki pristno povezujejo ljudi podobnih razmišljanj, je lahko
pokazatelj nečesa, kar ljudje slutijo… Mnogi simpatizirajo s takimi
društvi, mnogi pa tudi drugačnimi družbami; zgledno ’opravljeni’,
vzpodbujajo ’budno’ pozornost vsak dan, na 1., 2., 3. in 4.-tem
kanalu ☺… Fenomen neupoštevanja ’državotvornih regulativ’, so
morebiti spremljajoči znanilci drobnega pokanja sistemov… Ne mine
dan, da tovrstnih ’slutenj’ ne preverimo skozi podzavest in slutnje
naključnih posameznikov, ko cenimo utrip sveta... Predlagamo, da
si zamislite samo en možen scenarij: npr. neka ’naravna nesreča’;
ljudje takrat doživijo kolektiven šok, izredne okoliščine vplivajo na
izredno razmišljanje, ki ga danes ljudje ne predvidevajo; predvsem se
naravno, ljudje medseboj (v nesreči, stiski) povežejo, vendar delovanje
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nekih institucij lahko postane vprašljivo; kje vse imate „varne”
prihranke, „dobre” naložbe, boste takrat veliko bolj (hitro) prepoznali
kot danes… Dobro razmislite, kaj mislimo s - konsolidacijo! Razmislite
predvsem, na koga se lahko takrat zanesete, ko ste zapostavljali
vrednote iskrenega druženja med soljudmi… Mogoče bo šlo zgolj za
preživetje, npr. potres, lahko močno poškoduje naše prebivališče…,
kam, h komu lahko gremo; od vsega, za čemer so ljudje tako
brezglavo in stalno tekli, naenkrat ne ostane kaj prida…„Veliko neurje,
kot ga ljudje ne pomnijo, je močno poškodovalo večji del elektro
komunikacij, poplavljeni so neki arhivi ’vlagateljev’; delovanje državnih
institucij, po-vezanih z računalniško ’bazo’ je omejeno, številni podatki
so ’nepričakovano’ uničeni, spletne povezave ni, satelitska zveza s
svetom je ’trenutno’ prekinjena, ’nekateri’ telefoni (vojaški) pa vseeno
delujejo…” Hm, kar naenkrat, ljudem ni potrebno iti v službo…, le
kam bi se ’deu’?, ljudje se počutijo prazni…, banke so’tudi ’začasno’
zaprte - „Joj, kaj pa naš denar, naaaš denar?”… cesta je le delno
prevozna, dobava goriv je do nadaljnjega vprašljiva (veliko se ga
res ne rabi, če je cesta neprevozna)… Se zavedamo, kako hitro se
lahko umetno ali naravno vzpostavi takšne, ali drugačne kreirane
razmere? – samo za razmišljanje… Pomnimo: Nismo pesimisti, ko
omenjamo ’hipotetične okoliščine’, še manj smo optimisti, ko gre za
’nekoga’ podoživljanje (izgubljenega) ’premoženja’... Namignemo.
Prepričujemo, ne. Cerkva nimamo, niti ’podanikov’. V redu, pa bodimo
malo še ’optimisti’: Bi škodilo, da zmoremo, v svojo korist, razmišljati
tudi tako? Je nehvaležno, če smo tudi na ’nepredvideno’ pripravljeni?
Povprašajmo starejše ljudi, povprašajmo medvojno generacijo…
Takrat in ’takrat’ se marsikaj ’u-vidi’ in prepozna, tudi nezmožnosti
raz-širiti ali iz-vedeti ’novice’… Občutljiva: spletna povezava,
komunikacije, elektronski mediji…, lahko ’nagaja’, je ’pod kontrolo’,
ali je namenoma onemogočena - tudi brez ’neurja’. SPoročilo živo
izzveni, ko začnemo povezovati spo-znanja s svojo glavo; naenkrat
lahko ostanemo ’srhljivo’ sami, vseprisotna tišina, splošen obup,
nemočni – poškodovani…
183

Naj dopolnimo tisto misel: „Zastavi, kot da boš večno živel (med
ljudmi) a bodi pripravljen (sam/’osamljen’?) na jutrišnji ’odhod’?” Ne
pričakujmo veliko (od ljudi), in vendar - zaenkrat že pozdravljamo
’opravljivo’ sosedo in ’čudnega’ soseda, ki…”nikoli si ne bi mislili, da
nam bodo ravno oni pomagali”…
Vse religije, ni važno katere in kakšne so, tudi ’vera’ v matriko,
predstavljajo formo skupinske kontrole možgan, ustvarjene zaradi
’obvladovanja’ in manipuliranja širokih ljudskih množic, da ljudje ne
bi preveč razmišljali s svojo glavo! Npr. v Indiji, so lemurski reptili
kreirali kastni sistem, ki je bil replika reptilske hierarhije. Brahmani so
se lahko pretvorili v reptile s krili, in so bili na najvišji poziciji. Indijsko/
reptilska kultura je ostala lokalizirana in napisani so teksti, t.i. Vede,
izgrajeni templji raznim reptilskim bogovom; zakaj so ljudje tako
zaupljivo (mladostniško) ’zaljubljeni’ v Indijo, ko resnični človek ne
pozna zaljubljenosti, temveč (ko prepo-zna) samo izvirno ljubezen?
Mimogrede, slišali smo zanimiv primer, kako naivne turiste zavajajo
z lažno duhovnostjo: Turisti z avtobusom pridejo v „sveti” kraj…
Domačini, vajeni njihove ’duhovne’ vzhičenosti se organizirajo. „ Ti, ki
si najbolj umirjen, hitro zlezi na drevo in mi bomo turistom rekli, da si
sveti človek, ko na drevesu meditiraš že veliko let”… Turisti, ki vidijo
ponižne krajane, kako častijo svojega človeka pod drevesom, gotovo
niso ravnodušni… (ta zgodba je resnična) Naj povemo, da se veliko
ljudi, izgubljenih v iluziji iskanja Boga, nikoli več ne vrne iz Indije ali
pa jo redno obiskujejo; podobno kot npr. psihoterapevta. Nekatere
smo uspeli še pravočasno odvrniti, kasneje šele, so se uspeli izvleči,
prebuditi – zelo dobri ljudje… „Marsikatero” duhovno romanje v
Indijo je spretna manipulacija, ki jo niti evropski duhovni eksperti ne
razkrinkajo. Pomenljivo vprašanje: Zakaj se dosega neka duhovna
’stanja’ in iste (ali še višje) sposobnosti brez potrebe po meditaciji,
ceremonijah itd.? Neke duhovne šole (po Indiji, Tibetu), sicer
zmorejo marsikaj prepričljivega, vendar so marsikatere ’kolektivno’
omejene, kar zadržuje, tj. onemogoča hitrejše temeljno napredovanje
posameznika, kar si gotovo nihče ne želi… Duhovno napredovanje
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je lahko hitro, preprosto, učinkovito. ’Recept’ najdete v Sporočilu –
preverjeno od naših Kreatorjev! No, lahko ga pa še vedno iščete po
svetu, učiteljev se res ne manjka a pravi Učitelj lahko najde zrelega
’iskalca’ izključno sam – pomnite…
V Egiptu so bili reptilski bogovi Oziris in Izida. Egipčanska
panaceja ima veliko hibridnih kreacij, pol človeških, pol živalskih,
zaradi atlantskih hibridnih eksperimentov, ki so dospeli v kulturo,
religijo… Sirianci so, v egipčanski religiji, uvedli čaščenje idolu,
mački podobnemu… Mačka, vendar genetsko programirana preko
človeške DNK in predana vsaki hiši v starem Egiptu, je vsako noč
raportirala nazaj alien (nz.) kontrolorjem. Še dandanes, gredo mačke,
sled reliktov tega mentalnega programa, ponoči ven na ’spregled’,
dasiravno raportiranja ne počno več, „ker ni več niti potrebno”, sicer
bi jih morali po ’določenem’ dekretu še „mumificirati”, kot je bilo to
(zapovedano) takrat…
Kjerkoli je prisotna negotovost, strah, dvom, trpljenje – tam svoboda
utihne, inteligenca v nas zamre. Se temu uklanjamo? Uporništvo, ki
sili nas k svobodi, nam je, in mora postati - izziv!
…ko…”Prava religija je z modrostjo – isto” (R.Steiner).
Smrt - samo tisti, ki jo pozna, je lahko samostojen, „kaj šele tisti, ki
pre-pozna nesmrtnost”…
Človek mora živeti življenje ali doživljati smrt brez kakršnega
obžalovanja, je preprosto dejstvo vzgoje za svobodo, v kateri
celo ’pričakujemo’ tako edinstven proces – kot ’zadnjo’ izkušnjo.
Kakor sprejemamo smrt, tako smo sprejemali življenje, je začetek
nadaljevanja življenja, novo rojstvo, kontinuiteta vsega, torej tudi
ljudi. Misli, da imamo časa na pretek, se zmotno prepričani pričnemo
zavedati, ko nam primanjkuje časa. Zdramimo se tik pred smrtjo „očitno, v možganih marsikaterega telo postane pre-hudo breme, pa
ga od bremen telesa, končno odklopijo, a tudi moči zavesti kmalu
usahnejo” -, tako se še na smrt, človeka dostojno, ne zmoremo
pripraviti, podobno kot nikoli nismo bili pripravljeni sprejeti življenja.
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Če umremo svobodno, pomeni da smo tudi za-živeli svobodno.
To stanje, razmerje, se na vsakem pokojniku opazi; zanimivo je
proučevanje „posmrtne maske”, stanja ne-popačenosti izraza
na obrazu pokojnika, ki reflektira razmerje do ne-popačenosti oz.
objektivnosti dojemanja življenja; v vitalnem, nespremenjenem izrazu
izkazuje radost in nepotvorjenost življenja, naproti spremenjenem in
’grenkem’ izrazu obraza. Je naša zadnja maska, svetu izpostavljena,
maska ki „pade”, naravni izraz Resnice o človeku, ki jo je izoblikoval in vse življenje nosil… Resnično smo ob smrti takšni,
kakršno življenje smo po-doživljali, navsezadnje smo mi tisti, ki sebi
sodimo, življenje marsikoga, pa je nenehno umiranje na obroke.
Ljudje pač umro, kakor so živeli, sebi primerno. Narava umirajočega
izkaže zanimiv refleks „budnega”, z možnostjo inercije izkaza
razsvetljenosti, saj je pred smrtjo človek po notranjem bistvu dober,
notranje odkrit in širokega srca. Marsikdo, bi še „smrtno rad živel.”
„Življenje, ki se živi v duhu, lahko premaga smrt, ker smrt prebiva
v materialnem svetu” (R. Steiner). „Ker je umrl pri polni zavesti, je
njegovo telo ostalo v nerazpadajočem stanju” (R.Steiner). „Zdi se, da
se nekih pravičnikov še po smrti ne rešimo” ☺…
Če duša v nas obstoji kot mrtev otrok, je naše življenje zaman, ko
mrtva, povzroči hitrejši telesni razpad. „Ubogo telo, ki zavisi od
telesa, in uboga duša, ki od teh obeh zavisi.” (Jezus, po Tomu, tč.
87) „Jao telesu, ki je odvisno od duše, jao duši, katera je odvisna od
telesa.” (- tč. 112) Svetloba, katero vidimo, ko zapustimo fizično telo,
je 7.D., ne greš k njej, vidiš jo, tam čas ne obstaja, prebivaš večno…
Kakorkoli - R.I.P. (requiescant in pace – naj počivajo v miru)
Duša in duh skupek zavestne energije, hologramski fragment
Stvarnika. Duša je „življenjska iskra” karakterizirana s samozavestjo
in individualno zavestjo. Duše mineralov, rastlin, živali in ljudi se
razlikujejo po kompleksnosti in nivoju individualnosti. Minerali,
rastline in živali utrjujejo svoje duše, medtem ko človek lahko s
prepoznavanjem svoje duše utrjuje tudi duh. V višjih nivojih realitet,
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lahko bitja eksistirajo brez fizičnega telesa. Kadar duša okupira
fizično telo, teži genetika k ujemanju duhovno/duševne narave s
telesom. Velika nesoglasja v genetiki in duševni frekvenci, rezultirajo
neuspeh v predvidenem programu reinkarnacije, dočim male
razlike povzročajo mutacije v enem, da bi se prilagodilo drugem genetika se spreminja z razvojem duše in obratno. Razvita človeška
individua, se sestoji od fizičnega telesa, duše – eteričnega in
astralnega telesa, ter duha – spiritualnega in mentalnega telesa.
Duša v nas, je edini kreator naše usode. V bistvu smo sostvarniki
znotraj Stvarnika in vsak ima, znotraj sebe, direkten kontakt z
Njim. Zaradi tega je, jasno, vsak gospodar svoje usode, ko stalno
kreiramo svojo bodočnost, skozi lasten napredek. Bodočnost vsega,
je skupek vseh individualnih ostvaritev – skozi balans. Tekom
neštetih bodočih življenj, mora duša dalje raziskovati, mora iskati in
mora najti, zato moramo znanje in izkušnje zbirati in jih sestavljati v
celoto. Ker duša po smrti telesa nadaljuje svoj obstoj in eksistira v
sferah življenja „drugih svetov”, je njeno kompletno funkcioniranje
rezultat doseženega v drugih življenjih, z vsem spravljenim, v bistvu
znotraj tistega, kar imenujemo podzavest. Pridobljeno znanje, se
ob utelešenju (inkarnaciji), nahaja v naši podzavesti, ki mora počasi
evoluirati znotraj telesne forme življenja, da bi z novimi lekcijami
pripomogli dosegati in razvijati nove sposobnosti zavesti.(izvor:
galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Zdrav dvom
Često opozarjam-o dobre ljudi (tople duše), ki jim primanjkuje
tovrstne gotovosti, poguma, pričakovanja, notranje radosti - kar
vse inteligenca do-prinaša, da je veliko bolje negovati spoštljivozadržanost zdravega dvoma do nepoznanih ljudi in neprepoznanih
sistemov (matric, matrikul), dokler se ne izkaže-jo, dokaže-jo
drugače – tj. presenetijo z ugodnimi rezultati, in tako po resnični
zaslugi pridobijo primeren del-ček večjega zaupanja, vse v prid
lastni previdnosti, realnim pričakovanj, zaščite pred negotovostjo,
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trpljenjem, razočaranji, prevarami, lažmi. To je življenjska večplastna,
vsestranska samo-zaščita, v nasprotju nekemu takojšnjemu zaupanju
do posameznikov, stroke, sistemom (sodstva), ki se običajno izkažejo, pokaže-jo, dokaže-jo drugače, nasprotno od pričakovanega,
tj. razočarajo. Posledice: p-oškodujejo, ranijo dobro v človeku,
zlorabijo njegovo zaupanje, ustvarijo tegobo, brezup, krivico,
izčrpajo…, pa skoraj nikoli primerno rehabilitirajo, ne materialno, še
manj moralno. Veliko lažje je namreč človeka raniti, kot posledično
poškodbe o-zdraviti. Izključno slednjega, ki ga je odločno premalo,
se od inteligentnih - predvsem posameznikov, nenehno pričakuje
– ozavestiti in rehabilitirati zlorabljenega posameznika. Veliko
preveč se navedenih nepravilnosti – od nekih posameznikov,
nepopolnih sistemov, med nami dogaja: dobrim več kot manj dobrim,
zaupljivim več kot nezaupanja vrednim, naivnim več kot pretkanim,
spontanim več kot preračunljivim, preprostim več kot učenim,
tudi ’inteligentnim’ več kot izobraženim, revnim več kot bogatim,
plahim več kot vsiljivim, resnicoljubnim več kot lažnivim, poštenim
več kot nepoštenim, pridnim več kot lenim, izkoriščanim več kot
izkoriščevalcem, iskrenim več kot zahrbtnim, kreativnim več kot
oholim, skromnim več kot pohlepnim, izvirnim več kot potvorjenim,
neizpostavljenim več kot javnim, sramežljivim več kot brezsramnim,
brez položajev a usvojenim več kot s položaji a prisvojenim,
razbremenjenim več kot materialističnim, neukim a življenjskim več
kot učenim, dostojnim a preudarnim več kot nesramnim, delavcem
več kot vodilnim, podrejenim več kot nadrejenim, tehnikom več kot
inženirjem, študentom več kot učiteljem, piscem več kot založnikom,
posameznikom več kot skupinam, ideji več kot rutini, posebnemu
več kot povprečnemu, naprednemu več kot nazadnjaškemu…,
novemu znanju več kot nastavljenemu, nam več kot njim ☺…
Samo vprašajmo, prepoznajmo poenoten duh, prvonavedenih ljudi.
Veliko jih je, ki jih moramo pravilno prepoznati. Zanimivo, da jih v
navedbi precej lažje prepoznavamo, kot v realnem življenju. Naučiti
se moramo, da jih zlahka prepoznamo v življenju. Če jih slučajno ne
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prepoznamo, kako naj vemo, da jim nis(m)o že prizadejali krivic?
Se zavedamo, da je potrebno tudi za nazaj krivice odpravljati,
rehabilitirati? Koliko ljudi smo za življenja srečali – od prve zavesti o
sebi, naprej? Kakšna vse in kolikšna bremena krivic nosimo, da si
neko ’inteligenco’ lahko priznamo? Pomnimo kriterije „ugotovitev”peščice inteligentnih ljudi… Težko se je pri-šteti med to peščico, a
duhovni svet je kljub vsemu, do vseh nas, zelo prizanesljiv. ’Zaveda’
se naših okoliščin močnejšega izraza čustvovanja, močnega vpliva
in nadvlade telesnosti, ki se lahko kasneje iskreno predaja izvorni
duševnosti… Milostni je duhovni svet… Resnično se zaveda
naše večplastne omejenosti, četudi ni neposredno ujet v naše
podoživljanje tuzemne, nižje inteligence.
Ponižno izražajmo tolerantnost sami sebi, da ne pademo v obup in
lucidnost.
„Testiranje” neke inteligence
…’Omejenega’ inteligenčnega testiranja – nekje (pri 15-ih letih)
porečemo iz prepoznanih razlogov le deloma zajete interpretacije
duše-slovja, ki „testiranega”, morda kvalitetnega posameznika,
nevede lahko diskreditira. Veliko bolj veljajo tovrstni testi za
bistroumnost, nemalokrat v odsotnosti potenciala inteligence, kar
enim daje neupravičeno vzpodbudo, drugim potrebno vzpodbudo
pa neupravičeno jemlje. Naj samo na kratko namignemo (za
samostojno razmišljanje) varljivo validnost in jo povežimo z
(vsemi) ostalimi ugotovitvami, dejstvi. Naravni potencial resnične
inteligence, se glede na ’standardizirana’ testiranja med posamezniki
(mladostniki), največkrat kaže z zmernim do povišanim inteligenčnim
’faktorjem’(ca.115 do 135 IQ) redkeje med visokim, kjer lahko
dominirajo večinoma bistroumni. Višje rezultate na testiranjih
nekateri dosežejo deloma, preko drugačne ’umske’ organizacije,
nekateri pa v naravni obliki, vendar tudi slednji svojega potenciala,
v nadaljevanju svojega življenja, večinoma ne izkoristijo. Oboje smo
v kontekstu naše vsebine, ’poljubno’ sicer imenovali za (bodoče)
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izobražence, čeprav obstaja med njima opazna kvalitativna razlika
glede načina razmišljanja… Veliko bolj realna slika bi se izkazovala
pri bolj kompleksnih testih emocionalne (EQ) in duhovne inteligence
(SQ), vendar sta ti primerni za kasneje, ko je posameznik bolj
’samostojen’… Psihiatrija, psihologija, filozofija, sociologija, so za
proučevanje duhovnosti za razumevanje inteligence, kot izhodišča za
nadaljnje razumevanje (z analitičnim pristopom) izjemno primerne,
poudarek na pomenu ’izhodišče’, in možnosti, žal premalo izkoriščeni
predpostavki. Izvirno inteligenco lahko (v praktičnem delu) dosežejo
nekateri posamezniki iz tehničnih strok, kateri so, vpeti v reševanje
bolj življenjskih (ne rutinskih) tehničnih, logističnih, organizacijskih
problemov neposredno v okolju, kar terja od njih ’realno perspektivo
na svet’. Ne glede na različen pristop (analitičen ali praktičen), se
v nadaljnjem razvoju, med ljudmi različnih strokovnih usmeritev,
kristalizirajo podobne ’logične’ ugotovitve, saj se prej ali slej naravno
prepletejo, in kasneje, v obeh delih (analitičnem in praktičnem),
stremijo uravnovešenosti.
Razlike v inteligenci se lahko tudi bolj ’praktično’ prepoznajo, npr. tudi
ko se sreča sošolce na (okroglih?) obletnicah. Pred leti mi je kolega
(izviren individualec – svoje glave), s smislom za objektivno realnost,
prežetega smehljanja rajtal: …”Sem bil vabljen na obletnico…
Iščem svoje sošolce v velikem gostišču… Odpiram vrata – se, ups,
opravičujem enim mlajšim…, ups, tudi drugim, starejšim ljudem….
Hm…, naposled le pristopim k šanku… Povprašam, kje neki bi pa
bilo - Naše srečanje? Prijazno sem usmerjen k vratom, kjer sem
se že, nerodno izpostavil… Zatrjujem:” Sem že preveril. Gotovo ni
tam!”…hm, nič…, torej…, grem, še enkrat bom pogledal. Negotovo
le vstopim…, se malo neugodno, a Bolje zagledam in…, prepoznam
neke, ostarele, sošolce”…
Izpoved nam je namignila na enega od ’pokazateljev’ zgodaj
zastale „afirmacije”, posledično starikavosti, ki jo prepoznavamo
kot ’bolezensko’ stanje neuresničene duše (inteligenca, ’starosti’
ne pozna, temveč vpraša: „Zakaj si pa tako star?”), saj bi se
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morala inteligenca razvijati od mladostništva nadalje v nenehnem
uporništvu, premetavanju in otepanju navadnega življenja, podobno
kot umeščena dušica, ’duhec’ v dojenčku, ko vzpodbudi jok in
notranji nemir, v otepanju telesnosti. Človeka tako, „navadno”
življenje, kateremu se slepo prepušča, utruja in ga utrujenega
nenehno telesno stara, namesto prepusti izrazu duše do zadnjega
daha naravne igrivosti, do dolgoživosti, s katerim se ohranja zdrav
in nenehno revitaliziran duh, ki se reflektira na podobi telesnega
izraza – vitalnosti. Če se duši nenehno zoperstavlja, ga pomanjkljivo
zunanje doživljanje neopazno v starost popelje, saj se je oddaljil
od celovite resnice, ki prinaša iz sebe popolno doživljanje življenja.
Tako oddaljen od duha visoke zavesti, je človek bližje temačnem
nezavednem, ki življenje krati, in ga v ’senci’ tudi omeji. Dolgoživost
je sopotnik samosvojim ljudem, izvirnega samoizraza, prodornega
delovanja, splošne kreativnosti, pozitivne usmeritve in svobodnega
duha.
Pomanjkanje duševne samo-volje in potrebnih filtrov „zrelostne
presoje” v mladostniku, povzroči, da vse kar je prevzel zastane v
njegovem podspominu, ne da bi kasneje samoanalitično raziskal
tovrstne izvore popačenih prepričanj, napačnih učenj itd. Rigidno
(togo) na tem največkrat obstane v ležerni mentalni pasivnosti,
prepuščen umirjenim „tokovom”, običajno prikrajšanega čutenja
življenja, posthumno naprej v 5.D. („vice”), s posledicami prenosa
stanja „zavesti” za ’podobno’ utelešenje. Če nekateri, predvsem
z izobraženostjo a v večjem pomanjkanju inteligence (brez
resničnih zaslug), s kombinatoriko odločne prodornosti dosežejo
vplivna področja, so ob tem še bolj vzpodbujeni v samo-namišljeni
vzpodbudi, obenem (soglasno) tudi uradno potrjeni, od večine
„podobnih” po razmišljanju, ali tistih, ki so klonili njegovi prodornosti.
Takšni oblastniki (predstavniki ljudstva) so širši javnosti v tem
neravnovesju skoraj neopazni. Kot takšni, svoj manjko inteligence
analitično ne prepoznajo, in so zaradi spoznanja, ker so ’sami’
dosegli vpliv in položaj, zaverovani vase in v svojih namerah
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neomajni. „Honores mutant mores” – ko pridejo na položaj,
postanejo ošabni. Po vzoru na psihološki profil: „verjamem, ko
vidim”, so orientirani pridobitništvu, pokazatelju njihove interpretacije
uspešnosti in superiornosti. Kot oblastniki so sposobni vztrajati z
utrjevanjem položaja in vse, kar jim osebno ne odgovarja ignorirati,
da se le ugodno, karizmatično počutijo. Lažna karizma in predvsem
občutek „obvladovanja” položaja, s katerim se večplastno utrdijo,
onemogočajo socialno preobrazbo, kot razumevanje smotra
okrnjene duše v njih, saj so po pravilu preokupirani s samopodobo
a notranje odtujeni. Ob tem nenehno razsipajo energijo, ki jo terja
vzdrževanje ega in karizme (20 – 25% vse energije), ki vzdržuje
lažno predstavljanje, kar zlahka nadoknadijo s stalnim izčrpavanjem
in zapostavljanjem soljudi. Ker zmorejo bolj površinsko, pomanjkljivo
opazovanje sveta, jih mentalna dioptrija na katero so naravnani
utrjuje, da brezskrbno po-doživljajo svoja stališča in odločitve. Ne
zmorejo sneti svojih misli-pogleda od lastnih koristi, posledično v
škodo soljudi in okolja, še manj prepoznati stališče inteligentnega
človeka, ki izobraženost obvladuje. Njihovo organizacija razmišljanja
je veliko težje prepoznana, saj je navzven komaj opazna; govorijo
in se obnašajo predvsem tako, kot od njih večina sicer pričakuje, v
dejanjih pa sledijo strogo svojim vzorcem delovanja, ki za dobrobit
ljudi skoraj nimajo koristi, povzročajo pa zaplete in zavirajo razvoj…
Še preden posegajo po ključnih pozicijah v družbi, jih je potrebno
prepoznati, njihove namere predvideti, da se jih lahko lažje spremlja,
ko pravočasno njihovim odločitvam lažje oponiramo…
Se zgoraj, brez ’dioptrije’, nz. bitja upravičeno sprašujejo:
„Le kaj ljudje počnejo s tem planetom? Se zavedajo, da je to Njihov
Planet? Ali se zavedajo, da je to Edini Planet, ki ga imajo? Saj
drugega nimajo!”
„Kapacitete”
Če namignemo presečne vrednosti, prepoznamo dejansko stanje in
ugotovimo, zakaj izgubljamo naravno inercijo samo-vzpodbude, ko
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smo često negotovega, namesto levjega srca.
Aktivnost človeških možgan omogoča povprečnemu človeku le 1 –
5% stanja zavesti, kot:
- p
 litkega zavedanja ko se dobro naje, „ko živi, da bi jedel, namesto
da preživi”, in kakšno hrano potrebuje (kaj šele pre-živeti od
vitalne/pranske/fotonske energije),
- o
 pijani se napačnih tekočin kolikor jih vidi – namesto primernejših,
kolikor jih potrebuje (kaj šele ko tekočin sploh ne potrebuje),
- k o v zelo nizkem „intelektualnem centru” (reproduktivnih žlez)
predvsem čustveno ’odsoten’, sebe spolno poteši,
- in za kakšno morebiti bolj ’nagonsko’ odločitev, običajno „stalnim
lekcijam naproti.”
Kakšna je „dioptrija” videnja, ko z ostankom 95 – 99% žive materije
(„nekega” dela) možgan zavestno ne-razpolaga? - četudi inteligenca
ni samo domena možgan.
Upravičeno se lahko sprašujemo:
Se zavedamo, da je slednja številka veliko večja od prve?
Ali mislimo, da se s prvo drobno številko obvladuje slednjo precej
večjo?
Ali se zavedamo da se življenje, odvija, razvije in raztegne preko
tega razmerja, ko večji prikrit in nekontroliran? del podzavesti, močno
obvladuje manjši pre-del zavesti?
Marsikaj bi se lahko še spraševali, pa veste zakaj? Ker bi zgolj
pametneje (nikakor inteligentno), z usmerjenimi vprašanji in
preprosto razumsko logiko, na vprašanja, več kot polovico že
odgovorili.
Ali smo torej, večidel v „nezavestnem stanju”? Kako bi lahko
odgovorili na to vprašanje?
Če bi odgovorili pritrdilno, smo morebiti pozitivna oseba, ki iz sebe
zmore resnično nekaj izgraditi. Pozitivnih ljudi premore ta svet le 7%,
torej samo vsak 14-ti med ljudmi.
Pozitiven človek je tisti, ki ima več pozitivnih lastnosti kot negativnih.
(preprosto)
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Negativni človek pa je tisti, ki nima toliko pozitivnih lastnosti kot
negativnih…
In vendar, pozitivna manjšina, po svoji moči (lahko) obvladuje – svet.
Pomnimo in opazujmo pozitivne učinke – valovanja. Zanimivo je
„suvereno subjektivno” razmišljanje posameznikov, ko se v veliko
večjem razmerju (samoobrambno?) pripisujejo k pozitivnim. Ker o
tem predvsem zavestno razmišljajo, jim lahko tovrstno ’opredelitev’,
za vzpodbudo toleriramo, vendar se realno stanje pozitivnega
razmišljanja nahaja skupaj, tudi z delom podzavesti, torej, ko
človek ne zmore predvidevati, kako „drugače” (nepredvideno)
se podzavestno odzove kot „ogrožen” ali zatečen v svojo škodo.
V redu, nekdo pa je pozitiven; a kolikšno razmerje pozitivnih
na negativne lastnosti si lahko pripiše? Koliko več kot 51%
pozitivnega? S tovrstnim ’kalkuliranjem’ se je gotovo zelo zanimivo
ukvarjati v nadaljevanju osebne rasti, ki obsega ravno proučevanje
podzavestnih stanj. Kljub temu „visokemu” deležu pozitivnih, zelo
malo od teh res nekaj velja, dobri so sami po sebi in bolj zase, na
njihovo nemoč operativnosti ne moremo računati, dasiravno so nam,
četudi bolj pasivni, lahko v veliko vzpodbudo, prijetno druženje in
moralno ’inspiracijo’. Baje je veljakov (ljudi, ki nekaj veljajo) samo
0,1% (torej le 1/1000) in da so med njimi lahko tudi negativne
osebe? (je relativna zveza glede uporabnih lastnosti v ’imaginarnem’
razmerju; 40:60 ali 49:51)
In kdo je Veljak? Načelno je: pozitiven - pravičen, prodoren - vztrajen,
premišljen – soc. usmerjen in neposreden - učinkovit. S svojim
zgledom, vplivom in delovanjem dosega nedvomno prepoznane
efekte za dobrobit družbe ali posameznika, ne da bi se osebno
okoriščal. Celo sistem (sprva izvršilni, posledično v nadaljevanju
pravni) njihovo delovanje delno (prikrito) prepoznava in izjemoma
tolerira, ko gre pri Veljaku občasno tudi za samovoljo in kršenje
’zakonskih pravil’. Seveda pa nihče od ’sistemskih’ nima rad, da
se zunanji vtikajo v „njihove’, ’operativne’ nadležnosti… Je človek
od zaupanja, z besedo, „ki meso postane”, na katerega se lahko
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zanesemo. Nasplošno velja beseda razvitega človeka več kot
sveženj dokumentov zavezanosti s podpisom nerazvitega; na veliko
razočaranje, posledično krivico, je pravno tolmačenje na strani
slednjega, s katerim vednostjo pa lahko Veljak vedno (neomajen)
obstane. Zdi se ’nevaren’ (strahospoštovan), ko mu nasprotniki
ne morejo ničesar (nemoralnega, koruptivnega) očitati, pa se
ga raje klonejo; „zavedajo se” (slutijo?), da lahko, neustrašen in
sistematičen, učinkovito ukrepa proti vsakemu, tudi njim. Veljak
ima ob sebi vedno nekaj izjemnih in ljudi, na katere se lahko vedno
zanese. Lojalnost in poenotenost glede moralnih stališč, med temi
ljudmi, praktično nikoli ni vprašljiva, zato rezultira izjemno prodornost,
ki stabilna v usmerjeni nameri, preprosto lahko z-rahlja (uravnoveša)
vse negativne (93%?) principe. Zdi se, da so časi takšnih veljakov
nekdaj že bili, a zaradi prebujanja množic, se nov čas veljakov znova
– naravno poraja. Po drugi strani, vsaka, milo rečeno, ’družbena’
kriza, obenem generira tudi naraven odziv, ki se prepozna v energiji
kvoruma, prodornih posameznikov, npr. Veljakov…
Ali kaj veljamo? Koliko pa veljamo?
Ob takšnih „pametnih” vprašanjih, zlahka, z ’glasom’ molka,
razberemo višje kriterije, lastno dejansko stanje. Tudi najbolj pozitivni
ljudje ’ne vzdržijo’ popolnoma brez sramu, ko v sebi prepoznavajo
’zamaskirane’ negativnosti in često notranjo nemoč, da bi se še
bolj iskreno pozitivno angažirali, kaj šele manj pozitivni, ali nepozitivni posamezniki. Slednji, oddaljeni od samorazvoja, ki se s
tem sploh ne obremenjujejo, lahko pred izgrajenim posameznikom
’dominirajo’ z lažno samopodobo, karizmo, ne da bi si priznali
kakšno ’pomanjkljivost’… Odgovoren posameznik lahko dobesedno
zapade v nekakšno afekt-no stanje obupa, ki bi ob samoanalizi,
lahko izzvalo ne le psihološko temveč tudi fiziološko katarzo, saj je
potrebno prepoznati obilico negotovih stanj, veliko starih spominov,
veliko zelo starih izkustev: pozitivnih, negativnih, pravičnih,
nepravičnih, premnogih delovanj. Morebiti si lahko priznamo, da
se skozi delovanje, ne doživljamo vedno v črno-beli interpretaciji,
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četudi smo se tokrat orientirali izključno sivi belini, pozitivnemu… S
tovrstnimi dejstvi, nujnimi produkti samoproučevanja, se je najbolje
soočati s seboj v okoliščini duševnega miru, notranjih prostorov
hrama, kjer domuje duša, kjer se vzpodbuja objektivnost, ki prebuja
v mislecu zadržanost in „skromnost”… Sposoben gnostik (Veljak?)
lahko hitro prepozna, kdo je lažno pozitiven, in lahko nekomu,
seveda upravičeno, zagode v javnosti, na predavanju, na poslovnem
sestanku, na javni prireditvi, saj je sposoben, neprijetno „razodetje”
v hipu izzvat z ’izpadom’ - suum cuique (vsakomur kar mu gre –
Cicero), kot za šalo, če bi se slučajno nekdo, lažno (škodljivo) preveč
’širokoustil’. Prihaja namreč čas intenziviranja notranjih moči, ko
si predvsem nekateri posamezniki marsikaj upajo, torej, da tudi mi
glasno (gromko) spregovorimo in se odločno („strašljivo”) postavimo
v bran resnici, če-tudi z ’ekscesi’ - česar smo verjetno ’že vajeni’…
Omenjeno intenziviranje „sposobnosti” v vseh nas opazujmo, ker
se že (vesoljno) dogaja, saj ljudje pridobivamo večjo vzpodbudo,
samozavest in prodornost a tudi večjo ’občutljivost’ za laži, krivice
in zavajanja… Priliv višjih energij iz vesolja dovoli človeštvu, da
se v periodi 35-ih let (od leta 1992 nadalje) hitreje razvija, kot
je bil to slučaj v zadnjih treh milijonih letih, saj ko se ’svetlobno’
razvijamo, se modificira naša DNK, da bi se tem spremembam
prilagodila in je v procesu, da postane dvanajst-spiralna; kakor se te
frekvence menjavajo, sposobnosti kot so: telepatija, jasnovidnost,
zdravljenje z dotikom, teleportacija, idr., postajajo naravne…
Preudarno umestimo in izkoristimo „pozitivne” danosti, ko izkušeni
porečejo, „da profesionalec (tj. Veljak) najprej (instinktivno) odreagira,
pa, že kasneje preudarno razmišlja - kako pravilno je storil; dočim se
amater (mevža) predolgo umišlja, in kasneje razmišlja - zakaj neki
tega, za-res ni storil”… Marsikdo lahko ’kulturno’ pomisli, da tovrstno
obnašanje ni primerno, čeprav ravno takšne (prisilne?) aktivnosti
obvladujejo neko ravnovesje, ’red’, kjer v pre-prostih okoliščinah,
neka olika nima kaj početi, še manj učinkuje. Pustimo komercialno
(new-age) duhovnost in podobne ’pridige’ starejšim, izčrpanim
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gospem, gospodom (’too old-age’) za seboj. Razmišljajmo in delujmo
učinkovito in praktično, pa smo, v paradoksu konciznosti, še bolj
akumulirano spočiti in z močmi prežeti. Vedno so obstajala ’posebna’
pravila na nivoju tovrstne specifične ’operativnosti’, samo za namig:
- Č
 e nam nekdo laže, mu nismo vedno zavezani k izpovedi resnice.
- P
 ogovarjati se je potrebno z nekom v tistem „jeziku”, ki ga najbolj
jasno (učinkovito) razume.
- Č
 e je nekdo prevaral nekega človeka, lahko tudi ta njega,
podobno, v meri energetske izravnave.
- U
 kradeno se nekomu lahko vedno odvzame, če se upravičeno
smatra, da se s tem neupravičeno in nesprejemljivo (v škodo ljudi)
nadalje okorišča…
So navedbe pregrobe? Nikakor, le ljudje so bolj ’slabotnega’ duha,
vsak v svojem razmerju z neafirmiranostjo svoje duše. Podobnim
’pravilom’, tj. resničnemu življenju močnega duha in krvi, so
podrejeni Veljaki, in preštevilni ljudje se gotovo predolgo skrivajo
pred resničnim svetom, če podobno vsaj ne razmišljajo. Nenavadna
pravila - za nenavadne ljudi – predvsem naravna logika je način
razmišljanja kvalitetnih ljudi. Vendar pomnimo: Goljufa je težko
’ogoljufati’, oz. ’premagati’, če človek (ki uravnotežuje) ni dovolj
pretkan! Pogosto je potrebna pomoč več spretnih (lojalnih) akterjev,
da se goljufu izvirno nastavi neopazno „mrežo”, da se ujame s
svojim načinom delovanja - „željnega” razmišljanja. Ob vsem tem,
se Veljak, s svojim pristopom, ne ’zameri’ veliko poražencu, saj
vse skupaj izpade kot prepoznana zrežirana igra, brez negativnih
emocij. V moralnih primerih, je npr. Veljak hitro izzvan in veliko „ne
razmišlja”, hkrati predvideva, da se zadeve lahko zapletejo s policijo,
sodstvom, kjer se poklicno, s podoživljanjem etičnega principa niti
teoretično, še manj praktično, ne soočajo… V kolikor gre, zaradi
’spoštovanja zakonodaje’, veljak raje v zapor, kot da zataji objektivna
dejstva, oz. se ukloni moralnim načelom, se še vedno ne počuti tako
„ujet”, kot on smatra večino „zaprtih” na ’prostosti’. Zaveda se, da s
seboj nosi vse kar ima, tj. znanje, s čimer obvladuje vse in s katerim
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se nenehno izgrajuje… Mimogrede, znan je nek primer (menda iz
ZDA), ko so ’nekoga’ priprli in kasneje ugotovili, da je samovoljno
’odhajal’ iz zaporne celice. Ampak kako? Človek je bil (očitno) tako
duhovno razvit (bitje svetlobe), da je bil sposoben izkoristiti (kot
je znano) 96 do 98% svoje svetlobe (ki je znanje, um, zavest); s
čimer se lahko, s pomočjo namere (volje), manipulira s celično
(celularno) strukturo svojega „vozila”, tj. posledično dematerializira,
teleportira ali rematerializira svoje fizično stanje, tudi s ’prehodom’
skozi zidove. (v vednost povprečnemu umu: bi bili bolj ’seriozni’,
če tovrstnih, množici nedosegljivih razumevanj, ne bi omenjali?)
… Predstavljajmo si neko skrajnost, da nas nekdo fizično napade.
Se učinkovito u-branimo, ali tako kot spravljiva „vera” manipulira,
oz. zapoved-uje, nastavimo še drugo ’lice’. Zanimiv je en filozofski
pristop, menda japonskega reka: „Ti meni do kože, jaz tebi do kosti; ti
meni do kosti, jaz tebi do življenja.” Veljakom je to ’pravilo bojevnika’
veliko bolj sprejemljivo, saj lahko, kasneje, glede uravnotežene
’spravljivosti’ odločajo samo pravičniki, zmagovalci. Al’ je morebiti bolj
’civilizirano’, da se dva do onemoglosti (do kosti) ’obdelujeta’, dokler
oba, v kritičnem stanju, ne uvidita, da sta si ’podobna’, fiziološko,
pa še psihološko. Vsak profesionalec (policist, specialec) pritrdi, da,
v kolikor pride do nujne uporabe strelnega orožja (npr. za zaščito
življenja ljudi), da se, + , točno pomeri… V tem je prikrite veliko
filozofije, na žalost „nasprotnih”, uporabne, saj nekateri z dobrimi
deli, svoje življenje podaljšujejo, nekateri pa s slabimi skrajšujejo
(umreš kakor si živel)… Pravičnik vedno zmaga, so neke kozmične
(in karmične) zakonitosti, vendar razmišljajmo o tem kompleksno in
širokočasovno…
V nekem „občutljivem” posamezniku - veljaki so ’precej’ občutljivi
posamezniki -, se zaradi nakopičenega ’praga’ krivic lahko aktivira
tudi „norost”, saj ga velika svoboda (znanja, duha) v marsičem
’navdihne’, da si lahko (neobremenjen) ’privošči’ izvirno zaigran in
usmerjen izraz, notranje sprostitve, „besa.” Splošno priporočljivo je,
da se morebiti ustvarjen bes ne zadržuje vedno, vendar ga prebujen
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posameznik, v sproščanju, nadzira (usmerja) v dveh pogledih;
kako bes izgoreva po sebi, in predvsem kako navzven učinkuje,
saj se zaveda bistva - važnosti učinka. ’Duhovni’ človek, skoraj
ne pozna besa, četudi ga zlahka zaigra z različnimi (’patetičnimi’)
načini. Seveda so ljudje lahko sprva zgroženi nad takšnimi (redkimi)
izbruhi, vendar samo, dokler jim ta ’norec’, ki se učinkovito odziva
na nepravilnosti, ne ’namigne’ („sporočilo” je predano ☺) ko
umirjeno, kot da ’se ni zgodil’, odide. Ljudje kasneje uvidijo ’prav’
(začutijo zaigranost), ko preverijo svoje ’praktično’ razmišljanje na
mestu izpada z ’ugotovitvijo: „in vendar, kdo bi si to upal?” Želimo
si čim večje število izvirnih, seveda pozitivno usmerjenih nor...čij.
’Operativnosti’ si v bistvu želi marsikdo, vendar so ljudje ’kultivirano’
in mentalno ’blokirani’, še posebno na ’uradnih’ in javnih mestih…
Posamezniku visoke zavesti, takšni izpadi niso niti potrebni, saj
že s svojo prisotnostjo (energijo izpovedi) vpliva ugodno na ljudi in
okoliščino. Porečejo, da je v vsakem ’svetem’ (pravičnem) človeku
nekaj norosti, za katero se nikoli ne ve, kdaj ’udari’ na plan. Pa
nikar sedaj ne iščimo prave svetosti na ’svetih’, verskih lokacijah.
Zagotavljamo vam, da ste prisotni bralci in prepoznani Veljaki, veliko
bolj sveti od marsikaterega papeža, že iz razloga našega miselnega
druženja. No povejte, kateri od nas, bi blagoslovil orožje, ki je bilo
namenjeno iz italijanskih pristanišč, zalivski vojni? (ti Pavel ti…)
Sicer pa - RKC (rimo-katoliška cerkev) resnično Blažene in Svete
(samosvoje, originalne) prej ekskomunicira (izobči iz svojih vrst), no,
vsaj za časa njihovega samostojnega, ’zglednega’, svojeglavega
a vedno plemenitega delovanja, po njihovi fizični smrti pa jih
(njihove zasluge) rada prizna za ’svoje’, seveda prave Blažene in
Svetnike, zaradi pomanjkanja samo-potrditve preko svojih. Združeni
in sistemsko organizirani po samostanskih celicah, vendar brez
’izpostavljanja’ tj. samostojnega ’misijonskega’ dela, premikanja rok,
nog in jezika, vsepovsod, ne po izbiri, temveč po potrebi, njihovo
morebitno prosvetljenje, največkrat ni izrazito, še manj univerzalno.
Tudi na tem področju obstajajo nepravilnosti, kjer se nekomu
199

neupravičeno, bolj politično, pripišejo zasluge, in vendar se preko
duhovnih znanosti natanko vidi in ve, kdo je kaj svetega sprejel
(posedoval, razvil), in koliko česa je samo-uresničil.
Pomnimo – Svetniki, ki izključno samostojno delujejo, so najbolj
inteligentni ljudje. Če bi jih hoteli posnemati, bi se morali lastnemu
življenju, odrekati v celoti – za druge. Večidel se, tako, duhovni ljudje
re-inkarnirajo izključno za pomoč ljudem, duhovnemu razvoju, zaščiti
ljudstva…
Marsikaterega ’svojeglavega’ vztrajnega in načelnega (blaženega ali
svetnika) je RKC (z drvmi) „podžgala”, predvsem veliko nedolžnih
žensk, ki so bile naravno (genetsko) dovzetne za intuitivnojasnovidne prebliske. R.I.P. Veliko preveč podžiganja, načrtnega
zadrževanja (zatiranja) duhovnega preporoda človeštva, velika škoda
za napredno genetiko in veliko nesrečne energije - ’prekletstva’, ki
se prej ali slej sprosti, izravna… Umirali so najboljši ljudje, umirala
je vzpodbuda pomembni, duhovni resnici, tudi v navadnih ljudeh.
Analogičnost slednjemu, kar se je dogajalo pred očmi javnosti,
se še vedno dogaja a drugače in vedno duhovno usmerjenim
posameznikom; bistvo (smrt tako ali drugače) je tako navadnim očem
(ljudem) prikrito, zatorej pospešimo ta, duhovni ’porod’, obenem
’posodobimo’ genetiko, ter nadoknadimo in uravnovesimo zatirano
duhovnost – s prebujanjem znanja. Potreba po Novodobnih ljudeh
je izjemna, njih pričakovanje pa upravičeno, vsakega po svoji iskrivi
posebnosti. Imamo dovolj poguma in vztrajnosti, da preko umskih
potencialov afirmiramo v sebi moč Veljaka, sicer neznatnega člena
v odnosu do vesoljnosti, a skladnega odmeva simfonije evolucije
naše ’dezorientirane’ vrste? Ker zmoremo to orientacijo, smo tudi do
sebe bolj spoštljivi in zaužijemo radosti-zaslug, brez pričakovanja
da nam jih nekdo prizna, še manj negira ali vzame, s tem notranje
zadovoljstvo, da pristopamo svetu, ljudem kot resnični prijatelji, ljudje
od zaupanja…
Namreč,” kadar se navajamo na duhovno-znanstvene vsebine,
se navajamo tudi na sposobnost, da razsojamo in se (pravilno)
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orientiramo v tem svetu. Ni naša naloga, da pripovedujemo o idealih,
temveč, da omogočimo človeškim dušam gorivo, ki lahko ustvari
duhovno modrost, pravo bratstvo in resnično človečnost” (R.Steiner).
Do čiste pozitivnosti (od 51% naprej proti …tako…
oddaljenim…100%) je namreč tako dolga pot, da se lahko kje vmes,
še s kakšno lucidnostjo, obupom, srečamo - samo v namig, da se
ne izgubimo v drugih svetovih, ki niso nam v prid… Marsikdo je
tudi znorel, ko je postajal vedno bolj tisto, kar je mislil, kar je pisal
(F.Nitsche je tudi, ’moral’), kar je prebiral, kar je govoril ali kot je
deloval… Zavedajmo se moči delovanja vseh dinamizmov, zastavimo
v sebi (od sebe) tako, kot smatramo, da je gotovo prav. Ko se
izmuznemo pastem in predvsem občasnim stanjem duha, ki jih lahko
povzroči neskladno umevanje duhovnega z materialnim ali obratno
- kar nas lahko pretrže v „tuje svetove” - resnično utrdimo znanja.
„Proces, ki je odgovoren za nastajanje misli, se mora opazovati
kot dinamično medsebojno delovanje krvi in živčnega sistema”
(R.Steiner).
Omenimo podatek, da povprečni človek uporablja le ca. 6 – 10%
možgan. Ta „skromnost”, sicer lahko človeka zadovoljivo umsko
in fiziološko vzdržuje, a vodi in pripelje kamor „ono zadaj” hoče.
Seveda niso vsi ljudje povprečni, ko bolj prepoznavajo kam in
zakaj njihova noga stopa. Obstaja podatek od meta-Ljudi, ki so
„povezani” (’kozmični telepati’) z duhovnimi inteligencami, da
’pametni’ ljudje dosegajo do 20% možganske aktivnosti. Postavlja
se vprašanje ali ne želijo s tem ljudstvo vzpodbuditi, da ne izgubi
upanja, saj je to precej več kot le 6 - 10%? Demokracija in ’politika’
obstaja tudi v vesoljnem svetu. Seveda določeni posamezniki (s
poslanstvom) lahko uporabljajo toliko možgan, kolikor jih večina
ostalih ne uporablja; skoraj vsem so v velikem delu nerazumljivi,
ker se večinoma reflektirajo v neprepoznani globini, izključno
duhovnega pulziranja; je podobno, kot bi hoteli vstopiti na hiter vlak
(uf, ko se je res potrebno zagnati, pa še tako visoka stopnica…);
in, ko bi se komaj-komaj, le povzpeli, bi ugotovili, da smo se fajn
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pretegnili (tj. težko dosegli pozornost), ob tem, še potovalko izpustili
(tj. marsikaj izpovedanega spregledali, izgubili)... Torej, večji del
možgan, predstavlja navidez ’uspavano’ (nikakor neaktivno po
sebi) in vendar podzavestno, tj. neprepoznano, nekontrolirano
substanco, obenem, za zavestno uporabo, neizkoriščen potencial.
Ta, neraziskan potencial človeku redko koristi, večinoma bolj
škoduje, saj se mu lahko pripiše paradoks ujetosti sebstva, s čimer
vsebino, posameznik, večinoma brezvoljno, negira samospoznanje.
V teh, neraziskanih vsebinah se nahaja tudi marsikaj neželenega,
kar v tendenci delovanja (ali samoaktiviranja) lahko privede do
življenjske dezorientiranosti, tudi izgube integritete. Podzavestni um
ne miruje in deluje po določenih programih, principih, zakonitostih,
katere je potrebno prepoznati, da se zaščiti obstoječo zavest in širi
kontrolo na povečano zavest, katera omogoča uvid, ki je vse bližji
tako objektivni realnosti kot povezavam s svetlobo, duhom. S takim
načinom proučevanja, se vedno bolj prepoznava smoter fizičnega
obstoja v skupni zvezi s svetom, svetovi… Večino nespretnega
ravnanja ali nevšečnega stanja stvari, se lahko pripisuje samoopravičevanju, racionalizaciji, ali se sklicuje na okoliščine, dokler se
ne spozna, kaj vse nam (lahko!) ti, miselni ’engrami’, povzročajo.
Običajen človek je pogosto ’zapeljan’ v ponavljanje napak, pa je
tako, v pomanjkanju notranje živosti, tj. nemoči notranjega uvida,
najbolj izpostavljen izkoriščanju in zlorabi od ljudi ali preko sistema,
skupaj s številnimi, ko se, umetno ali naravno smatrajo oz. prištevajo
primerne za manipulacijo, izčrpavanje… Ko kompleksno in pronicljivo
povezujemo, ne le iz vzvodov teh navedb, temveč, predvsem
preko temeljnega smotra našega, stalnega opazovanja, posledično
samostojnega razmišljanja, lahko ugotavljamo, da smo vsi, v
nekem delu, temu izpostavljeni, ni pomembno koliki del možganov
uspevamo aktivirati in uporabljati…
Resnično lahko „sanjamo” čudovito razumevanje življenja le
takrat, ko um/podzavest, resnično obudimo… Besede obstanejo kot nepotrebne, brez pomena – le droben nasmešek pritrdi Zavesti,
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odsevu količine vednosti, zgolj v ’nemi’ spiritualni prisotnosti.
Idealna komunikacija je tako bolj „telepatska”, vibracijska, aurična,
le kaj bi, oz. smo dosegli doslej v „sporazumevanju” z izkrivljenim
besediščem? Se zopet - kot že takrat, po „Babilonu”; v danosti
različnih jezikov (iz različnih planetov od različnih inteligenc), za
medsebojna ne-razumevanja, razhajanja -, zapletamo v številna
rivalstva in dominacije, ter s tem, vnovič pačimo pogled na, sicer ves,
„enoten” svet?
Zatorej se več ’pogovarjajmo’ s kristalom, rastlinami, in predvsem
spo-razumevajmo z dušami živalskega sveta, še posebno
samovoljnimi, ’individualiziranimi’, posebnimi; običajno se nahajajo
že v naši neposredni bližini, kot naši najbližji ljubljenčki; vedno
v sočutju, „vzajemni” refleksiji, česar se navzamemo, ko se radi
„antropomorfno” razdajamo – skoraj brez besed, brez razmišljanj;…
da se tega, postopno priučimo tudi do soljudi, ne glede, ali nas
njihove duše zaznavajo ali ne, temveč ali njihove duševne različnosti,
zaznavamo mi ☺…
Bonton predstavlja bolj umeten koncept komunikacije med tistimi,
ki bi sled pomanjkanja naravne omike, sicer radi izvirno pristopili,
vendar jim to najbolj galantno ne uspeva. Zanašajo se bolj na
vpliv okoliščine kulturnega izpostavljanja, ko se podrejajo lastnem
neudobju, ob tem pa spregledajo, da okoliščino pravega bontona
ustvarjajo posamezniki, s prefinjenim občutkom individualnosti.
Mimike potvorjenih formalnih izrazov in neživljenjske podrejenosti
okoliščinam zaradi drugih, namesto lastne spodobnosti, v razvitem
individualcu, ne zasledimo - samostojno presojo in zdravo mero
samozavesti, da. Kako se sprostimo, porajamo nove misli, če se
soočamo z rutinskim druženjem, ki ustvarja medsebojno distanco,
’kolektivnih’ form izražanja in mišljenja pa se ne zmoremo odreči ali
jih primerno omejiti? Javno interpretiran ’protokol’ v osnovi omejuje
prisrčno družabnost, ravno s pomanjkanjem sproščene komunikacije,
pravega kulturnega dogodka, ki je notranje pričakovanje marsikoga
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od prisotnih. Okoliščina često psihološko o-bremeni izraz
posameznika v škodo dostojnega in sproščenega duha. Ustvarjajmo
bolj izvirno in preprosto-naravno obliko „bontona”, da se ga tudi
drugi navzamejo, ker si ga želijo, a samovzpodbude ne zmorejo.
Sproščenost in samo-obvladovanje naj pripomore, da se klonemo
splošnega stanja notranje nedostopnosti, nečimrnosti.
Nakopičene mentalne tvorbe, nezavedne rutine, ki nas podzavestno
vežejo na zastarele miselne vzorce, lahko razvežemo z zrelostnim
pristopom, često že z osveščanjem tiste svobode, ki v nas lahno
sicer drema, a nam jo konformizem zadržuje. Če se ne zmoremo
v marsičem ’odpreti’ in notranje razbremeniti, torej nadgraditi,
pomeni, da razmišljamo tako (po ’starem’) kot doslej - ko se na bolje
ne ’spreminjamo’ -, zatorej sploh ne dozorevamo, smo še vedno
kot mladostniki - zastalega ali prisvojenega načina razmišljanja -,
namesto da bi vsebino podzavesti vzpodbudili, svobodno izrazili
svojo dušo in se višje ozaveščali…
Le kje ste, pravi gospodje…
…se nagajivo sprašujemo, če že ni kdo moralno razdražen, ko
smatra vsebino neprimerno za duhovni „okus” (tudi nismo pisali,
da bi nas ’jedli’ a žvečiti je - čim več), ko smo:…tako sposobni,
med delavci priljubljeni direktorji; jih imajo študentje za pametne
profesorje; častni sodniki so, s številnimi razsodbami po črkah
zakonov; vplivni politiki so vedno delovali za dobro ljudi; sociologi so
posameznika pravilno umestili v sistem; cerkveni dostojanstveniki
so vedno spoštovali kulturo naših predhodnikov… Tako mislijo,
psihološko nedosegljivi gospodje, vendar je veliko bolj pomembno,
kako njihove „misli” v delu, okolica doživlja. Iskreno, gotovo ne
podpira njihovega mišljenja, potvorjeno da, veliko preveč. Ker ljudje
ne najdemo več notranjih moči, da bi se odkrito izrekli, se je potrebno
nad tem zamisliti. Da, tako odtujeni smo od njih, in tudi stanje stvari
je tako odtujeno, saj dejstvom, psihološko dosegljive, okolice (okolja)
lahko vedno pripišemo prav - torej, veliko prej, nimajo prav…
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Vzpodbujamo psihološki pandan (nekaj dopolnjujočega, torej: pandan-na-dan ☺), da lažje zmoremo uzreti bolj jasno sliko objektivne
realnosti, in ni potrebno veliko umskega truda, da se nam začenjajo
misli formirati prepoznavno, na manj iluzoren način kot doslej.
Naj nam raje bolj celovita subtilno-duhovna organizacija pristopa
v pomoč, ko ji naklonimo košček mirnega pristana za mentalno
delovanje. Naj se zavestni um vendar enkrat znatneje umesti tam,
iz razloga njegove opravičljivosti. Smo sami ga dolga leta izpodrivali
z lažnimi osebnostnimi statusi in premnogimi zasedenosti miselnih
vzorcev nižjega - nepotrebnega reda. Neresničnim, zlaganim ali
prisvojenim miselnim vzorcem brez zaslug, pa tam niti kje drugje
ni dominantnega mesta, mogoče le, podrejenega mesta. Svojim
lastnostim namreč ne moremo kar na hitro ubežati, lahko pa jih
postopoma ozavestimo, vedno bolj kontroliramo in dovedemo v
primerno toleranco v prid predvidljivosti in objektivnosti. Malo po
malo, so sveža spo-znanja na bolj zdravih temeljih, za stalno ali vsaj
trajnejšo oporo naslednjim, novim spo-znanjem…
DNK, veza z vesoljem
Znanstveniki so odkrili, da je naša DNK vsebuje neko vrsto zavesti,
ter da lahko celo komunicira, in to na način, ki zasenči vso ljudsko
tehniko. Obstajajo že teorije, ki poizkušajo spraviti pod isto streho
naravoslovne znanosti in zavest. Ena najzanimivejših teorij je nova
kozmologija fizika Matti Pitkanena, briljantna teorija, provokativna,
ker se prvič v zgodovini znanosti poizkuša postaviti zvezo med fiziko
in biologijo, kar vodi do kozmologije življenja. DNK ne služi samo
ustvarjanju beljakovin v celicah, temveč, po njemu, na sekvence,
te, biološke molekule tvorijo magnetizirane črvine (mikroskopske
vezne kanale skozi hiperprostor), ki služijo kot komunikacijski kanali.
S tem dopušča nov pristop pojmom kot so zavest in percepcija.
Magnetna polja črvin, spojena z ti. listi prostora-časa, ki vsebujejo
navadno biološko materijo, so dobri kandidati za fizično stvaritev
miselnih prikazov, magnetizem črvin bi se lahko razumeval kot
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jedro živih sistemov. Znanost je blizu dokazovanju, da gravitacija
in zavest tvorita nasprotne pole. Znana je teorija morfogenetskega
polja, od biologa Ruperta Sheldrakea, po kateri vsak človek, pa
tudi bilo katero bitje, pušča nevidljivo sled svojega obstoja. Čemu
služi ta sled, s čim „šepetajo” naši geni, kako komunicira DNK in s
kakšno namero to počne? Presenetljiva so dejstva, ko vsi rezultati
raziskovanja kažejo, da DNK, pri tej komunikaciji, ne pozna meja.
Komunikacija se ustvarja preko magnetiziranih črvin, torej neodvisno
od prostora-časa, skozi višje dimenzije hiperprostora, pa govorimo o
hiperkomunikaciji, ki predstavlja priključek na odprto mrežo zavesti
in življenja. DNK lahko, enako kot internet, shranjuje lastne podatke
v to mrežo, jih koristi iz mreže in vzpostavlja direkten odnos z
ostalimi udeleženci v mreži. S tem ni omejena na lastno vrsto, lahko
se izmenjujejo nasledstvene informacije najrazličnejših živih bitij,
torej priključek, s katerim so medseboj omrežene, najrazličnejše
oblike inteligentnega življenja v vesolju. Sedaj vemo, da na ta način
stalno ustvarjamo na milijarde komunikacijskih tipalk. Posamezniki
poganjajo človeštvo naprej s svojimi revolucionarnimi idejami v
znanosti in kulturi, kjer gre za kreativnost, sposobnost razmišljanja
v nenavadnih okvirih, gradnji virtualnih realnosti v fantaziji, ki so
se kasneje lahko uresničile v stvarnosti. No, tista odločilna iskra,
inspiracija, tisto stvarno odkritje, nikoli ni bilo rezultat logičnega in
racionalnega razmišljanja, kot da je navidez nastalo iz ničesar. Je
takšna informacija, pritekla preko hiperkomunikacijskih kanalov
DNK? Naše telo, ne le da lahko žarči svetlobo v obliki biofotonov,
temveč lahko tudi sprejema svetlobo iz svoje okolice. Poznamo
kajne? („živeti od svetlobe, fotonske energije, prane”) Sprejeto
svetlobno energijo lahko celo shranjuje in skladišče svetlobe je
ravno DNK, ki je tudi najbolj vključena v sevanje biofotonov. S
svojo karakteristično obliko, izprepleteno dvojno navojnico, velika
molekula DNK predstavlja skoraj idealno EM anteno. Z ene strani
podaljšana, predstavlja palično anteno, katera lahko zelo dobro
sprejema električne impulze, z druge strani, gledana od zgoraj, pa
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oblike prstana in s tem zelo dobra EM antena. EM energija, ki jo
sprejema DNK, se enostavno skladišči v njej, pri čemer molekula
začne vibrirati, kar v fiziki imenujemo, harmonski oscilator. Izpostavilo
se je, da je kvaliteta DNK resonatorja veliko večja, od kvalitete
oscilatorja iz laboratorijev, ki ga lahko fiziki konstruirajo s tehničnimi
napravami; torej so vibracijske izgube neverjetno majhne, kar
potrjuje staro predpostavko: DNK je organski superprevodnik, ki
pri tem lahko funkcionira še pri normalni telesni temperaturi! Veliko
se mora, znanost, še naučiti iz narave. Torej, v vsaki celici svojega
telesa nosimo izjemen tehnični aparat: mikročip s sposobnostjo
skladiščenja 3 gigabitov, ki lahko sprejema informacije iz okolice, jih
shranjuje in – morda v spremenjeni obliki – ponovno emitira. Tehnični
podatki o DNK, kot oscilatorski anteni, so zlahka merljivi. Vemo, da
je molekula, če jo izvlečemo, dolga približno 2 metra, tako ima lastno
frekvenco 150 MHz, zanimivo, ker se ta frekvenca nahaja prav na
področju frekvenc radarske, telekomunikacijske in mikrovalovne
tehnike za ljudi, torej koristimo ravno to področje frekvenc v cilju
lociranja in komunikacije. Valovi brezžične telefonije, torej lahko
direktno vplivajo na DNK. Poleg tega, lahko DNK skladišči tudi vse
višje harmonske valove, torej tudi vidljivo svetlobo. 22. oktava na
150 MHz, se nahaja prav na tem področju, barva tega svetlobnega
sevanja je, mimogrede, plava, torej ni slučajnost, ko se sončna
svetloba na Zemlji lomi, pa živimo na svetu, z modrim nebom.
Medtem ko je tim Pjotra Garjajeva prvenstveno raziskoval področje
DNK-softverja, se je dr. Ehud Shapiro s timom, na Weizmannovem
inštitutu znanosti v Rehovotu v Izraelu, posvetil bolj vprašanjem
pripadajočega „hardverja”, naslednji bistven korak naproti
razumevanju biološkega/DNK kompjuterja; istočasno, zaradi odkritih
možnih posledic, pa oprezen pristop, saj gre za „prvi ’službeni’
korak” veznega člena med človekom in strojem, v bodoče popolnega
programiranja človeka, na nivoju DNK. Ena najvažnejših razlik
med DNK in kompjuterjem, je dejstvo, da biološki/DNK kompjuter,
ne more funkcionirati izolirano. DNK, strogo vzeto, sploh ni popoln
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kompjuter, prej ena oblika softverja, ki za funkcioniranje potrebuje
odgovarjajočo „hardversko okolje.” Najde ga v živi celici, kjer npr.,
obstoječi encimi, v funkciji hardverja, poganjajo DNK-program,
upravljan z ustvarjanjem beljakovin v celici. S tem se živo telo
izgrajuje, oz. vzdržuje pri življenju. Kaj bi se zgodilo, kadar bi DNK
v neki celici aktivirala nek drug program a ne tisti, predinštalirani?
Celični encimi bi delovali drugače kot običajno, lahko pozitivno ali
negativno, kar zavisi od oblike spremenjenega programa, kar v
naravi obstaja že dolgo. Obstajajo mikroskopske tvorbe, od ene
same molekule DNK, z zaščitnim proteinskim ovojem, t.i. virusi, ki jih
v osnovi, še ne smatramo živim bitjem. So, tako rekoč, samo „softver
v pripravljenosti”, podobno kot je nek CD-ROM, najprej potrebno
vstaviti v kompjuter, da bi se zagnal zapisani program. Znanstveniki
so že zdavnaj kopirali metodo virusa iz narave, medtem pa uspeli,
biološke DNK-kompjuterje v epruveti, naučiti šteti. Pri tem trilijoni
„mikroprocesorjev” v vodni raztopini delujejo 10.000 x hitreje od
vsakega, danes znanega računalnika, in ob tem celo proizvajajo
potrebno energijo za procese računanja. Da bi se program pokrenil,
je potrebno, posebno konfigurirano molekulo DNK, vnesti v vodno
raztopino z encimi, nujno potrebnimi za pravilno delovanje biološkega
računalnika, kot pri slučaju s stvarno celico. Proces štetja oz. rezultat
programskega izračuna, je zaenkrat potrebno pridobiti preko analize
molekule DNK (znan genetski odtis prsta)…
Skladiščenje svetlobe in informacij v DNK, se odvija v obliki
posebnega svetlobnega vala, t.i. solitonskega, ki obkroža molekulo
DNK. Gre za nelinearno valovno obliko, ki sledi zapletene zakonitosti,
t.i. Fermi-Pasta-Ulam mrežo. Solitonski val je zaprta dinamična
enota, podobna delcem materije. Solitonski valovi so izjemno
dolgotrajni, pri tem skoraj ne menjajo oblike. Predestinirani so za
dolgotrajno skladiščenje in dolgosežno transportiranje informacij.
„Verjetno se”, v tem svetlobnem valu skriva tudi nepregledno
mnoštvo neraziskanih človeških potencialov…, „ki jih duhovno razviti
ljudje, s pridom, že dolgo, zavestno uporabljajo”…
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S posebnimi, Fermi-Pasta-Ulam oblikami, solitonskega vala,
znotraj genetske kode DNK, prihaja do številnih ponavljanj in
podobnosti, kar pomeni, da se informacije iz DNK v celici, ne
odčitavajo linearno in po vrsti, kot beremo vsebino, temveč vnaprej
in nazaj, navzgor in navzdol, pri čem se včasih vrača tudi do začetne
točke. DNK komunikacija sledi tudi fraktalne zakonitosti, torej se ne
odvija le lokalno, temveč lahko komunicira tudi z zelo oddaljenimi
nosilci informacij, in da pri tem ni omejena s prostorom, časom. Efekt
je vezan na poznan EPR (Einstein-Podolski-Rosenov) paradoks
iz zgodovine znanosti. Gre za to, da dva delca materije, ki sta bila
nekoč spojena in se kasneje razdvojila, za vedno ostaneta povezana.
V kolikor eden od njiju, doživi spremembo, drugi na to trenutno
odreagira, četudi sta se medseboj oddaljila več svetlobnih let…,”kar
je, zopet, duhovnim ljudem, že zdavnaj znano”…
Ko posredujemo, te, znanstvene, „zanimive ugotovitve” - verjetno ste
že ugotovili, da zaradi protiuteži svobodnega duha (teorija s prakso
in obratno) -, namerno porajamo številne misli. Kako bi bilo, če bi
duhovni ljudje (jasnovidni, aktiviranih, čistih kanalov!), kateri zmorejo,
njim (znanstvenikom) nesluteno in vendar, izjemno prednost, glede
„ne-raziskanega”, zlorabili svoje danosti – sposobnosti, v tolikšni
meri, kot se je moč tehnologije (od znanstvenikov) zoperstavilo
proti vsem nam? Ali je res potrebno, da znanstveniki vse najprej
predhodno dokažejo, da bi se priznalo „strašljivo” videnjevedenje, nespornih sposobnosti duhovnih ljudi? Komu, oz. ali je
dokazovanje sploh potrebno, da bi pristopili bolj zaupljivo na stran
tistih, v nedvomni prednosti, evolucijskih zakonitosti - vednosti?
Zakaj ljudje podprejo tiste, ki v tem krepko zaostajajo, ko/četudi
tehnološko, osebnostno, materialno, dominirajo? Je mogoče tovrstne
slabosti v človeku/nas odpraviti, tj., da bi v zgornjih lastnostih nekih
posameznikov prepoznali, evolucijsko zaostalost bolj, kot smoter
prednosti? Primerjati se z njimi, je zelo privlačna – past, iz katere
se težko rešimo. Splošno stanje gotovo zahteva reorganizacijo
mišljenja med ljudmi. Splošno stanje gotovo terja spremembe
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mišljenja, s tem neke spremembe, nekih položajev, do ljudi. Zakaj
v sebi vemo, da je duhovno usmerjen človek, kot posameznik
z razvito dušo najprimernejši voditelj, odreagiramo pa drugače,
sebi v škodo? Ga mogoče ne prepoznamo? Zakaj to sprašujemo?
Ker vas k nečemu usmerjamo, „prilagajamo”, lahko bi rekli, da
posredujemo „subliminalno” (na nezaznavnih frekvencah), kar se v
besedah morebiti sicer nekaj zazna, analitično „dokaže”, vendar ne
mislimo tega, tudi, o tem, „znanstveniki”, še niso veliko dorekli, in
vendar deluje, počasi deluje…Brez skrbi, zastavili smo plemenito - v
dobro vseh nas. Se morebiti spozabljate o čem teče naša beseda,
ste prepričani, da veste, kako tisoče miselnih prebliskov v bodoče
so-deluje, kasneje so-učinkuje? Svojim mislim, v zvezi s tem, ne
utečete, četudi niso tako vaše, kot se zdi… Milijonček novih misli
(toliko jih ustvarimo v pičlih petih do dvajsetih dneh?) zmore v temelju
zamajati, potisniti, izničiti, dopolniti, nadomestiti, nadgraditi milijarde
starih. Se dovolj zavedamo silne dinamike misli, oz. kako neka
vsebina lahko pušča sled? Naša sled, so naše misli, te vodijo v prid
duhovni evoluciji. Neke misli vi prevzemate, v neke nove misli počasi
tonete… Več kot le milijonček, veliko več jih še bo… Pospešujemo
vašo evolucijo!
Poglejmo, kaj naprej – večkrat premalo življenjsko - ugotavljajo
znanstveniki, o ne-znanih stvareh. Po Garjajevem stališču, je kvantna
nelokalnost, ključna funkcija samoorganiziranja žive materije. Pri
tem prihaja tudi do nefizikalnih oblik komunikacije, kot telepatije. S
pomočjo EPR-komunikacije, se ogromne količine informacij lahko
prenese trenutno, na primer, s hitrim avtomatskim skeniranjem
polarizacije fotonov. Postavljajo vprašanje, zakaj potem ljudje v
resnici vedno ne komunicirajo in percepirajo na ta način? Zato, ker je
naše telo razvilo živčni sistem, ki deluje skoraj s polžjo hitrostjo, 8 –
10m/sek, in ker je EPR-komunikacija občutno prehitra, za obdelavo v
naši zavesti.
Duhovni ljudje pa tu malce hudomušno komentiramo, pripomnimo:
Kako so to hitrost „razvili”, če je komaj polžja? No, izjemno duhovno
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stanje posameznika, v komunikaciji družno s seboj in njo/kozmično
Dušo, skozi preteklost, sedanjost, bodočnost, mu lahko omogoči
odpiranje in aktiviranje kanalov, da lahko prenese informacije,
preko živčnega sistema, celo s „svetlobno hitrostjo”? Morebiti
preko teh razlik, t.j. v hitrosti sprejemanja „svetlobnih” informacij,
lažje dojamemo pomen drugačnosti možganov, njih stanja večje
objektivnosti, (navadno) z drugačno telesno iz-gradnjo, torej bolj
zdravim živčnim sistemom, splošnim kozmičnim odnosom, kar vse,
vzajemno povezuje telesno, duševno, duhovno in gensko-DNK
organizacijo. Mi, zgolj retorično, praktično sprašujemo, drugače:
Zakaj ne bi bilo priporočljivo, da nekdo svoje možgane zamenja z
drugimi, drugačnimi po solitonskih parametrih? Odgovor - namignili
smo ga že, nekje -, je še nam zanimiv, dasiravno obletavamo
veliko zanimivosti doma („na svoji Zemlji”) in „Zunaj”…In poduk?
„Ne menjujte si možganov, ne da bi predhodno temeljito pregledali
vsebino!” Zaupajmo svojim in jih nadgrajujmo. Določeno vstavljanje
podatkov ali pojmov, včasih res ne gre brez truda, bolečin.
Marsikoga, bi namreč, že od teh preprostih izpovedi, „uporniško”
bolela glava, in, kaj imamo vsi, v glavi? Torej, marsikdo tovrstne,
recimo temu, bolj „napredne” vsebine, ne bi prenesel…”Zaveda” se,
da mu lahko povzroči bolečine, ga poškoduje, zato on, ki „zaostaja”,
takšno vsebino priročno raje, izniči ali uniči - dogaja se, skozi vso
zgodovino (zažiganje knjig). Kar za enega predstavlja „zaščitno
literaturo”, ob kateri se poduči/ozavesti, stanja prepoznava/se
ubrani – torej se krepi - , je za drugega „ogrožajoče pisanje”, ker ga
v orisu, prepoznanega izpostavlja, s tem, v psihopatologiji delovanja
„onemogoča” – torej ga slabi, pri čemer niti ni nujno, da se tega
zaveda, dovolj je, da (se) podzavestno zaznava…
O „genetski kodi”, torej o sistemskem šifriranju informacij, danes
govorimo kot o nečem, kar je samo po sebi razumljivo. Današnja
genetika je na tej točki zastala, in ostanek obdeluje izključno s
pomočjo kemije, namesto, da bi za mnenje, zaprosila strokovnjake za
jezike. V skupini Garjajeva v Moskvi, so proučevanju DNK, pristopili
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tudi s konzultacijo z lingvisti. V jeziku se raziskuje zakonitosti
sintakse (pravil sestave stavkov iz besed, oz. besed iz črk),
semantike (vsebinskem pomenu besed, fraz) in osnov gramatike
(slovnice, uporabe jezika). Kadar se ta, znanstvena spoznanja,
uporabi, je razvidno, da genetska koda sledi istim pravilom kot ljudski
jeziki, s tem, da ne gre za pravila enega določenega (v tem primeru
ruskega) jezika, temveč za pravila na povsem osnovnem nivoju,
na katerem obstajajo skupna obeležja, vseh obstoječih jezikov
človeštva. Struktura genetske kode, se torej lahko poveže, z vsakim,
človeškim jezikom. Znanstveniki že stoletja iščejo človeški prajezik,
morda so ga našli. Z obsežnimi eksperimenti, je ta grupa iz Moskve,
uspela dokazati, da te, velike kode v DNK, v nobenem slučaju, ne
služijo sintezi, do sedaj nepoznanih sestavnih delov, našega telesa,
kot je to slučaj z geni. Ta koda se, kar največ, koristi za komunikacijo,
točneje, za hiperkomunikacijo. Na kratko – narava se „povezuje na
Mrežo”, in to, vsa narava, ker je jasno, da genetska koda živali in
rastlin sledi precej podobno gramatiko. Z besedami Dalaj Lame (pa
ne tistega, ki ga vsi ’poznajo’…): „Vse kar je, obstaja samo zato,
ker komunicira z vsem. Nič ni samo za sebe, vse svoje obstajanje
ima v onem, drugem.” (izvor: Grazyna Fosar, astro-fizik in Franz
Bludorf, matematik, fizik, za magazin Raum&Zeit, povzeto, prirejeno,
dopolnjeno)
Viteštvo
Smo duše s telesom, ki želijo izmenjati tehtno besedo spoznanj,
ki lažje prepoznavajo, ne le prikrite potenciale v so-ljudeh, temveč
tudi človečnost v človeku. Ravno to nekaj velja, je viteštvo srca,
ki doprinaša vsem področjem udejstvovanja. Naj našim ’dušam’
odslej postane izziv resnično viteštvo življenja, ki se zrcali v vsem,
s čimer nas duh prežema in kar zmore naš duh prežeti. Postanimo
vitezi kulture, postanimo vitezi znanja, vitezi podjetništva, postanimo
vitezi duhovne ’ekonomije’ - človeške evolucije – zgled ljudem…
Postanimo bogati v izrazu plemenitega iz nas, lahko tudi ’navzven’
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- drugim v zgled poslovne plemenitosti, postanimo bogati po vplivu
plemenitih odločitev, ki povrnejo se nam v meri, plemeniti… Naj
izključno, tako razumljena plemenitost, postane stalnica, ki nas
približa razumevanju smotra naše inteligence, da v vsaki človeški
duši posebej, spontano uzremo božanske iskre vseh posebnosti,
ki se preko ’maske’ telesnosti, zrcalijo pred nami. Mi to zmoremo.
Seveda terja od nas izjemno notranjo moč in često tudi začetni krah,
bankrot lažne osebnosti, kar sprva nikakor ni vzpodbudno, ko ruši
skozi nas marsikaj pridobljenega na način, kar doslej je predstavljalo
naše, potvorjeno ime. Zavedajmo se, da lahko v sebi prepoznavamo
veliko bedo in notranji samoprezir, goli ob-stojimo pred lastnim
ogledalom, zremo v podobo, ki jo nočemo uzreti, še manj priznati.
Številni „jazi” se nam prikazujejo in nas eni opravičujejo, drugi
poveličujejo, tretji trpko prenašajo, naslednji vzpodbujajo. Zaupajmo
tistim jazom, ki v potrpežljivosti ne obsojajo nikogar in ničesar, ki se
zavedajo stanja, v katerem se nahajamo in, ki ničesar ne obljubljajo.
Reorganizacija na poti bistvu v nas, je po pravilu negotova duhovna
smernica, kateri je potrebno pristopiti brez intelektualnih razlogov, saj
smo ravno zaradi teh, prispeli s stanje osebnostnega paradoksa. Ko
se mentalna organizacija uma, ne zmore več homogeno usklajevati,
zapada v protislovja, zmote in zablode, zaradi vzorcev mentalnih
programov, ki smo jih za življenja tako uspešno utrjevali, težko si
priznamo temeljne napake, davno izpostavljene kot postulati neke
stroke, neke kolektivne interpretacije, neke kratkotrajne rešitve,
kot da smo le, za enkratno uporabo. Če vidimo stvari takšne kot
so, po temu upravljamo svoje življenje, in se ne prepuščamo kar
vsakdanjosti. Narava znanja postane vsebolj v moči prepoznana,
navdaja nas občutek da postajamo nekakšni…
Bojevniki
Biti duhovni bojevnik pomeni razvijati posebno vrsto poguma, ki se
odlikuje po blagosti in razumnosti, ne glede na strah, ki ga gotovo
pre-poznamo. Vzroki in posledice strahu stojijo pred nami, ko se
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soočimo z bridkostmi, da iz njih povzamemo nauke, se dograjujemo v
preudarnosti, se dotaknemo modrosti, z višjim namenom prebujamo
okolico in v vzpodbudo zaobjemamo množico. S tem se nenehno
prerojevamo in spoznavamo razloge in spremembe v povezanosti
prostora in časa z vesoljnim, saj nič ne obstaja samo zase ali brez
razloga. S širjenjem znanja postaja odnos do strahu in do smrti
kolegialen. Z zavestjo o smrti presežemo človeka, ki se ukvarja z
običajnimi stvarmi in v njej pridobimo nenadomestljivega sopotnika.
Da bi postali uspešni kot bojevniki se moramo umakniti od sveta.
Ideja o smrtnosti preide v ravnodušnost, saj nimamo vedno možnosti,
da se od nje ubranimo in se tako opremo samo na moč svojih
odločitev. Tako postanejo naša izbira in naše odločitve, tudi naša
odgovornost in če se tega zavedamo, se ne moremo več kesati
niti pritoževati. V takšnem stanju se bolj strateško organiziramo
za življenje. Znanje in odnos do smrti nas naredijo umaknjene in
umirjeno strastne. Moč odločitev nas usposablja, da izbiramo brez
kesanja, z občutkom najboljših odločitev in tako vse sprovajamo
z užitkom in večplastno efektivnostjo. Ko usvojimo takšno
obnašanje, se podoživljamo kot resnični bojevniki, in tako dosežemo
pričakovano potrpežljivost. Napredovanje k lastnim spoznanjem,
je napredovanje k znanju. Vendar pa se moramo predhodno veliko
natrpeti in marsičesa tuzemnega odreči, da bi v prehodu v drugi svet
življenja, uspešno napredovali. Velika odrekanja so stalnica, saj je
dolgoleten proces razčiščevanja s tuzemnim življenjem a še vedno
„primerno” tukaj živeti, sigurno izjemen projekt, kjer se izkažejo
resnične spretnosti in sposobnosti, ki so dane bolj izbranim, ki že po
naravni poti hitreje duhovno napredujejo. Modreci jasno potrjujejo da
je trpljenje stroj, ki omogoča evolucijo zavesti, kar povzroča širjenje
zavesti in kjer se trpljenje smatra globokim doživljanjem, izzvanih
s konfliktom zavesti in ne žalostjo. Večina nas živi znotraj kletke
navadne zavesti, kar nas upočasnjuje, ko nas vzdržuje predvsem
cerebralna „inteligenca.” Nasprotno temu je „faraonska” mentaliteta
„necerebralna” inteligenca srca, vseobsežna, neposredna in prirojena
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osebna zgodba posameznika.
S povečanjem fonda znanja, vse bolj spoznavamo, kako smo
še včeraj manj znali. S širjenjem znanja smo manj ranljivi, lažje
razumemo tudi tiste, ki do tega znanja še niso prišli. Tisti, ki smo
globlje v spremembah, prevzemamo svoje življenje v svoje roke,
želimo nadalje razmišljati s svojo glavo in ugotavljamo, da to
zmoremo. Jasno nam je (ko dosežemo neko oprijemljivo točko)
da ne bomo, niti več ne moremo odnehati. Kratkotrajna utrujenost
ni prenehanje, je zajem zraka in vitalne (kozmične) energije za
nadaljnja učenja. Zavedati se moramo, da je časa sicer dovolj,
vendar primanjkuje energije, pomembne so tudi okoliščine, ki
nam to bolj onemogočajo (družina, okolje, „obveznosti”), katere
pa se polagoma porajajo, če imamo nekaj genetike v sebi, ko
se konfiguracija umešča in dozori. Seveda imamo vse manj
možnosti, če pridemo v pozna leta, ko pomanjkanje energije lahko
zmanjšuje naše zanimanje, še posebno, če nismo zaobsegli lekcije
v materialnem svetu. Če odgovori ležijo v globinah naše zavesti,
moramo do teh globin priti. Tam jih gotovo najdemo veliko, ki jih
v trenutnem stanju samospoznanja še ne moremo razumeti. Kar
se naučimo, moramo tudi občutiti v nas samih, tega ne moremo
pokazati. Vsak išče svojo pot, četudi je cilj skupen. Zaupajmo najbolj
svojim čutilom – občutek za pravičnost, ljubezen se notranje lahko
prepozna -, in seveda sprejemanje odločitev, katere niso od nikogar
vsiljene. Vedno nas rešuje velika količina znanja, samo tako smo
pripravljeni na vse neugodnosti, ki so še pred nami, in mogoče je tudi
drugim naša pomoč potrebna. Pozorni smo tudi na dejstvo, da se
nam marsikaj postavlja na pot (sovraštvo, ljubosumje, zavist, želja
po bogastvu, napačna čutenja, posnemanje drugih, vsakodnevne
reklame, zavajanja, trendi, razne igre ) kot spotike napredovanju,
večidel tudi kot podtaknjeni faktorji, ki onemogočajo pravo pozornost,
jemanje časa - omejevanje učenja. A se zdi razumno, da se
najde čas za večino negativnih in nepomembnih novic, s katerim
pozornostjo se daje vprašljivo veljavo nekim ljudem in dogodkom,
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dočim za proučevanje sebe in sveta zmanjkuje časa? Razmišljajmo
o tem bolj pozorno, zmoremo hitro ugotoviti, da nismo osamljeni v
tovrstnih razmišljanjih… Veliki kozmični val, ki ciklično prihaja vsakih
ca. 309.000 let, skupaj z vsem-i ostalim-i, sicer omogoča aktiviranja
določenih centrov v našem telesu, vendar se od nas pričakuje, da bi
bili čim bolje pripravljeni. Pri določenih ljudeh, ki so kandidati za 4.
D., se potreba po znanju iz omenjene tematike prebuja, pri drugih pa
narašča apatija, agresija, izgubljenost in brezup.
Lekcij ne moremo preskakovati, vse gre svojim tokom, ki ga
vzpodbujamo. Noben cilj ni dosežen brez težav in žrtev. Pomnimo
resnične preroke iz preteklosti, predvsem tistega, kar vse so prestali.
Tudi njim ni bilo prizaneseno. Širjenje resnice je bilo vedno povezano
in prežeto s problemi, nikomur ni prizaneseno. Nihče ni ’pozabljen’, ki
trudi se po svoji zmožnosti, prej se pozablja, kar bi še lahko po-storili.
Številne misije, ki jih predstavljajo nz. bitja v „pomoč”, so oblikovane
kot volontersko delo svobodne volje, zato moramo mi doprinesti
procesu še bolj - skozi delo. Zgrešeno je od nz. bitij iskati pomoč, a
sami ne vzpodbudimo doprinesti stvarem, ki se tičejo izključno nas.
Če se ljudje obnašamo po principu, po katerem je bolje sprejemati
kot dajati, se nikoli ne osvobodimo malicioznega (škodoželjnega)
egoizma. Za jutrišnji dan nas torej ne skrbi, saj smo zanj poskrbeli že
danes.
Misli ali programi
Svet in dinamika znanja terja poznavanje zakonitosti, ki niso domena
le šolskih znanosti, temveč vedno bolj simpatizirajo preko gnostičnih
z duhovnimi dejstvi kot celovitejšem razumevanju organizacije sveta
od najmanjših subatomskih delcev do organizacij galaksij. Človek
je preprosto v svojem ciklu zastal ujet nekje vmes, ker je zapostavil
svoje bistvo, ki je duša. Potrebno je razumeti, zakaj vse se je znašel
v tako nezavidljivem procesu evolucije, ko je dosegel celo nek, zdi
se, tehnološki napredek, ob katerem lahko ugotovi, da ga je v delu
bolj odtujil kot približal od temeljnega poslanstva, ki je biti in živeti,
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nikakor pa upati in životariti. V marsičem (če sploh v čem) človeštvo
nikoli ni imelo vpliva, patologije stanja so nam skozi evolucijo
nenehno podtikane, psihološko inducirane, genetsko implantirane
od številnih entitet, ki so v kreaciji človeštva sodelovale, se nenehno
vpletale, a nam življenje zapletale, predvsem za dominacijo nam,
tukaj, kjer smo mi… Resnični človek terja spremembe zdaj in na
tem mora neutrudno graditi, zastavljati osebno rast v prid sočasne
refleksije drugim v dobro, sicer nekaj ni prav. Tematik na temo
osebne rasti je res veliko. Malokdo bi zmogel kritično izvesti selekcijo
med dobronamernimi vsebinami in vendar, kasneje se morebiti
veliko lažje prepozna njihovo operativno vrednost, sicer v smotru
učinkovanja od sebe, vendar za druge. Brez slednjega ni osebne
rasti. Brez slednjega je samo iskanje, pre-dolgo iskanje sebe…Kako
zastavljamo svoje misli in dejanja? Razmišljamo sebi v prid tako, da
je obenem toisto vsem drugim v prid?
Če tega v nas ni, potem je v nas nekaj ali mrtvega ali pa
„podtaknjenega”, ki izvira iz koncepta naših možgan, kjer domujejo
raznovrstni programi razmišljanja, za katere smo namignili, da
morebiti sploh niso naši, morebiti niso niti človeški. In kateri sploh
obvladujejo katere, v kakšni prepričljivi premoči delujejo na
naše odločitve, ko jim natanko ne zmoremo izraziti niti izvora, niti
tendence, niti končne namere, niti širne prikritosti, niti intenzitete, in
marsikaj če sploh kaj…
Da bi dosegli smoter pisanja, ki ima prehodni in bolj informativni
namen, se omejimo od raziskovanja tistih delov oddaljenih
možgan, saj jih lahko dosežemo izključno v stanju vseživljenjskega
proučevanja s potrebnimi psiho-genetskimi predispozicijami.
Recimo, da bi morali biti nekakšni Učitelji, in se samo s tem
ukvarjati. Znanstveniki specialisti naj tukaj razumejo nas (’podobne’
znanstvenike specialiste), da so neke zadeve laično poenostavljene,
tudi ni smiselno razpredati z vidiki različnih znanosti, ki se (morebiti?)
s to problematiko ukvarjajo, ker se ne misli pisariti o takšni stvari več
kot je potrebno, kot ne proučevati religij, pa tudi - Življenje nas kliče in
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potrebuje, ne izgubljajmo se v številnih analitičnostih, teoretiziranju,
kar rado zavede v nepotreben, negativen aspekt, zavoro duhovni
pragmatičnosti. Torej, prepuščajmo se lastnemu duhu, zaupajmo
lastnem občutku in razvijajmo tisto smer objektivne samokritike, ki
nam dovoljuje svobodo in čiste vesti spregovoriti o stvareh, ki jih
lažje pre-poznamo. Ni lahko z različnih kotov zaobjeti bistvo stvari, ki
si ga nobena znanost ne more lastiti, torej niti kompleksno razrešiti.
„Mogoče se kaj pripomore z izhodišči, da se tematiki še znanstveno
pristopi, ko so duhovni ljudje (vedno) v neki prednosti, po drugi strani,
pa od njih zapostavljeni” (…kot pri skupnem teku, kjer se maloumno
opazuje ’čudno’ pojavnost oblečenega, ko vsi ostali izgledajo
’profi’; večina njih, ki zaostane niti ne opazi, kako dobro s-teče…)
Postanimo torej sami sebi znanstvena avtoriteta, zaupajmo svoji
optimalni objektivnosti. Kakorkoli, o tem poizkušamo spregovoriti, ne
da bi se nepotrebno preobremenili s številnimi pravzroki razlogov, ki
botrujejo tovrstnim podzavestnim stanjem, ker vsi nimajo tendence
postati učitelji, lahko pa se doseže prepričljivega učitelja v sebi, brez
pomoči Učiteljev…
Dejstvo, da je vsak z razlogom tam kjer je, vsem ne omogoča
optimalnih okoliščin za globoko in sistematično poniranje v
podzavest, da bi dosegli npr. prag 50% aktivnosti svojih možgan,
da bi lažje zazirali (no, prepoznavali), kar nam podzavest prinaša.
Ob dinamiki lahko ozaveščamo - širimo kapaciteto možgan, ki lahko
doseže v fiz. realnosti tudi 98% svetlobe podzavesti, kar pomeni
izjemne, za nepoučene naravnost nepredstavljive sposobnosti uma,
posledično pomena zaslug takega posameznika za vse človeštvo.
Za razumevanje in predvsem uporabo teh znanj, ki so potrebna za
akumulacijo takšne čistosti, je potrebna specialistična in dolgotrajna
kontinuiteta izgrajevanja živčnega sistema, ki je zdaleč od stanja
običajnih smrtnikov. Niti ni dano, da bi „nekdo” kar sprejel tovrstne
informacije znanja in sposobnosti, dokler optimalno ni pripravljen, saj
ga lahko posledično nova stanja, znatnejših preskokov zavesti, manj
pripravljenega, za vedno omejijo, pa naj gre za fizično, emocionalno,
218

mentalno ali duhovno napredovanje. Obenem pa tovrstna
napredovanja in prehodi niso domena odločitve duhovnega človeka,
temveč višjih duhovnih in nedvoumno pozitivnih nz. organizacij, s
katerimi je, predhodno desetletja povezan.
Padec je lahko resnično hud in katastrofičen, v kolikor se nek
iskalec resnice samoiniciativno odloča za tvegane poti z intuitivno
zavedenostjo ali odsotnostjo objektivnega balansa. Mnogi, ki so
izgubili mentalni stik s fizično realnostjo so kolabirali (umrli) zaradi
razpada struktur DNK, ali se zaradi pomanjkanja prizemljitvenega
razumevanja za vedno znašli na zaprtih oddelkih psihiatrije, kjer
so „pristali” ujeti iz razlogov spiritualno-emotivnega po-doživljanja
informacijskih nivojev hiperprostora, v katerem so zatečeni in
zavedeni delno obstali – se osebnostno razcepili. Omenimo, da
so na ta stanja vplivali lahko: programi naše, osebno pridobljene
podzavesti, osebno ali skupinsko programirana (genetska)
podzavest, neprepoznana patologija okoliščine ali okoliščine
druženja z nekimi ljudmi. Mnogi so, celo zaradi informacij višjega
implicitnega reda negativnih vplivov, postali (ne da bi se zavedali)
deležni aktiviranj podzavestnega destruktivnega, kar jih je tako
ali drugače pripeljalo tudi v smrt. Če bi se bolj zavedali moči
podzavesti, kakor tudi lastne omejenosti zavestnega „potenciala”, bi
mogoče uspeli „razkrinkati” izjemno moč implantiranih psiholoških
ali genetskih programov, ki smo jih v dolgi epohi človeštva na
Zemlji praktično pridobili vsi ljudje (nekateri porečejo le 70-100%?
populacije), katere v vsakem trenutku, lahko še dodatno pri-dobimo.
Posedujemo jih tudi kot samo-destruktivne latentne klice, večinoma
nemotene od zavesti našega uma, ki se v pravi konfiguraciji okoliščin
obudijo in aktivirajo v medprostore zavesti s koncizno namero, da
dosežejo obvladovanje zavesti ali zmanjšano zavest (pozornost)
o stanju stvari in človeka dobesedno izpostavijo okoliščinam
nepozornosti, samopoškodbi, nesreči. Samomori so eden tipičnih in
prepoznanih predstavnikov tovrstne aktivacije, kjer je dovolj le kratka
časovna praznina – trenutek slabosti, da se program dinamično
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umesti in izzove samo-realizacijo. Mnogi programi so manj, ali
nevpadljivi, vendar so še kako prisotni in stalno dejavni. Nabrusimo
torej svoj spomin, pa se nam marsikateri program, kot preblisk
podoživljenega, odvrti v našem življenju, da omenjeno zmoremo
sami prepoznati v posebnostih, ki imajo skupen izvor, razloge in
posledice... Ali resnično nikoli nismo pomislili na samomor? Lahko bi
celo zatrdili, da če nismo, nimamo v sebi duhovnega naboja… Torej,
ima država, ki prednjači po številu samomorov, morebiti poudarjen
duhovni naboj? Porečemo da ima; opazujmo splošen utrip, tudi kako
in kam odmeva SPoročilo, prvo tovrstno v knjižni obliki.
Kaj niso destruktivna dejanja nekaj, kar svetloba življenja ne
podpira? Koliko imamo v sebi pozitivnega in koliko negativnega
in koliko mi mislimo, da smo pozitivni in negativni sta dve različni
interpretaciji. Resnica je prisotna v duhovnem stanju prvega, želja se
slabo prehranjuje z mnenjem fizičnega subjekta v utvari slednjega.
Je možno, da imajo nekateri pozitivni ljudje močnejši destruktivni
um? Je možno, da imajo negativni ljudje močnejši „konstruktivni”
um? Razmišljajmo… Občutljive programe in okoliščine „zlahka”
in najpogosteje prepoznamo med mlajšimi (v iskanju identitete)
s poudarjeno usmerjenostjo, recimo generalnega iskanja smisla
človeškega obstoja. Še posebno v nemoči iskanja „duševne”
identitete, v pozni adolescenci, se posamezniki, zaradi nezmožnosti
razumevanja, večkrat dotaknejo razmišljanja o „nesmislu” življenja.
Nujno moramo takšna stanja prepoznati in mladega človeka stabilno
usmeriti, saj obstajajo tudi nz. sile, ki jim marsikaj osebnega ni v
interesu, še najmanj pa, da posameznik dosega višja spoznanja in
prepoznava tovrstne in številne druge programe. Prepoznavajmo
torej duhovno usmerjene ljudi in jih vzpodbujajmo, včasih je dovolj le
pravilno usmerjena beseda, četudi takoj (nikoli)”ne izvemo”, kako
močno pozitivno, je v resnici na posameznika učinkovala…
Ker smo težavno proučevanje klinične medicine s psihiatrijo
neodvisno - neobremenjeno od rigoroznega sistema „naučiti se”
- s svojo duhovno glavo kritično ne le proučevali, temveč vedno
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v učinkovitem pozitivizmu spoštljivo upoštevali pri svojem delu,
pripomnimo: Psihiatrija kljub zgledni analitični globini uvida v
psihološki (ali „psihometrični?”) profil ne zaznava torej ne upošteva
splošno in posebno genetiko podzavesti klienta, posledično niti
posebno psihosomatsko genetiko, še manj pa številne mentalne
strategije višjega reda, ki so nam podtaknjene in, ki se nam v
vsakem trenutku lahko podtaknejo… Glede na zaključke stroke,
se lahko v neki skrajnosti zatrdi, da specialist s svojo interpretacijo
klinične „slike”, posledično (kemijskim) ’zdravljenjem’, lahko še
kaj dodatno (slabega) „doprinese”, saj poklicno ni seznanjen, tj.
usmerjen tovrstnim subliminalnim (nezaznavnim, visoko prikritim)
dejavnikom, na katere bi lahko vplival ’sub spe rati’ - v upanju na
ugodno rešitev. Dovzetni strokovnjaki, bi se lahko ob večji svobodi
kreativnosti in samokritičnosti, veliko bolj približali izvirnejšemu
razumevanju mentalnega stanja pacientov, kateri tudi zaradi
„kontrolnih” preverjanj, ob njih o(b)stanejo v njihovi interpretaciji
omejeni, torej v nekem delu odvisni… Vsako odvisnost pa se lahko
razume tudi kot neko vrsto manipulacije, ki izvira iz pomanjkljivo
nadgrajenega znanja. Omenjena, rutinirana sistematizacija (kot
zavestna ’konservativna’ organiziranost) predstavlja le refleksijo
neprepoznavanja „podzavestnega delovanja sistema”, tako, kot
se podobnega v osebnem merilu, ne uspeva prepoznavati v
posameznikovem umu, ko je človek tudi mentalni koncept sistema in
obratno.
Pravičnik?
Ni tako pomembno, kako se sprejema kakršnokoli kritičnost, dokler
je naperjena za dobro človeka, množice. Imejmo pa vedno na umu:
Če pozitivni ne pre-poznavamo negativnosti, smo zgolj dobri - torej
naivni z optimističnim pogledom na življenje ’sanjamo pravljico’, brez
prepoznavanja predpostavk; predvsem takšni, naj se dobro držijo
pravičnih, sicer lahko hudo u-trpijo.
Če pozitivni opozarjamo na nepravilnosti, ker jih nedvoumno, izvorno
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prepoznavamo, pa smo pravični, torej pravljico o življenju realno
živimo. Zaradi tovrstnega odnosa napram drugim, se lahko napačno
interpretira, presodi posameznika za negativnega, če ne prepoznamo
razlog njegovega posredovanja, ki je lahko za sebe, zase in za
druge, ali za druge. Pri prvem bi lahko sumili na negativnost kot
neusklajeno sebičnost, pri drugem bi lahko tehtali, pri slednjem pa
težko.
Pravičnik je sam po sebi zaščiten in zaščitniški.
„Bojte se pravičnika” – razumevajmo kot je prav, v znanju, s prezenco
in usklajenostjo v svojem delovanju, ne kot neko grobo, „novo metlo.”
S tem, ko opozarjamo na nepravilnosti, se trudimo predvsem
zaščititi dobre in naivne, da bi lažje nepravilnosti prepoznali, jih
ozavestili in predvsem – da nepravilnosti ne bi (pomotoma) podpirali.
Za zoperstavljanje, večina ljudi ne zmore moči, to se prepušča
izkušenim ’pravičnikom’, veljakom, tako da se jih moralno in formalno
podpira, oz. da se sodeluje v ’stranskih’ vlogah.
Samo ’pravičnik’ lahko realno predvideva vse nevarnosti „izletov” v
osja gnezda.
„Ni težko biti dober niti slab – težko je biti pravičen!”
Pravičnost je lahko tako domena izjemnega vedenja, ki je
inteligenca, ali pa tudi izvirna modrost: „Paucis opus est litteris ad
bonam mentem” – Modrost ne potrebuje veliko učenja, Seneka.
Vedenje pa zaobsega obširna znanja o negativnem in pozitivnem
ter medsebojnih razmerjih, ki se jih ne zaobseže samo z šolanjem
temveč z posebno naravnanim načinom življenja.
Silno znanje po sebi ni inteligenca, je lahko tudi negativnost za lastno
korist, saj je veliko izjemnih znanstvenikov zlorabilo svoja znanja za
uničevanje narave in človeštva, veliko pa se jih sploh ne zaveda,
da se njihova znanja posredno zlorablja še naprej, kar jih redko
opravičuje. Samo znanje za korist drugih, povezano z učinkovito
uporabo, potrjuje inteligenco. Izjemno znanje v inteligentnem
človeku, daje izjemne rezultate.
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Subjektivnost
Koliko mislimo da smo objektivni? Če bi bili idealno objektivni, bi bili
Stvarnik na 7.D., in vendar, z vztrajno samoevolucijo lahko dosežemo
v sebi so-stvarnika…
Bolj kot smo mu blizu, bolj smo objektivni. Koliko smo mu blizu, ko
smo, vsak po svoje, ujeti v ta svet?
Vendar je realiteta našega planeta 3.D., precej oddaljena od
Stvarnika.
Zakaj domujemo na tem planetu če „smo” objektivni?
Če zgolj živimo v 3.D. gotovo nismo objektivni.
Vendar, te misli sedaj! prihajajo večidel iz 4.D. (6.D., 7.D.), kjer smo
bolj objektivni.
Torej smo vsi skupaj bolj objektivni predvsem tukaj in zdaj.
Vendar živimo bolj v 3.D., kjer pozabljamo na smoter takšnih misli?
Če torej vsebine ne upoštevamo živimo v 3.D. , torej nismo
objektivni.
Če pa vsebino upoštevamo, se prežemamo z 4.D. in ko jo
uporabljamo, smo bolj objektivni.
Velikokrat smo v stanju med 3. in 4.D. – torej vijugamo nekje
vmes. Ravno ko prebiramo tovrstne vsebine, podobno ’nihamo’ (ko
spoznanja ’tehtamo’), pa se tudi realno nahajamo med denzitetama.
Če bi popolnoma usvojili tovrstna razumevanja in ne bi tako ’vijugali’,
obenem jih non-stop (24/7) v javnosti med ljudmi tudi živeli, bi bili
bitje 4.D.
Ko vijugamo, smo kot ’verniki’, ki se v nerazumevanju vere
obotavljajo, in ker vijugamo, smo bolj subjektivni. Smo pa objektivna
’senca’ splošne subjektivne realnosti, v razmerju duhovnega
učinkovanja napram materialnemu?
Subjektivnost je globoko zakoreninjena v zavesti človeka in vedno
obvladuje pri interpretaciji realnosti. Kot lastnost, da se doživljajo
stvari na specifično oseben način, se tako ne morejo predstaviti
drugemu, da bi jih percepiral na isti ali podoben način. Tendenca
subjektivnosti predstavlja glavno prepreko za jasno komunikacijo
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med ljudmi. Subjektivnost se pogosto povezuje z emocionalnimi
reakcijami, kar pa ni isto kot emocije. Takšna tendenca je često
podprta z močnimi emotivnimi vezami s temi verovanji.
Emocije po sebi lahko pomagajo, da se svet vidi kakršen je, tako
da subjektivnost samo zlorablja emocije, dočim z njimi istočasno
nima ničesar skupnega. Subjektivnost se zoperstavlja zavesti s
samovoljnim zapiranjem v preferiran (prednosten) način opazovanja
na stvari, tako često preide v navado in tako zapre človeka v
nevidljiv zapor obkrožen z možnostmi, ki se avtomatsko odbijajo za
vsako ogledovanje. Včasih te možnosti niso zaprte same po sebi,
temveč so emocionalno ocenjene kot nesprejemljive, pa se jim ne
posveča globlja pozornost. Subjektivnost na metafizičnem nivoju
podrazumeva postavljanje osebnih verovanj, vnaprejšnjih mnenj
ali mentalnih konceptov na prvo mesto, brez resnične želje izvedeti
kako stvari dejansko stojijo v zunanjem svetu. Subjektivnost lahko
predstavlja deklaracijo, s katero človek izjasnjuje oddvojenost iz
zunanjega sveta. V zvezi s tem, se subjektivnost smatra lastnost ljudi
OPS polaritete.
Razmišljanje v skladu z osebnimi željami
„Željno razmišljanje” prestavlja neko bazično lastnost orientiranosti
proti sebi – OPS. Bistvo takega (želim si…) načina razmišljanja
je, da človek daje izrazito prednost svojim osebnim subjektivnim
preferencam v odnosu na znanje o objektivnem stanju stvari. To
podrazumeva, da daje univerzumu na znanje, da ne želi eksistirati
v njemu kakršen objektivno obstaja, temveč v tistem, ki je večidel
sestavljen od njegovih osebnih fantazij. Takšno stališče se generalno
nahaja v harmoniji s centrom ne-bitja v smislu težnje odvajanja sebe,
od Vse-ga Kar Je. V 3.D., razmišljanje v skladu z lastnimi željami
ne more „zvijati” realnosti, to samo moti percepcijo. Vendar se zdi,
da se v 4.D., s takšnim načinom razmišljanja, lahko ustvari neko
vrsto konkretnega „mehurja realnosti.” V denzitetah nad četrto, čista
Orientacija Proti Sebi ne more eksistirati v smislu aktivnih bitij, ker tu
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ne obstaja nič „materialnega”, za kar bi se lahko vezali. Povečana
stopnja svobode v teh denzitetah dovede do tega, da takšne entitete
implodirajo same v sebe, oz. se vrnejo v 1.D. kot „neživa” materija.
Torej, razmišljanje v skladu z osebnimi željami deluje nevarno regresivno, saj tako ignoriramo objektivno realnost.(izvor: galaksija.
com, prirejeno)
Prebujanja Gotovo se marsikdo in mi z vami (ki tuhtamo in nenehno
kaj iz-brišemo – „boljše da ne napišemo”) delno prepoznavamo
v stanjih, še posebno, če so nam bili v življenju dani namigi
potencialnega duhovnega pre-poroda, ki se očitneje že zrcali,
nekaterim ozavesti preko „jaza” že v rani mladosti, osnovnošolskih
let. Rosno mladi nismo prebirali takšnih, svobodomiselnih vsebin, niti
bi jih prepoznali, zatorej ’jih ni bilo’. Prenasičeni od nujnega „znanja”
šolskega sistema smo večidel postali odklonilni, uporniški za vse,
kar je spominjalo na šolo, seveda predvsem knjige. Kakšne vse
(idealistične) pravljice nismo prebirali, ko smo si zastavili ali za-želeli
le bralne značke… Spomnim se, da sem takrat pogosto razmišljal,
ali je možno, da nas imajo učitelji, ko sem jih opazoval, za tako
neumne? Pa ne, da bi imel kaj čez njihovo strokovnost, ampak bolj
način razmišljanja, ki mi ni nikoli ’sedel’… Že takrat sem si vtisnil
v zavest močne konfiguracije utrinkov, da ko bom velik, ne bom
tako podcenjeval um dečka, toliko ’starega’, kolikor sem bil takrat
sam… Ampak?... „Mogoče” pa mi je bilo ravno zato, naproti temu,
„naklonjeno”, da mi je izkušen oče, splošno razgledan intelektualec,
izumiteljskega duha in uhh…, kakšen nepopustljiv pravičnik (veljak
že po pra-stari genetiki, s težkimi lekcijami od otroštva, R.I.P.), že pri
enajstih ali dvanajstih porinil v prisilno branje, ruske klasike… „Tukaj
jih imaš. Vsak dan, in napiši obnovo!” - odrezavo, brez kompromisa,
pokaže na zgornjo vrsto v ’kredenci’ - starejšemu bratu pa nič…
Joooj, četudi sem bil „lahkih in hitrih misli”, so se mi zdele zelo
debele, nekako sem čutil, da so ’težke’. Imel sem strogo discipliniran
urnik, podoben kot šolski urnik dopoldan, za vse aktivnosti, tudi
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branje. Bratu, ki je bil starejši!? – njemu pa samo šola… Bral že, še
kako resno sem bral - a tako malo razumel…, pa tako ’odgovoren’
sem bil do strogega in ’vsevednega’ očeta… Zdelo se mi je, da sem
bil vedno na začetku, nikoli nisem dosegel jedra… Sprašujem se, če
bi kaj od tega, danes v znatno korist ’priznal’… A nisem bil obupan
zaradi števila strani… Ooo, smo se načitali, predvsem na kupe
’crtanih’ romanov, cele skladovnice… Dooolg je bil takrat dan, vseh
24 ur, ne kot danes… Ampak obnova, nisem znal napisati obnove,
nisem prepoznal - kaj neki bi bilo važno? Povezati nisem znal…
Sem vnovič pristopil, isti vsebini…, sem notranje tako trpel - zdi se
mi…, no, sem veliko potihem prejokal - a tako žilav sem bil… Joooj,
nisem in nisem razumel…, in zopet, sem čutil da moram nazaj, na
- isto vsebino, na začetek…, kot razcepljen… Danes razumem - bil
sem v depresiji, ko sem bral in otopljen obstal… Še danes, duša
vzpodbudi mi jok, ko vživim se, v tega dečka, kateri v zatemnjenem
kotu sobe, izgubljeno je bral in obstal, obstal nemočen s seboj,
obstal tako je dolgo - na križišču sebe, stisnjene občutljive duše a
tako krepkega telesa - kot naše človeštvo danes - ko ’verjetno’, ena
velika (zemeljska) duša, podobno stoka… Še zdaj nisem gotov, kdo
je takrat obupal, ’mislim’ da On, verjetno zaradi nemega a globokega
izraza otroka, prikritega, negibnega brezupa… Priznam, od takrat,
ruskih klasikov nisem nikoli bral…, ni mi bilo dano, ali pak, morda
– le za takrat… (mogoče, enkrat, Mihail Lomonosov?) Čez sedem
let šele, dodatno ob šoli, ’pravljicah’, posegel sem, po ’okultnem’,
filozofih idr., odtlej z notranjim hotenjem, tako kot takrat ’crtane’
romane… Malokdo ne bi za nekaj let odložil pre-težke misli, mračnih
vsebin, nazaj, na tisto, tako upognjeno polico… Marsikdo pa je
prestavil, veliko bolj umestno ’branje’, za veliko dlje časa ali pa še
vedno proučuje ’romane’ in ’pravljice’ - ups… Koliko sploh človek ve,
če niti tega ne ve, da znanje (lahko) koristi?...
Predpostavljam-o, da je (bilo) tisto, šolsko branje in učenje (eh,
bolj malo, zaradi dopolnilnega popoldanskega urnika, številnih
’nadgradenj’: „ti sine, ki ne rabiš veliko za šolo boš pa to, pa še
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to”), javni del para-politične strategije, prilagojene „proizvodnji
delovnih enot” za služenje sistemu, tisto domače pa ’prikriti’ del
težko dosegljivega „idealizma”, hm…, s posledicami (a se čuti?)
Danes bi bilo nemalo število tistih, ’polno-letnih’, že s to vsebino
notranje razcepljeno, pa je vsaj tako realna, kot so bridke izpovedi
tudi ’ruskih’ vojn, trpljenja ljudi… Marsikomu v nadaljevanju življenja
(životarjenja), knjiga postane izviren sinonim za nekaj nepotrebnega,
oddaljenega, saj, „če nekaj ne iz-veš, te ne boli glava.” Res zanimiv,
predvsem samo-destruktiven rek, „prilagojen” nadaljnjemu zavajanju
množic, zato rek raje realno prilagodimo resnici, za vse čase, „da
nas mora za-boleti glava, če vse ne iz-veš.” Res, „blagor človeku,
ki je trpel, saj je našel življenje”, je nekdo, verjetno najprej izrekel,
kasneje so na-pisali… Kdaj smo prebrali kakšno knjigo, ki nas je
uspela znatno prebuditi in premakniti? Ne mislimo na tiste, ki močno
’lokalno’ ganejo a kasneje ne aktivirajo ’globalne’ zavesti. „Se ve, je
študirati izključno vsebine, ki nas stalno premikajo naprej in navzgor
– v ravni in strmi črti!” Da je potrebno vsebine korektno umestiti
s predhodnimi znanji, usvojiti v življenjskih spoznanjih in stalno
preverjati, nadgrajevati. Nekaterim ljudem, včasih tudi nejevoljnih, ko
odhajajo v službo, jim utrujenim skoraj nič časa ne ostane, da bi se
posvetili prebiranju, drugim, sproščenim v proučevanju, pa ne ostane
kaj prida časa, niti volje, da bi se posvetili ’službi’. ’Baje’ prvi živijo v
večjem, ’nekem’ pomanjkanju, ampak kdo prizna, da nima ’dovolj’
pameti, in da mu ’marsičesa’ sploh ne primanjkuje? (ko večini „samo”
denarja primanjkuje) Gotovo nimamo dovolj tistega znanja, ki bi si
ga želeli, drugi pa ne „dovolj” sredstev, ki bi si jih želeli…
Zanimiva so dognanja knjižnične statistike (?), o bralcih z
univerzitetno izobrazbo, ki po knjigi sežejo približno tako pogosto,
kot ljudje z nižješolsko izobrazbo. Oboji imajo namreč - tako kaže
„statistika”-, precej zakoreninjen občutek - gotovo si takih občutkov
ne želimo -, da vedo dovolj. Prvi morebiti smatrajo, da so veliko
že prebrali, „naštudirali”, a tudi usmerjeno „prekopirali” zastarela
znanja in „kontrolirane” strokovne literature, ki se prej oddaljujejo
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kot približujejo razumevanju človeka in življenja. Njim namreč nihče,
zaradi „tako visoke izobraženosti” ne more več „konkurirati”, ker
že ’odcepljeni’ smatrajo, da so dosegli splošno prednost, kar pa je
lahko namišljeno. Dolga leta so pridno gnali in potili vse zahteve in
pričakovanja starejših „profesorjev, akademskih „kolegov.” Z njimi
so se intelektualno in socialno stapljali v „intelektualni inkubator”,
ki je vzajemno znanstveno-zaščitniško „hi-class” naravnana in
organizirana enota. Ta „delovna enota” se ne razlikuje veliko od tiste
prej omenjene „osnovnošolske” afirmacije. Blizu simpatizirajo z ljudmi
na visokih, često političnih položajih, zato si - „pravilno razmišljanje,
saj so na pravem mestu”- le še dodatno utrjujejo po pravilu, dokler
so z ujetim razmišljanjem ugodno nameščeni, tj. dokler so živi.
Tovrstne namišljenosti jim nikakor ne očitamo, vendar jo je v neki
meri potrebno prepoznati, saj je samo navidez „modra glava” za
naravnanost človeški evoluciji, izgubljena prilika. Po kozmičnih
kriterijih izobrazba nima nobene preference, temveč zgolj znanje, ki
je prepoznano v načinu razmišljanja. Visoke inteligence razumejo, da
smo v napačnem interpretiranju znanja zavedeni z napak koncipirano
hierarhijo, zatorej upoštevajmo izobraženost v relativnem smislu,
da lahko prepoznavajmo prava znanja, in da z večjim ’vplivom’, ki jo
izobraženost nesporno ima, uspešno uporabljamo in posredujemo
znanja…
Naproti njim – „ne-bralci” z nižješolsko izobrazbo, včasih
nespretno, malce grobi, manj taktni ljudje, ki umno niso zmogli
blesteti niti v nižjih razredih osn. šole, pa jih je malce bolj trda resnica
- s katero so se zmogli tudi iskreno našaliti - malce premetavala
in pripeljala do stanja, ko so zmogli „posiliti se” le najnujnejšega
razmišljanja, zgolj zastavljenega za preživetje v okviru realnosti
njihovega bolj enostavnega dojemanja. Nikakor tovrstno dojemanje
ni podcenjujoče, pogosto je bolj realistično, naravno, spontanih in
prodornih odločitev, kot marsikaterega učenega moža. Ne terja toliko
potrebe po nekem dokazovanju (ta je bolj osebnostna motnja brez
učinka), ali nadgradnji uma, z nekim prebiranjem knjig, ker so zmogli
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samo-priznanja, da to, za njih, preprosto „nima smisla”…
Če bi govorili o življenjskosti in pristnem prijateljevanju, bi se
odločil-i prav za te – slednje. Pomislimo na svoje starše in njihove
pred njimi, ki niso imeli možnosti šolanja (vojna, siromaštvo), a so se
naravnega razuma približali učiteljici naravi in krepkemu razumevanju
življenja. Prisluhnimo starejšim, še živim ljudem, da nam predajo
svoje zgodbe, nam v nadaljevanje, da se lažje zamislimo nad tem,
zakaj smo takšni kot smo… Ena zgodba: Kasneje šele…, izvedel
sem zgodbo nekega otroka, na hitro izgnane družine, prepuščenih
krutemu svetu, v okolju neprijaznih ljudi in še s tistim malo, kar so
prinesli, večinoma okradene… Otrok je v šolo hodil bos, sicer nič
neobičajnega za tiste, krute vojne čase, vendar bos tudi v hudi zimi,
ko ni bilo kaj jesti, kaj šele obuti. Šele kasneje, ob koncu, ravno v
tistem letu tako hude zime, je oče uspel dobiti dva stara čevlja, da
ne bi marljiv otrok, pol ure daleč v šolo, v snegu hodil bos. Enkrat je
otrok prišel domov, a ni opazil, da je na poti, ko gazil je sneg, izgubil
podplat enega čevlja. Že prej, s podplatom iz kartona, je namreč imel
premražene noge, verjetno razlike res ni občutil… Sedem let mu je
bilo… Ko se je pri enajstih letih vrnil nazaj, od tam, kjer so pokopali
njegovega izjemnega očeta, rečeno je bilo, je bil že samostojen…
Ko danes proučujem njegovo ’sliko’ pri dobrih šestih letih, zgledno
oblečenega, verjetno tudi primerno obutega, preden je moral oditi s
starši v neznano, daleč stran, se zdi, da je znal že realno razmišljati
– že pri šestih, kaj šele pri enajstih letih, res „starosti”, v pomanjkanju
otroške ’mladosti’. Poglejte v njegovo dušo, konsistentno podobo še
vi (zadaj na platnici), mogoče se motim… Njegova, starejša sestra
nam je to izpovedala, ki takrat, ko mraz je bil prehud, iste čevlje je
nadela, da je odšel vsaj eden v šolo… Ničesar od takrat, ali o čem
podobnem, nikoli nismo slišali – nikoli iz ust svojega očeta… Tudi
to zgodbo, izvedel sem šele kasneje, ko je za razdajanja življenja,
v srcu že pregorel… Oče, počivaj v miru. Hvala ti za vse, kar si mi
predal… Zdaj razumem, ko ’čutil’ sem njegove noge, zakaj so bile
do pol-goleni malo ’drugačne’; in predvsem, zakaj so bili tako hitro
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izgnani; ko se je njegov oče, vzoren veljak, samo nekaj dni prej
(leta 1941), s svojim ’nadzornim’ vplivom, uradno službo, zavestno
in usodno izpostavil ’nekim’ ljudem, zaradi ’javnih’ nepravilnosti…
Pripravil je svojo družino za izgon pravočasno, vse vzorno in
korektno je zapisal, vse je predvideval… Pomenljivo, s kakšnimi
imeni sta zapustila močne sledi, svojega vzornega delovanja; eden
je bil Srečko, drugi pa je bil, tudi Srečko…Kasneje človek poveže
marsikaj, tudi zakaj neki, tako močna vez med ljudmi obstane vse
življenje, brez veliko besed, ko številni otroci, svojo so mladost v
bridkosti, strahu in pomanjkanju delili - res močne vezi, opazili smo
med nekimi, zgolj starejšimi ljudmi. Zgodba človeštva se ponovi;
pomanjkanje, negotovost, strah… V skupnem doživljanju marsičesa,
potrebno bo po-trpeti, da se bodo ljudje razumeli - spoštovali. Strah?
- Ne zaradi klimatskih in geoloških sprememb; ooo ne, temveč
zaradi nekih ljudi in predvsem nekih – neljudi! Pravijo, da bo 25%
ljudi umrlo zaradi šoka, ko ugledali bodo nezemeljska bitja, pravijo.
Mi pravimo da veliko manj. Morate se naučiti premagati strah,
razumete? Ga obvladovati, razumete? Morate znati! Vedeti! Marsikdo
bo takrat razumel pomen človeškega umovanja: „Aut vincere aut
mori.” – Zmagati ali umreti. Začeti je potrebno zdaj – takoj! Dandanes
večina, suvereno ne vpraša niti kje je wc!? Niti reči: „to je pa moje –
tega ne dam!” ; „to ni prav – tega ne dovolim!” ; ali (marsi-) komu,
ki (nas) zavaja preprosto izpovedati kar mu gre. Potrebno se je
naučiti premagovanja sramu in strahu. Vaje in motivacije pa res
ne manjka!? Vadite: koordinacijo telesa, kontrolo krvnega obtoka,
kontrolo živčnega sistema – torej moč uma.
Neizrečene zgodbe, zgovorne, številne, so v bridkosti podobne
vsem staršem, starejših ljudi: razmišljajmo, poglejmo sebe in okoli
sebe… Mogoče nas kakšna zgodba prevzame, da prepoznamo tudi
neme govorice utesnjenih duš, ki dandanes niso deležne nobenega
razumevanja, četudi smo ravno od njihovega trpljenja in bridkih
izkustev, pridobili marsikaj, v prid svoji ’genetiki’, delovanju…
Psihologija rada postreže z ’meritvami’, interpretacijo inteligence,
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in vendar se temu precej nekorektno sledi, ko se prikazuje npr.
’šoferje’ kot najmanj inteligentne s povprečnim IQ 86, in vendar
se pri njih občuti in tudi opazi večjo mero zdrave pameti ali celo
podjetnosti, kot npr. pri nekaterih ekonomistih. Ne simpatiziramo z
nikomer, četudi bi šoferjem priznali kaj več ’točk’ in onim na vrhu,
katere ne imenujemo, kaj manj; kot interpretirajo nekorektne številke,
nepopolnih ’tuzemnih’ kriterijev…
Omenimo, da so osebne evolucije bolj sposobni bralci, ki se
nekako v tem kontekstu umestijo v sredino, in ki po dobri knjigi
občutno in po pravilu največ posegajo. Ne le zaradi knjižnične
statistike, temveč tudi zaradi uravnoteženosti notranjega duha,
napram zunanjim vplivom habitata kot izpostavljenosti naravnemu
življenju in zmerne obremenjenosti poklicne usmeritve. V osebnem
ravnovesju se lažje ozavesti svoj naravni potencial, kateri življenjsko
še premore neko „srednješolsko” praktičnost, čemur več, pa se je
že (duševno) upiral. Marsikdo se v neki točki šolske umeščenosti
sprašuje, kam ga vodi znanje, ki ga pridobiva in kako življenjsko se
ob tem znanju počuti – koliko svoboden se ob tem počuti, koliko
resničen… Seveda pa so to le statistike, saj marsikdo raje svobodno
podčrtuje, dopisuje (premalo prečrtava!) po svojih, neizposojenih
knjigah… Učinkovitost prebujanja uma se kaže ravno v post-šolskem
času, svobodi lastne odločitve v potrebi po znanju, bogatenju mimo
institucionalnih vplivov, ki ne zadostijo potrebam naše individualnosti,
specifičnosti, globine… Posamezniki tako, bolj svobodno,
inspirativno, nezavezujoče, velikokrat s spontano intuicijo posežejo
po vsebinah, ki jim omogočijo drugačno, velikokrat zanimivo vsebino,
in sčasoma skozi izvirno uporabnost, dosežejo bolj jasen pogled,
na sebe in svet. Ta pogled izvira iz prebujanja notranjega sebstva,
kjer se človek počuti varen in „doma” in se začenja po malem
prehranjevati in utrjevati zgolj z notranje usmerjeno objektivnostjo
kot samospoznanjem preko ’samoanalize’. Nadalje se skozi notranje
podoživljanje hitro prečiščuje, samofiltrira in plemeniti v vedno bolj
prebujena stanja praktičnega in gnostičnega razumevanja sveta.
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Vse poti globljega in samostojnega proučevanja, prej ali slej vodijo
v duhovno materijo, preko samo-prepoznavanja do novorojenih
idej lastne kreativnosti, nadalje socialne odgovornosti in aktivnosti.
Tovrstni proučevalci tako zmorejo najbolj usklajeno dozoreti,
dojemljivi postanejo za veliko več načinov razmišljanja, prisluhnejo
marsikomu in razumejo marsikaj, ker so spoznali v svobodi
proučevanja ne le sebe in svoje omejenosti, temveč tudi, da svet ni
tako podatkoven, informativen in nasploh siromašen, kakršnega so
se učili, temveč da ga lahko razumejo in zaobjamejo le z nenehnim
proučevanjem. Gotovo zmorejo največjo življenjskost v sinhronem
bivanju med ljudmi ravno ljudje, ki so zmogli ohraniti balans med
izobrazbo in smotrom, ki jim služi, in v tem lahko zaobjamemo
vse izobražene, predvsem predstavnike samostojnih poklicev, ki
niso izgubili posluha pri servisiranju raznovrstnih storitev za dobro
človeka.
V sistemskih razmerah delovanja, pa smo lahko hitro priča stanju,
katerega si nismo več zmožni niti odkrito priznati, ko smo se že
preveč konsolidirali in postopno tako prilagodili, da ne zmoremo
notranje moči občutnega nasprotovanja, ko se zalotimo bolj v stanju
nekega negodovanja, s katerim pa neusmerjeni in neorganizirani
ne uspevamo popravkov. Ne zavedamo se dovolj, da bi morali
veliko glasneje spregovoriti in se kolektivno resno zavzeti, sočasno
pa opažamo, da ne najdemo ustrezne podpore, kljub temu, da gre
za obče dobro. Izčrpanost ljudi zaradi sistemskih nastavitev, nam
ne daje veliko prostora niti vnaprej kakšnega zagotovila, da bi z
mišljenimi izboljšavami ali spremembami uspevali, zato se sistemu
„zoperstavimo” bolj osebno, iz pozicije nevpletanja ali le nujne
uporabe državnega servisiranja. Omenjeno stanje množic napram
sistemom, se je prelevilo v neko hipnogogično stanje, kjer toleriramo
tudi najbolj neživljenjske zahteve in omejevanja s strani sistemov,
posledično nehumanega stanja, v katerem se danes človek s svetom
nahaja. Nemoč, četudi bi ljudje nepravilnosti organizirano in jasno
izpovedali ali nerazumne odločitve od sistema bojkotirali, je marsikje
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strašljiva in boleča. Kolaps tovrstnih sistemov je torej neizbežen,
vendar je dotlej še veliko bolečine v ljudeh, veliko neizbrisljive
osebne in kolektivne krivice, veliko „bolečin” po obrokih. Posledice
nemoči in predvsem neznanja ljudi, da prepoznajo delovanje in
izvirni „greh” soljudi, ki so sisteme koncipirali po svojih omejenih
ali blokiranih nazorih - mogoče celo v dobri nameri - , ki jo večina
tolerira ne glede na to, kaj „dobre” namere v ’samorazvoju’ sistemov
doprinašajo, doživljamo vsi.
Ni potrebno predstaviti razmišljanje in delovanje dela sodnega
mehanizma, kjer se - zaradi malenkosti, procesnih napak, materialne
„nedokazljivosti”, neprepoznavanja morale - glavna in bistvena
zadeva zgolj redakcijsko obravnava, namesto v pravem bistvu
obravnava, ali dela medicine, kjer lahko mlada bolezen pridobi vzgon
marsičesa, od marsikoga. Tu seveda ne mislimo na mehanicistično,
urgentno, transplantacijsko, lepotno medicino, temveč na necelovit
pristop pri obravnavanju ’posledic’ in pretiranem ’medikamentoznem’
obravnavanju, ki stanje telesa bolj paliativno približa, v ne-zavidljiva
stanja človeškega „brez-upa”… Gotovo bi bil marsikdo danes še
živ, če bi s svojim razmišljanjem, sledil notranjim občutkom, saj ima
vsako živo bitje v telesu samoozdravitveni potencial, kot inercijo k
življenju in nikakor naproti smrti, če ne bi bil pod pretiranim vplivom
mnenja predstavnikov ’najmočnejše’ stroke, ki v „konziliju” odločajo
složno in kolektivno o načinu zdravljenja in tako „nevednemu,
nestrokovnemu, bolniku” s svojo belo, intaktno prezenco ne pustijo
prostora razmisliti o lastnih odločitvah, o lastnem telesu, ki naj bi ga
najbolje podoživljal in poznal.
…„da bi posameznik, ki dovoli biti prežet s Kristusovim impulzom, bil
v stanju prevladati vsako bolezen, ob pomoči močnih in zdravih sil,
katere znotraj razvije” (R.Steiner).
Malo hrabrih je, tj. dovolj samozavestnih ljudi, ki zaupali so predvsem
sebi ali preprostim (zdravim in odločnim) zdravilcem do naravne
ozdravitve, in so se še pravočasno uspeli iztrgati iz „smrtnega”
objema klasične medicine (op. p.: v mislih imamo predvsem
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kemoterapije, obsevanja; paliativo).
Le kje naj dobimo še malo potrebne podpore/vzpodbude, ko se
malce negotovi zanašamo na tisto malo, kar sicer v sebi, četudi
nerazvito, imamo? Usodno se lahko, tako zanesemo na „sistemskonajmočnejšega”, ker mislimo da vse to ima. Največkrat je prepozno,
pre-hitro se tam lahko znajdemo in izgubimo poleg življenja, še
svoje dostojanstvo. Smo prepričani, da se zavedamo vseh pasti
svojih odločitev? Inteligenten človek nima v bolnišnicah veliko
početi, privošči si lahko kakšno npr. ambulantno kontrolo zobovja,
so ga tako, zaradi manipulacije predhodno poškodovali, inteligentna
ženska bi zmogla moči, podučiti se marsičesa (kar se taji), npr. se
po nepotrebnem manj (ali sploh) poniževati pri „kontroli”, zanimivega
dela psiho-patokracije sistema - npr. ginekologije…Mogoče smo
krivični, kaj ’spregledamo, ampak mi se vedno preprosto vprašamo:
Kam pa hodijo ostali ’sesalci’ na preglede? S takšnim razmišljanjem
se lahko veliko doseže, vzpostavljena pravila kontrole, pa so nekaj
drugega …
Gotovo bi bil danes, med nami, še kakšen dober človek več, med
duhovno razvitimi, če bi vsaj starši prepoznali specifični fenomen
notranje občutljivih, duhovno še „neprepoznanih” adolescentov, kar
bi jih osvobodilo kasnejšega posttravmatičnega ozaveščanja – kako
nismo, zakaj nismo…, pustimo tukaj karmične z-veze ob strani, saj
jih večina staršev niti po takih družinskih tragedijah nedvoumno ne
prepozna, še manj raziskuje… V „imenu” izobraževalnega sistema,
ki tako uspešno razceplja v nas, tako krhko zvezo med navidezno
osebnostjo in bolj resničnim notranjem bistvom - dušo, naše sožalje.
Zanimivo, da smo že resno (še v našem hecu je veliko resnega)
tehtali o prednostih in slabostih, ki jih doprinese naše zaupanje, ko
predajamo drugim svoje otroke v uk. Mislite, da jih prosvetljeni starši,
morebiti res ne bi zmogli sami vzgojiti v kvalitetne individualce?
Verjamemo, da so tvorci sistema na to že davno po-mislili, pa je zato
tudi osnovnošolska obveza, po-ostala „uzakonjena”… Tudi če ne
namigujemo na občasna, namenoma izpostavljena dejstva stvari,
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si s tovrstnimi razmišljanji, po svoji presoji svobodno postrezimo.
Več vidikov, kot si predstavljamo, večja izbira se nam nudi v presojo,
o isti stvari, in s tem že širimo možganski potencial, ki ga vedno
prenašamo s seboj. Celo nas ta potencial, edino v nas, prenaša
v celoti bolj kot mi njega, ko najdemo se v „brezizhodni” situaciji
med ljudmi, ko smo „izgnani” ali daleč od ljudi. ’Blagor’ resničnim
„aristokratom” (onim, visoke zavesti duha), ki s svojim vplivom in
možnostmi, samostojno lahko izbirajo izjemne predmetne pedagoge
- za svoje otroke, potomce…
Nekulturno? ali zgolj (za pozitivne) realno?
Namreč, tako smo se na-učili polepšati svoje sprijene misli, …aha?
zdaj pa malo ’drugače’,…da verjamemo, da smo glede osnovne
kulture pred drugimi, pa smo glede splošnega stanja nekje v peri–
ne–umu (tam res ni uma). Kdo je bolj ’kultiviran? Tisti, ki nekulturne
misli zamaskira z zunanjo podobo slepe kulturnosti ali tisti, ki se
spontano izjasni v svoji naravni produkciji misli? Ni enostavno – v
priliki potrebe po hitrem jeziku, primerno hitro vključiti tudi možgane…
Namigujemo na dve stvari: Na nekoga, ki se ima za kulturnega,
vendar ne ve kaj je resnična kultura in za drugega, ki izgleda morda
manj kulturen, a nedvomno opaža v ljudeh slepo kulturo... Opazujmo
ljudi, ko se nahajamo v kulturnih hramih, vidimo, da nas ’kulturni’
praktično ne zazna(va)jo. Kakšna kultura je njihova, če je naša
taka, da nikogar ne spregledamo? Je najbolj kulturen morda tisti,
ki ima več spo-znanja, ki ’nič’ ne spregleda ali tisti, ki vzpodbuja
več (zunanjega) laskanja, v pomanjkanju znanja in opazovanja?
Zunanjost brez notranjosti ne koristi kaj prida našim resnicam. Nič
naprej ne razglabljajmo… Ko se vidimo naslednjič v gledališču, nam
je vse jasno. Je?: ker vsebina namiguje, naj vendar za-živimo edini
čas – sedanjost: „Le pobrskajte po svojih mislih, pa boste videli, da
v njih kraljujeta preteklost in prihodnost. Na sedanjost skorajda ne
mislimo; če pa le pomislimo, to zato, da bi v njej našli luč, ki nam
bo svetila v prihodnost. Sedanjost ni nikoli naš cilj: preteklost in
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sedanjost sta nam sredstvi, le prihodnost je naš cilj. Potemtakem
sploh nikoli ne živimo, temveč samo upamo, da bomo živeli. In ker se
zmeraj le pripravljamo, da bomo srečni, je nujno, da to nikoli nismo”,
pravi Pascal…; in drugo: kakšne in od kje naše misli izvirajo?...
A nadaljujmo z ’našo’ nekulturo… Ne porečete spoštovane ženske
zaman, da moški mislijo z ’žadastim’, kar dobesedno pomeni in
izpoveduje izvirni program, ki nam je bil vcepljen (brez cepiva,
genetsko) kakšnih 5000 let nazaj z namenom omejiti moške v
produkciji kvalitetnega razmišljanja, torej, na zelo nizkem nivoju in jih
oddaljiti od razumevanja ženske ’nastavitve’. Niti se ne zavedajo
potrebne notranje moči in volje, ki je potrebna, da bi njihov
intelektualni center vendar le premaknili iz te mrtve točke, v smeri
navzgor. Tja do ab–long–a–te , je kot sama beseda pove,
abnormalno dolga pot, večini neznana, še manj raziskana in ravno
od tam, se pri-dobiva najčistejše informacije, oz. posledično
kultivirane misli, za katere je večina malo bolj slepa od slepega
človeka, ki zazna več svetlobe in navigacije za lasten pogled na svet.
Vprašajte dojenčka, ki pulzira na temenu glave. „Baje”, da si nekateri
obarvajo lase - naravne receptorje za tisto, kar nepopačeno prihaja
od višjih svetov od zgoraj, da bi to prešlo po naravnem prevodniku,
preko notranjih energetskih centrov, do tam, kjer človek stoji z
naravno ozemljitvijo, zdravimi nogami. Ker pa se bolezen reflektira
preko ’zelo’ oddaljenih nog, „si mislimo”, kako je človek resnično
mojster, ki po pravilu sebi za življenja bolj škoduje kot koristi. Večini
’površinskih’ ljudi, se namreč zdi bolj pomembno, skrbeti za iluzijo
površinske lepote, namesto prave naravne ozemljitve in vibracijske
lepote, od katere so verjetno, predaleč, pa so, predpostavljamo
zaradi oddaljenosti, obupali… No, tudi ženske, ki pa smo bile (ker
smo mi, bili in ’bile’) v približno istem času – ca. pred 4500 leti, v
„modrem” predelu grla omejene, blokirane, ne izkazujemo prave
pozicije intelekta, vendar ga imamo, napram moškim vsaj na zavidljivi
višini, čeprav ne ravno zavidljive stabilnosti. No, vsaj govoriti smo
začele (se odblokirale v grlu), ker smo spoznale, da ’ste’ moški,
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doslej dokazali veliko svojih ne-sposobnosti, v meri, ki močno
odstopa od zdravega razumevanja življenja, človeške vrste. Od tam
spodaj res izvira samo nagon in rivalstvo, dovolj za kakšno vojno in
pogubo lastnim potomcem – ženske, matere pa se temu skoraj nič
ne zoperstavimo… Če se ne bi tako, genetsko zmanipulirane, že
takrat tako podredile moški dominaciji, ki se neodgovorno igra
„razsodnega” človeka, prav gotovo tako ponižane ne bi pristale.
Ampak, me smo dobile pred kratkim zagon, kozmične sile nas
odklepajo in vedno bolj lahko kaj izpovemo, tudi naglas… Kultura gor
ali dol, ne bi nam smelo biti važno… Aha, le kaj poreče zdaj naš
program kultiviranosti, v-cepljen v našem umu? Je vredno nekaj
tvegati, in zakričati, ko ga ’vpokličejo’? „Ne in ne! Sina vam pa ne
dam!!!” - v dobro morebitnega učinkovanja, da ostane ’moj’ otrok
vendar doma in ostane živ? - četudi smo obsojeni na domišljavost?
Smo res tako izumetničeni in kulturno zadržani, ko se učinkovita
disciplinacija uma/telesa/duha ne dosega – na pohleven, kulturen
način? Kakšni bojevniki smo, če si kaj ne upamo? Kakšni bojevniki
smo, če ne zaščitimo svoje, recimo ugodne genetike? In kakšni smo
če ne zaščitimo drugih? Samo ugodna genetika vzpodbuja razvoj
družine, rodbine, rase, človeštva… Neugodna genetika, recimo
izničuje dobro, recimo da so to tisti, ki so odgovorni, ko ’odpeljejo’ (ali
zapeljejo) našega ’vojaka’… Kakšnega vojaka neki, za kakšno
vojsko, kakšno vojno. Zaščitite svoje potomce, zaščitite jih v dobro
človeštvu, ne pa v destrukcijo vseh… Prave bitke bijte v sebi za
samorazvoj, to je pravi izziv. Uporabljajmo torej, ’obe’ tri variante
razmišljanja: kulturno, pol-kulturno in še nekulturno (ne-kontrolirana
norost?), seveda jih umeščajmo po lastni, vendar kreativni sodbi.
Prej ali slej, v neki živosti umovanja lahko ugotovimo, da „pol-kulturni”
pristop osveži, prebudi mrtvilo predvidenega pristopa, ko je mrtvilo ali
kaj mrtvega res, še najbolj kulturno. Pustimo na stran definicije
psihologije o osebnostih tistih, ki tudi tako lahko razmišljajo, in
predvsem, ki tako lahko tudi o-živijo. Razumevanje skozi ’kognitivno’
psihologijo, predstavlja v tej vsebini le nekakšno abecedo (a, b in c)
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dojemanja relativnosti, zato ni smiselno pritrditi, da bi se preko
takšnega razumevanja, utegnilo nedvoumno povezati, ali celostno
razumeti omenjene edukacijske pristope, ko želimo širiti um. S
širjenjem uma pridobivamo več spretnosti in več ’lastnosti’, torej
večje sposobnosti, pa se po potrebi lahko izbira, ko - „vedno pride
vse prav.” Kako naj sicer zgradimo nekaj brez zdrave osnove, daleč
od - izmov, če je večina mentalnega materiala, tudi strokovnih
pristopov, dotrajanega, predvsem smo predvidljivo občutljivi, intaktni,
za kakršnokoli spodobno adaptacijo, ki bi lahko vzdržala nadaljnje
sprejemanje vse težjih resnic, a tudi vse večjih učinkov? Torej, ste
vedno občutljivi, ko se omeni ’omejenost’ vaše stroke? Vaše stroke?
Naše stroke? Takšnih strok naj ne bi bilo, vse bi morale biti podrejene
enovitim, temeljnim resnicam stroke – doseči kar je potrebno (da sin
ostane doma) in kot je prav (za dobro, dobrih ljudi). Naše „občutljivo”
razmišljanje je podobno, npr. neki salonitni kritini, ki je desetletja
vsem in vsemu izpostavljena - na vseh strehah sveta. Dandanes pa,
za izvedbo le kratkotrajne odstranitve, terja občutljivo, medicinsko
obravnavo; kot analogija na občutljivost, ko nočemo priznati nekaj
novega, ko je bilo staro tako dolgo dobro. Kritična mentalna kirurgija,
od nas terja še več, saj gre za pomembnejšo, bolj živo kapo, kot
dotrajano streho naših zaklonišč. Za človeka, ki stremi
napredovanju, velja načelo, da mora biti sposoben, v vsakem
času, stara znanja nadomestiti z novimi znanji in spoznanji.
Verjetno kaj omenjenega iz naših vsebin, ne gre in ne gre v glavo.
Zmoremo kaj teh sposobnosti, da se razvijamo v smeri evolucije, al’
bi radi svoje potomce kar odpremili v neznano, z enosmerno
vozovnico? Upamo si zatrditi, da ženske (sedaj odblokirane v grlu)
izkažejo veliko višjo inteligenco z glasnim kričanjem, kot marsikateri
kulturni ’ded-ec’. Kje je kultura, da dovoliš izgubo brez odpora in kje
je „ista” kultura, ko se ob istem dovoljuje slabo (porajanje zla) brez
odpora. Slednje izzveni veliko težje, za slednje se vsi mi trudimo!...
Kako se moramo po-truditi, pa vzpodbudimo z nazornim primerom:
Torej, ti kričiš (ti ženska ti), ne oziraje se na neki bonton, saj gre
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vendar za sina, oče pa „zaveden” (v obeh pomenih) razmišlja po
svoje (ti moški ti). In ko že prevagne odločitev na tvojo stran, ko si že
oddahneš, se ’mulc’ oglasi: „Mama, jaz bi pa šel ??? A ga slišite? On
bi pa šel… Da se mu zdi ’zanimivo’ - brezskrbno celo, poreče… Res,
zadnja leta so našega sina prevzela ’kulturna’ sporočila na malem
ekranu, ki vabijo v službo domovini in kažejo, kako zanimivo je biti
del ’državotvornosti’; vse čisto, brezhibno, v vetrcu zastave
pla,po,la,jo… Draga mama, veš, danes ni potrebno, da se nekoga
’prisili’, kaj šele izžene na tuje, obstajajo veliko bolj prefinjene
metode, so kot ’psihologije psihologij’, nedoumljive, tudi
strokovnjakom… Če to vsebino dobro zaobjameš, morebiti dosežeš
nadaljnje prepoznave – vseh vetrcev in barv (različnih držav)
’zastav’… Saj, večkrat sva ga, skupaj z možem opazila, kako
odgovorno sprejema tovrstna sporočila… Mama, me poslušaš!?
Tovrstna sporočila so učinkovito prikrita, to je kot reklama za vedno
’najboljši’ pralni prašek, ki ga stalno kupuješ, razumeš?... Sin pa
zopet: „Mama, meni se zdi kot nalašč, v pravem času, ta ponudba, bi
šel malo pogledat na tuje, kot vojak, da se utrdim, da postanem pravi
moški. Oče mi je o tem veliko govoril, kako so oni”… Torej, ti oče,
nimaš skoraj nič proti, smatraš celo, da si nisi mislil, da ima sin tako
pohvalno in kleno stališče…, ko si ravno razmišljal, če bo sploh kaj iz
njega, ko hodi ven samo s prijat’li…, zdaj pa kar naenkrat…; celo se
ti vidi, da si, seveda prikrito (ja ne boš, kot gospodar, kazal svoje
občutljivosti), še ponosen nanj… Dobro veš, ženska, koliko te je mulc
doslej ubogal, upošteval, kar priznaj, kako te je bolj ignoriral, ko je
bolj upošteval ’hladno’ mnenje svojega očeta. Kako boš pa njega
prepričala, ko si bila doslej uspešna samo takrat, ko si mu skuhala in
oprala? Ah, kar povej, da si se ti njemu prilagodila, (v)se mu
podredila; še za obleč, še nogavice si mu v sobo prinesla, pa obnovo
knjige, za šolo pomagala, a?… V bistvu si ga stalno šparala, pa je
mulc, priznaj ženska, malo razvajen… In ti misliš, da boš njega
prepričala. Danes je mladina samosvoja, malo bolj ’razpuščena’, pa
saj vaju nikoli ni doma, kaj v tolikšne obveznosti sta se zapletla?…
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No, draga starša, oba ’dobronamerna’ a tako različna… Že ta
različnost med vama navaja na razmislek, zdaj si pa predstavljajta,
kako je nam, ki ’kričimo’ vsem vam, tudi razvajenim (imamo pak višje
kriterije), pa ste vsi trije še v tretji dimenziji, četudi se že spogledujete
s četrto (z našo vsebino), in ko še vedno vztrajate na svojem starem
razmišljanju, ker ste leta in leta vzorno spremljali, kar so vam
pokazali, vam govorili, seveda ste to isto tudi počeli, kaj pa drugega...
Iz naše perspektive, veliko govoriti ne zaleže… Dobro vemo že pred
tem začetkom, zato tudi postavljamo povsod tri male pikice, kjer se
šele začenjajo razmišljanja, vse relativnosti poenostavljenih izpovedi,
prelomi vsebin ali le psiholoških stanj. A se zavedate, koliko njih ste
že prešli, ko jih nismo nizali za okras? Ja, polovico. Veliko misli ste
torej že zapravili, preskočili in še vedno prehitro berete… Še nekaj
vama povemo, spoštovana starša. Dobro, uspela sta mulca
prepričat’, da se ni uni-formiral, kot: „Ooo, zlati naš sine, je vendar
prišel k pameti.” Pa vesta, da je že odšel, na tuje, njegov najboljši
prijatelj? „Ja?” On, ja, pravi dečko, umirjen, res malo takih… „Še
vedeli nismo, pa saj res ga ni bilo zadnje dni nič pri ’našem’…
Njegova mama je bila bolj krotka, nasploh je bila to zelo umirjena,
ustrežljiva družina, o sebi so komaj kaj spre-govorili. „Še dobro, da je
naš ostal doma”… No, pa sta/smo zopet v „istem”… Ampak gotovo bi
lahko, oba, na mulca ni računat, kaj pripomogla njegovemu prijatelju,
da bi njega ali njegove starše ozavestila. V bistvu, ker (v duhovnem
in v pravnem smislu) nista nič postorila, sta ’nekaj’ dopustila. To
’nekaj’ - včeraj, je bilo sicer zelo malo zlo, ki pa raste in, ki se je
danes, tudi razraslo… Torej, smatrata to ’samo zase’ in za svoje-ga
dovolj pozitivno? Če bi pa njim/drugim pomagala, kar je tisto, že
omenjeno kot, veliko težje, bi pa že lahko pomenilo, da postajata
veljaka?... Vidva sta o tem sicer razmišljala, veliko več pa takrat, ko
sta, slabe vesti, izvedela, da je sinov prijatelj, po ’neki nesreči,
nepričakovano’ preminul… Halo, v ’takšnih’ okoliščinah je (po vseh
zakonitostih) vedno vse ’nepričakovano’… Ampak odšli so tudi drugi,
„je pokazalo na televiziji”, vendar tiste ’ne poznate’… Noo, vidite? Za
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vse tiste, slednje, se tudi preko vas, trudimo tudi mi… Predvsem za
njih, ki ste - Vi, ko tudi Vas ne poznamo?... Le ’oddahnite’ si, malo…
(popijte kaj ☺)
Če se ozremo nazaj, se nam zdi, da nam, korektni ljudje, z ’grobo’
kritiko, precej prizanesejo. Bi groba kritika morala biti vedno kulturna?
Zreli ljudje vedno priznajo potrebo po primerni graji in njihov prav
vedno bolj priznavamo; tudi Sokrat, je od prijatelja pričakoval
grajo… Smo uspeli kaj občutljivosti, nadomestiti s klenostjo? Razviti
moramo namreč notranjo moč, da to občutljivost, kot mrtvilo (smrt)
zamenjamo za živost (življenje)…Kultura, bonton, patriotizem, so
lahko tudi zlorabljene besede… Dostojnost nas ne napravi vredne
ljubezni in srečne obenem; in tudi najmanjše dejanje, je zaradi svojih
posledic pomembno za vse, zatorej je prav vse pomembno, poreče
filozof B. Pascal…
Obstajajo ’zaščitne’ prednosti, ko so bolj duhovno usmerjeni
posamezniki v civilizacijskem prostoru bolj zakamuflirani kot
povprečno usmerjeni, da jih še pol-prijatelji, ali starši ne prepoznajo v
deloma neprepoznanem poslanstvu; slednje je (delno) sicer tipična
posebnost „družinske” psihologije, ko starši ne zmorejo objektivne
presoje svojih potomcev v primerjavi z drugimi, vendar imamo v
mislih veliko več, kot psihologistično simboliko… Tisti, ki smatrajo
kritične izpovedi za „nekulturne”, kaj šele neresnične, bolje da ne
posežejo za njimi, zmore jih resnica in tisti, ki delujejo proti njej –
zlomiti. Prebuditi izvirno ’manj kulturno’ je velikokrat najbolj primerna
rešitev za vse nas, saj to, za svoje, notranje življenje in v podporo
drugim, odločno premalo počnemo, medtem ko navidez isto
nekulturo prepuščamo in dopustimo ’nekim’ drugim, ki jemljejo nam
notranje življenje – z zunanjim vred. Večina slednjih, nekonsistentnih,
neduhovnih (torej nemoralne) drže, tako ne ve kaj pragmatičnega
početi, pa občasno, tako soustvarjajo za nas, soljudi, torej ljudstvo,
več škode kot koristi, s stanjem pomanjkljivo zavednega - političnega
„obravnavanja”, obenem nepotrebne analitičnosti, ki predvsem nas,
ki smo z dušo pri stvari, zavede in odvede od bistva naravnih stvari,
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kar je smer pogube. Podobno kot interesna sfera analitičnih
„zdravilcev”, ki zbirajo na kupe ugotovitev o hipotetični ’kemijski’
notranjosti svojih pacientov, namesto da bi z njimi, preko zelenih
izvorov naravnega sveta, nazaj prepoznali pristen človeški stik.
Izhajajoč iz multidisciplinarnega pristopa vseh družboslovnih
znanosti; ki naj ločene sicer ostanejo specializirane za „necelovite”
tematske segmente, prepuščajmo kompleksno sliko človeškega bitja,
izključno celovitim interpretacijam. Brez resne in poglobljene
nadgradnje ločenih znanosti, torej brez duhovnih znanosti, je namreč
razumevanje tematike neobjektivno, neodgovorno in predvsem
nepopolno, ni pa tako neodgovorno, subjektivno, če se zdi
„neomikano”, ko (namerno) ne izbiramo vedno „pomirljiv” način
izražanja, nad katerim ni tako pomembno obračati pozornost, kot
globlje empirična misel, bistvo - za dobro našega uma, Marsikdaj
resnico v „grobi” izpovedi kar a priori zavračamo, dočim v strpnoprizanesljivem (kulturnem) izrazu, neresnice kar slepo sprejemamo.
Predvsem slednje, nežno, nas ne prebuja, odvrača nam pozornost, s
tem prevečkrat zavede v izgubo. Spomnimo se na ’sina’ in potrebo
po ’kričanju’ - Nekdo, ki glasno budi možgane, jih namreč zmore
prebuditi. ’Občasna’ konsistenca v strogosti, navidezni
nedostopnosti, ’hladni’ odločnosti, „neobčutljivosti”, je ne le odsev
osebne izkušenosti, temveč prebujenega stanja realnosti - na poti
pragmatičnosti, ki ni zgolj samodržna, osebno-sebična, kot se lahko
napačno tolmači, temveč pozitivno izpostavljena in za kolektiv
učinkovita. V načinu tovrstne karizme stališč, s katerim ste sina
’končno’ prepričali, se prepoznajo vezi teorije s prakso z refleksijami
izkušenj, o katerem posamezne stroke, zaradi nepopolnosti (tj.
neučinkovitosti ali neživljenjskosti) včasih nevede zavedejo.
Zavedenost se kaže v pomanjkanju potrebnih podatkov in
parametrov (da je potrebno tudi ’drugače’ pristopiti, ’zakričati’), katere
je potrebno realno prepoznati ali pridobiti, da bi tako, namera dosegla
učinek. Že beseda sama (zavajanje), vsiljuje odpor, vendar je
vseprisotno tako že adaptirana na vseh področjih našega bivanja, da
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jo lahko prepoznamo samo z prodornim in večstranskim
oprezovanjem. Predvsem svoboden in kritičen pristop, zmore
premakniti statiko zatečene patologije vsesplošnega stanja. Podobno
kot nas nek finančni zlom prebudi iz poslovnega dremeža, ali bankrot
osebnosti iz duhovnega dremeža, se človek premakne v iskanje
resnice, ko doživi neko vrsto travme - „bankrot osebnosti”, tj. ko se
naveliča udobja v iluziji, v kateri je do takrat „poležaval.” Mazohist, bi
si lahko še razlagal: „živele travme”, depresije, večje in daljše kot so,
boljše so, naj ostanejo kar dolgotrajne, hmm…, a dobro vemo, ko
nas lahko leta in leta spremljajo, da nikomur ni lahko… Nasploh smo
ljudje napravljeni na potiskanje, tj. nenehno vzpodbujevanje, ko
večina, 98%, ne ve, kaj v resnici hoče, predvsem, ker sebe premalo
pozna. Še h knjigi se često nejevoljno ljudje usedejo, ki s svojo
vsebino omogoča več časa, pa še sami ga lahko generirajo iz
rezultatov novega znanja… Je pa s sicer „težavnimi” osebami, ki
resnično vedo kaj hočejo, recimo, da bi to morali biti tudi mi, še
najlažje predvidljivo sodelovati, v dobro dolgotrajne stabilnosti, ne
glede na posebnosti značaja, v primerjavi z labilnostjo, tj.
nestabilnostjo večine ostalih. Doslej še nismo ničesar ključnega izpovedali, vendar smo vam pogosto v stavke spretno podtaknili
besede določenih učinkov, usmerjenih energij, prikritih zvez, da (tudi)
podzavestno in vztrajno vplivajo, prebujajo, delujejo, ne da bi se tega
sprva racionalno zavedali, sicer bi nam bilo dolgočasno, ker brez
tega, podtaknjenega duha, vsebina dolgo in večplastno ne obstane,
da jo lahko v novi svežini pomena prepoznamo in potrdimo veljavo
še za (kdaj) drugič. Torej navidez ena sama vsebina in vendar, danes
v preparaciji (zgolj prebiranju) takšna, recimo jutri v iluminaciji
(Razumevanju)”drugačna” – v nespremenjeni ’embalaži’, za razliko
od ostalega ’tržnega’ sveta, ki isto vsebino ponuja v stalno drugačni,
všečni embalaži. Občasno smo v nekatere sestavke vnesli presek
spoznanj posamezne stroke (ali zgolj strokovne ’knjige’), ki smo jo
spoštljivo proučevali in preizkušali. Ko si že mislimo, da je vsebina
sestavka popolno in pravilno razumljena, kot se od nas (vsaj po
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drugem branju) seveda pričakuje, se lahko precej motimo, saj
življenje postaja prekratko, da se preveri preštevilno strokovno
literaturo, da bi jo preizkusili na podoben, predvsem praktičen način,
ko so dnevi vse krajši. Tovrstno proučevanje ni počeli iz razumljivih,
intelektualiziranih razlogov razmišljanja tuzemnega sveta, še manj
lastnega ega, temveč za temeljito samoproučevanje in akumulacijo
znanja, ki se ga prežema na način, da z leti postaja resnično in
vedno bolj naše/za druge, ne kot pri mladih po umu, ki se preveč
u-klonejo izobrazbi samo po papirju, namesto tudi pokončnemu
znanju v glavi. Posledice? - globalno stanje „uklonjenega” planeta…,
zatorej je naša kritičnost (podtaknjen kontraprogram našemu
’kulturnemu’ umu ☺), še kako opravičljiva. Svoboden ponos, ne
izčrpa od nikogar beliča, terja pa izjemne, vendar spontane energije
iz sebstva, ki bolj svobodno samo-pre-priča. Kako bi se sicer drznili,
tako pogovarjati se z ljudmi, ne glede na dejstvo, da smo (s splošnim
stanjem) tam kjer smo. Dobro se je potrebno zavedati, da je potrebno
veliko več vedeti, kot si ljudje zmorejo predstavljati, skoraj brez
diskusije, ki je bolj domena skupine posameznikov pomanjkljive
vednosti, ki bi naj sebe v diskusiji iskali, oz. iskali rešitve in ideje za
svoje nivoje zavesti, pa o teh stvareh lahko svobodno in uspešno
diskutirajo najprej med sebi enakimi (sami sebi s-podobnimi), saj ni
obilice časa za vsesplošni konsenz. Predstavljajmo si, kako bi bilo ko
srečamo enega človeka, ki je študiral neko znanost, katero smo mi
že dvajset let pred njim. On v nas ne prepoznal, da vemo še nekaj
več, po drugi strani, pa se takoj ugotovi, koliko njemu še
primanjkuje…Poanta je v temu, da ni smiselno medsebojno rivalstvo
(dokazovanje), temveč morebitno vzajemno dopolnjevanje, kar pa ni
diskusija… Pozorni smo na ljudi, ki izzivajo ali vsiljujejo
diskusijo; to niso vedno ljudje, ki razumejo duhovni jezik in
dobronamerno posredovanje znanja. In kljub temu je naša
toleranca do vseh, tudi ’brezupnih’, brezmejna, ko jih jemljemo
takšne kot so, saj so nam kot božje iskre vendarle v „nekem” sorodu,
navsezadnje, z njimi in vsem-i (trenutno), delimo skupen planet.
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Vsakomur je potreben poseben trud, da se primerno najprej umesti v
normalno/pričakovano obnašanje človeka, in doseže pospešene
premike najprej v samo-evoluciji, in kasneje na ljudi, ki potrebujejo
’vzpodbudo’. Najbolje bi bilo, da se ljudem kar vse pove, vendar tako
ne gre, saj je tudi pridobivanje odgovorov na temeljna eksistencialna
vprašanja, bolj človeška notranja bitka, lekcije, na poti večji
samostojnosti. Najprej je potrebno, opazno vibracijsko frekvenco, z
velikim trudom doseči, se jo naučiti zaznavati in pravilno interpretirati,
le takrat smo lahko že sami po sebi zaščiteni. Tudi nosilce svetlobe,
ki predstavljajo „vesoljno” znanje, večina ne zmore opaziti v duhu
človeka. Saj poznamo: Iščemo a smo najdeni, ko govori o nepripravljenosti nekega iskalca, ki je nenehno opazovan…
Razumevanje Boga je potrebno iskati s: „prižgano svetilko podnevi
ali v iskanju kapljic sladke vode v širnem oceanu morja.” Če gladina
morja, za človeka predstavlja razumevanje realnosti sveta, se
ogromni večini neuspešno namigne, da se Objektivna Resničnost
izraža iz vseh razburkanih globin, posledično, z njim vred tudi s
’tankim’ pre-gibanjem na površju. Znanje pridobivamo večidel sami,
ni nujno „osamljeni”, in v usmeritev po lastnem duhu. Planu se
ščepec le pripomore, v podobnem smislu, kot ženska (polovica) z
inspiracijo vzpodbuja moškega oz. kot moška orientacija, življenjsko,
z duhovnim vodilom vzpodbuja žensko. Spoštovani Moški, Drage
ženske – ste razumeli? Podrejenost ženske, v kontekstu, ko sledi
moškemu, je rahlo simbolična v protiutež, ker so takrat „ Eve”
zavedle „Adame”, s prepovedanim „(genetskim) sadežem” iz drevesa
spoznanja (tj. kozmične zavesti), ko biblični imeni, pomenita dvoje
različnih plemen. Pomagamo: Moški ne more napredovati, brez
pomoči ženskega principa (energij), ki so ženske lastnosti, tj. intuicije,
izrazne emotivnosti, „sposobnosti kričanja” idr, niti ne more ženska
(zgolj ob mucki ali psičku), brez moške stabilnosti, varnosti in
„neumnosti.” Iz slednjega špekuliramo, da moški doživimo več lekcij,
ampak, ker smo rekli kar smo rekli, se vse moške neumnosti
odražajo na žensko, da morebiti še bolj trpi z njim… ’Recimo’, da bolj
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sočustvuje. Obe energiji namreč skupaj, še posebno preko globoko
doživete spolnosti (ljubezni), ustvarjata EM. delovanje, ki z
generiranjem ustvarja tretjo energijo, ki omogoča da oba (duhovno)
napredujeta, oz. se uravnovešata. Bolj kot je moški razumevajoč do
svoje (’sorodne’) ženske družice, bolj je duhovno razvit, saj gre v
bistvu vedno le za uravnoteževanje, leve in desne (ženske in moške)
hemisfere možgan. Sporočilo je naslednje: Številne razlike in
posebnosti, ki so nam kot ženski ali moškemu dane, so dane z
razlogom našega razvoja. Bolj kot jih ozaveščamo, bolj razumemo
drug drugega in postajamo uravnovešeni. Torej z izpadi ne
dokazujmo svoje oddaljenosti od sebe in se začnimo gledati svojega
partnerja iz te perspektive. Da - to povejte tudi svojemu partnerju…
Lahko se tudi sami pogovarjamo s seboj – pametnim človekom v
sebi, torej dušo - nam prej ali slej preda zven resnice v pomenu,
barvah. Ostati moramo, torej, notranje svoji, različni, samostojni,
individualni, da svoje ne-znanje neobremenjeno tujih vplivov in
zavajanj lažje sprva ogledamo v svoji dimenziji proučevanja, kjer
imamo pogled tudi na sebe, v sebe, skozi sebe, od sebe k njim in
vsemu. Človek se sprva lahko počuti notranje vzhičen, dokler se ne
„stabilizira”… Nekomu, od bolj razvitih, je lahko ’lažje’, ko se ’naredi’
tako ’pameten’ kot so vsi ostali, takrat se počuti med njimi še najbolj
neizstopajoč – varen v svobodnem razmišljanju. Zanimivo je tudi, ko
se ’potuhne’ v lažno skromnost, malo zares, malo za hec, ko se
poigra z okoliščinami: so občutki…, kot, če se pride v hotel…, ko so,
npr. zaposleni do njega, ki je prišel povprašat za prenočišče ’tako
preprost’ a v tak ’nobel’ hotel, neprijazni…, že naslednje dni, ko že
odide pa izvedo, da bodo delali v bistvu za njegove ljudi, ker si je
ravno on, „kaj tisti, ki smo se mu…, ko je tam listal časopise?” s
svojimi prijatelji zadal, da je v bližini potrebno, zamenjati
neustreznega hotelirja… Prav on, je namreč smatral, da lahko tako
preprost, najbolj objektivno, skoraj brez ’zlorabe’, najbolje prouči
dostojnost osebja, morebiti kakšne zamenjave, ker se ni dalo o tem
dogovarjati s pristranskim kadrovikom... Duhovni ljudje niso vedno
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’siromašni’? Kaj niso to ljudje od znanja? Kaj ne obvladujejo
objektivno realnost? Nekateri so gotovo lahko tudi premožni a s tem
neobremenjeni in nevpadljivi. Po drugi strani imajo ob sebi podobne
ljudi, torej, ki so že bili, so ali še bodo premožni, oz. ljudi, vredne
zaupanja, v medsebojni podpori, če se skupaj odločijo, saj je samo
en ’hotel’; sposobni vsak na svojem strokovnem področju, ko vsa
različna, predvsem znanja – združenih ljudi, pridejo prav - združenih
ljudi! Torej je vsak posameznik tako bogat, kakršne ljudi ima ob sebi.
Nekdo (N.Machiavelli) je razmišljal: Oborožen vojak je bolj nevaren in
učinkovit kot neoborožen. No, mi pa po svoje: Razvit posameznik
lahko s sredstvi bolj učinkovito, ugodno deluje, kot brez njih… Bolj
razvite posameznike lahko skrbijo njihovi nagajivi so-kolegi tam
zgoraj, ali predvsem njihovi vodniki, pa jim zaradi njih ni vedno
prijetno, ko so tudi oni, od njih opazovani. V višji dimenziji, se namreč
precej drugače, torej bolj korektno, razmišlja, in če se človek preveč
ponižuje pred manj razvitimi posamezniki, vidijo v njemu nemoč,
popustljivost, slabost. So namreč eni od njih, podobno sicer že
izkusili a malce že ’pozabili’, kako jih je utelešenost, tukaj na Zemlji,
prevečkrat omejevala in stiskala dušo. Celo so vse nas, ki smo sedaj
tu, okrcali, naj vendar sprejmemo in močno utrdimo svojo veljavo nelažne skromnosti. Aha, in to, več kot verjetno, leti na vse nas! Ste
slišali?... Bodimo takšni kot smo in pokažimo kaj znamo in zmoremo!
Ako se omenjeno v drugih ljudeh danes zdi utopično, je jutri za njih
manj utopično, naj pomnijo, kaj si točno sedaj o vsem mislijo, ker
stalno svoje misli za vedno pečatijo in jih reflektirane gotovo pridobijo
nazaj. Imajo naj jih bolj v kontroli, strpnih misli ne tvegajo ničesar.
Priročnik podajamo predvsem za vse tiste, ki bi zmogli v kratkem
aktivirati vsaj ca. ’30%’ možganskega potenciala, kar nekako
predstavlja osnovnošolsko duhovno izobrazbo, ki je na posamezniku
že opazna. Takšen človek bi lahko zelo odgovorno, ob pomoči
ustreznih neodvisnih strokovnjakov vodil državo, pa ne tako, kot so
se doslej vodile države - vsekakor učinkovito in pravično, saj bi kot
veljak operiral z resnicami in prepoznaval ’ovire’ na poti. Upamo si
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trditi, da bi po omenjenem odgovornem položaju posegel lahko vsak,
ki nedvomno prepozna objektivno stanje ’naše’ izpovedi. Seveda se
je poskrbelo s prikritimi vsebinami tudi za zgledne, poklicne in sploh
duhovne integritete, ki zmorejo „srednješolsko” (do 50% uporabe
možgan) ali „fakultetno” (do 80%) duh. izobrazbo, seveda se poreče
simbolično, po zemeljsko, „izmerjeno” in „stehtano”, torej manj važno,
vsi namreč moramo naprej delovati, vsak po svoje in s svojimi
celicami. Poznamo namreč nekaj izjemno učinkovitih ljudi, pa imajo
le nekaj razredov osnovne šole. Razumete? Tuzemne šole niso
izključno merilo naše razvitosti. Način razmišljanja, da! Zdaj bi moral
že vsak zase dobro vedeti, kakšni talenti, darovi in informacije so mu
bili dani in za kakšen namen. Okoliščine so vsakomur dane in vedno
bolj na voljo, imejmo na umu ta postopen prehod in pristopimo kot
„profesionalci” ne kot amaterji; ta prvi resnično živijo, ko drugi –
z-grešijo, torej dopustijo? Posnemajmo ’našo’ žensko, kadar brez
predsodkov „za-kriči”, oziraje se na bistvo izvirne ’izpovedi’, notranji
žar, še posebno, ko uvidi, torej, ko ’mulcu’ demokratično raje navije
ušesa, da bo pravilno razumel skrito sporočilo ’državne’ him…ups, se
hlipa…, torej ’himeričnosti’ (neresničnosti). Moški, če bi kdaj
prisluhnili svoji ženski, ne bi izgubili to in ono, ko ste se z ’onim’
zapletli v ’poslovno priložnost’. Vam je ženska večkrat govorila – vi
pa nič, pa ste ostali brez nič… „Koliko daril, bi si privoščila, pa
počitnice, toplice – si misli ona”…, a za lepoto se poskrbi tudi tako,
da p-ostaneš dober, torej veljak. Ženska, si slišala to, al’ gledaš
reklamo za kremo proti gubam?...pustimo, ne sliši… Koliko časa je
potrebno sedaj delati, da se povrne izgubljeno in koliko časa se
potrebuje, da se nekaj naučimo? Če smo zadovoljivo dekodirali samo
to SPoročilo, ne bi smeli več izgubljati energije (denarja) – nikoli
več… Zadnja leta nam vsem, ki pravilno tovrstne vsebine
razumevamo, naročajo, naj se obvezno spravimo ven, porečejo iz
’votlin’, da še kaj bolj prodornega, za soljudi ukrenemo. Mi moramo to
posredovati naprej, je ’mrežno’ informiranje, pa ne ’neka’ zloglasna
piramida. Vsak po sebi pa smo res nekakšna piramida, ’tokrat’
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aktivirana piramida – ko informacije širimo naprej, da se razvejajo še
naprej…
Neke misli ste prepoznali, ’vidimo’. Vsaka slučajnost z debelim
razlogom v smislu lastnosti kvantnega sveta, mi včasih temu
porečemo ’kozmične’ tajne:
Slučajnost - nematerialnost - medsebojna povezanost, ali druga
triada: svobodna volja – do globljega smotra - z globljo duhovno
povezanostjo. Pomnimo to, lahko zelo hitro napredujemo…
Dozorela so namreč vzvišenih mnenja, da nekateri dosedanji akterji
pomanjkljivo izkazujejo prodornost, predvsem duhovnega vpliva
na širšo javnost, ob angažiranju še bolj učinkovitih po zgledu, da
z duhovno prezenco izjasnijo SPoročilo, ki argumentira vednosti
in upravičenost aktivnosti vsakega od nas - individualne iskalce
resnic, ki niso orientirani zgolj „internem” delovanju. Ni pomembno,
a smo okupirani z neko osebno duhovnostjo ali ne, marsikdo
ima v sebi več občutka za red in pravičnost, kot nekateri samorazglašeni, ki so to, tako občutljivo področje tudi zlorabili… Važno,
da se ujet duh SPoročila ’po svoje’ nekako posreduje, širi naprej,
da se v neki okoliščini uresniči; ista vsebina se lahko prenaša tudi
v različnih oblikah in izpovedih. Vprašajmo sposobne sodnike, ki
pridobijo notranji čut, ko prepoznajo izpovedi več strank v postopku
o isti zadevi - sposobne torej. Večina nas ni vajena vpetosti v širše
družbeno okolje, kar lahko pomeni tudi konec starih navad, saj ko
zaobjamemo nove informacije, te v bistvu terjajo nov pristop
- pričetek implementacije znanja za malce širši, malček manj
zahteven avditorij ljudi – za vse ljudi. Od nekaterih ljudi, se naše
posredovanje izjalovi, odbije, druge prevzame, privleče. Izpostaviti se
v kontekstu ’duhovnega smotra’ je še posebno na začetku, kočljiva
in osebno nerodna situacija, s katero se, verjamemo, strinjamo
vsi, četudi ni tako preprosto razumeti „psihologijo” posredovanja
duhovnega gnosticizma, ko se veliko lažje podoživlja in prepoznava
so-odgovornost glede dejanskega stanja. Potrebno se je nekako
reprogramirati za podajanje znanja množici, ko nikakor nismo
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tega tako vešči kot tisti, ki sebe ali svoje produkte znajo prodajati.
Podajati ali prodajati, je še posebno za vse nas, izjemna razlika, ki
jo še preprosta druščina lahko prepozna. Ne mislimo, da nam resno
prisluhnejo mladostniki. Računamo na bolj zrele, duhovno orientirane
individualce, kvalitetne posameznike. Vsak od nas lahko prepoznava
v vsakem posamezniku marsikaj, še preden kdo kaj spregovori. Torej,
namera je in mora ostati plod, izključno humanistične misli. Znanost
potrjuje celo, da se vsaka misel predhodno manifestira že prej, v
atomistični reakciji možgan, hitreje torej od misli same. Umovanje
človeka, izvršuje dnevno ca. 60 tisoč misli (engramov) in 90% jih je
obremenjeno povezanih s starimi vzorci, katere marsikje nakazujemo
(nehvaležno dejanje, moramo reč’), kar gotovo ne deluje vedno
stimulativno - ko tukaj posredujemo kar nekaj drugačnih informacij.
Le kaj porečejo naši možgani? Pred nami so torej vse bolj zanimivi
izzivi, predvsem kontinuirane kontrole vsake misli posebej, za
napredne, izvore še teh, pomen in stimulacije, ki misel podpira, dalje
razvojne dinamike, insinuacije, zvrsti v odnosu do okolja, ki misel
budi in vzpodbuja… Računamo, da jih potom lahko razblinimo nekaj
od teh, trdoživih, 90% starih ’misli’. Lahko bi jih sicer še več, ampak,
kot smo že rekli, bi morali malo drugačno komunikacijo „udariti”, a
kdo bi tvegal javno več, kot se mu zdi ’dovolj’, ko pa ’so’ ljudje vedno
’prijazni’, ’kulturni’, ’omikani’ tudi tam, kjer ne bi smeli biti? Že še
ugotovimo, zakaj vse so nas, skozi celo življenje, prehitevali manj
sposobni in manj razviti ljudje, ’bojimo’ se vam to posredno izpovedat
– kdo bi nas razumel? - lahko koga ’poškodujemo’, saj vemo, da
resnica marsikoga zlomi. Še veljaki umirajo, ko ne zmorejo prenesti
skozi celo svoje življenje toliko krivic, ki so jim bile prizadejane,
oz. predvsem, ki so jih opažali v svoji vplivni okolici. Zbolijo na
srcu, porečemo, zaradi stalnega porajanja novih in novih krivic, ki
jih preobremenijo, kot Sizifovo delo, zato še drugače proučujmo
izraz srčnih bolnikov, ki trpijo tudi zaradi prevelike kulminacije
nepravičnosti, ko jo ne zmorejo več obvladovati. Kadar npr., en
veljak izgubi sina veljaka; državnega uradnika, inšpektorja; zaradi
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’nevarnega’ vpliva javno pri-znane pravičnosti; ko se ga predhodno,
’golega’ z družino izžene daleč na tuje, kjer je pokopan; njega, očeta
izjemen vpliv pa radikalno izniči z nepravično nacionalizacijo (prisilno
razlastitvijo) rodbine, lahko ’star’ in že utrujen veljak, četudi v radosti
družbe svojega, izgrajenega vnuka, kakšno leto prej izkoristi ’naravni’
izhod k „počitku” - od žalosti in razočaranja… „Čudimo se” (ničemur
se ne čudimo), da se tako ’odrinjenim’, tako dolgo po njihovi-h smrti-h
sploh kaj prizna, ko se namesto zaslug pravičnosti, „kulturno” zaščiti
samo „njihova stara domačija”…”Procul ab iove et procul a fulmine”
(daleč od veljakov, katerih bližina je nevarna). ’Očitno’, vsaka
energija dolgo obstane v času/prostoru, potomcih, četudi ni več
vezana na - izgubljeno ’materijo’, kakršna koli je že bila…
Naj te vrstice obstanejo
Dajemo priznanje vsem, številnim posameznikom, našim in vašim…,
z vseživljenjskim, pravičniškim delovanjem. „Monumentum aere
perennius” - spomenik, trajnejši od brona, predvsem z zaslugami, ki
jih večina ljudi, v neprepoznanih veljakih, premalo pre-pozna…,
in v kontekstu razumevanja vsebine, še drugje…
Koliko (novih) za-misli imamo šele vsi zagovorniki resnice, v
stalnem nemiru „filozofskega” razpredanja, čeprav zmoremo
utišati svoj um. Rešiti se moramo „rutine” specifičnosti starejših
programov, da individualno posredujemo znanja širši množici,
ker se veliko bolj zavedamo teže vsake izgovorjene besede, v
celovitem izrazu duha. Avditorij je ob psihološkem, bistveno težje
še z duhovnostjo „obvladovati”, ob tem je še veliko varovalk,
kaj vse se ne sme izjaviti, zaradi nedosegljivega razumevanja.
Nenehna je tudi večplastna samo-kontrola, kako vsaka beseda
odmeva v zavesti posameznika in vpliva na podzavest. Zadeva je
bolj preprosta predvsem iz enega drugačnega razloga, tj. da se
tematiko dobro pozna in se lahko vedno v znanja globine zateče ali
se izpoved diskrecijsko omeji. Kardinalna prednost v posredovanju
duhovnih vsebin, v odnosu na veliko večino kolegov po duhu,
je uravnoteženost med znanstvenim in duhovnim, izraz večje
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objektivne moči, za nas in vse ljudi, da se lažje prepozna in razume
duhovno v materialnem, materialno v duhovnem, kar je eno te isto,
kot zgoraj – spodaj, mikro – makro... So že pred nami ugotavljali, da
znanost ne zmore napredka brez pomoči „metafizike”- preverjene
religije, a tudi ’verovanja’ se ne zmore nedvoumno razumevati
brez svobode znanosti. Veseli nas, da je predvsem po letu 1981,
kar nekaj izjemnih premikov razumevanja, še posebno v izjemnih
metafizičnih razkritjih (Ra materiali), in kvantnega razumevanja tako
subatomskih delcev kot hiperprostora, kar je vzajemno „eno te isto.”
Razloge pripisujemo razpadu ’neke’, proti nam naperjene mreže,
postavljene krog planeta, ki je zadrževala določena pozitivna
sevanja, kar že omogoča vse močnejši prodor svetlobe informacij,
ugodnih EM. frekvenc, torej vzpodbude po duhovni aktivnosti. Ali
to ljudje občutijo ali jim je potrebno prej povedati, preden sploh kaj
občutijo, naj vsak zase razmišlja, še raje zaznava. Spremljajmo
spremembe svojega in splošnega utripa okolice, ki neznatno a
neustavljivo pronica, za potrebe našega, ki skupna so polja zavesti.
Med ljudmi opazujmo spremembe, ki so vedno bolj očitne, vedno
bolj vzpodbudne. Svetlobe novih informacij, katere vam sporočamo,
so prej ali slej postopoma usvojene; ne pa zdavnaj zastarele
in nastavljene znanosti, kot smo jih v različnem delovanju še
vajeni, niti religij tako, kot smo jih od cerkvenih dostojanstvenikov
podoživljali in v nastavljenih vsebinah, velikih izvodov svetih knjig
biblije (50 izvodov/min. se jih proda na svetu), korana, talmuda,
idr., negotovo dojemali. Od tako spretno zastavljenih vsebin, se
gotovo lahko postane letargičen, podobno kot je stanje množice v
pomanjkanju praktičnega razumevanja in duhovne naravnanosti,
ki je temeljna naravnanost – trajne rešitve, za vse. Želimo si
resničnih znanosti, večjo prodornost umeščanja in novih aktivnosti
od resničnih ljudi, brez predsodkov, tako znanstvenikov, duhovnih
bojevnikov, vseh ljudi… Eh, saj ljudje še ne poslušajo, namesto
da bi bili veseli odkritih misli. Torej, ste vi „naš” ali „njihov” krak
- na razcepu poti? (Se ve da) ste za ’nas’ kot - „stani” (postoj,
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v napredek), ali za ’njih’ - „pani” (v paniko, v razkroj); situacija
podrazumeva: ali prebujenje, ali trpljenje…
Um zveri v človeku - tudi predatorjev um, um grabežljivca/plenilca,
je genetsko konstruiran aspekt našega uma, načina razmišljanja, v
ljudsko genetiko zasnovan z namero in ciljem podjarmiti, kontrolirati
in „pobirati plodove” v tem 3.D. OPS okolju. Janezovo 13. razodetje
(tč. 18) pravi: „Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število
zveri: ker je število človeka, in njeno število, šeststošestinšestdeset.”
O številu 666, namreč govori, kot o številu zveri uma v človeku, a
obenem tudi številu uma - posvečenega Človeka. Slednji pomen je
zgolj zapostavljen, osamljen (saj se pre-počasi - prebujamo), zatorej, globalno kulminirajo bolj „mračne” šestice, jih tako sprejemamo
bolj negativno, čeprav tem „slabim” ambivalentne v balans „te iste”,
vendar pozitivne 666, predstavljajo tudi (um?) absolutnega genija v
Človeku.
Zverski um (izvor: phi-spiral.com, prirejeno, dopolnjeno) je „robot”
v naši podzavesti v funkciji vzdrževanja pregrade, ki onemogoča
prodor objektivne realnosti v našo zavest in (po Castanedi)
predstavlja nekaj kar nas „veže” ali „usklajuje” z nekim OPS
miselnim centrom. Um zveri v človeku funkcionira na primarnem
nivoju, zasenči in izkrivlja vse druge misli in deluje kompletno na
principu lakote, pohlepa, seksa, in straha. Porečemo, seksa, iz
razloga izključno fiziološke potešitve, razuzdanosti, hedonizma,
nikakor tu ni mišljena pozitivna spolnost, rezultat globljega odnosa,
ljubezni. Prisiljen je stalne zaposlenosti v vsakem trenutku življenja
naše nezavedne asimilacije pazljivo konstruiranega mentalnega
programiranja, ki kreira potrebne iluzije, da smo skoraj neopazno
povezani z umetno tvorbo ti. civilizacijo ali matriko. Predstavlja
višjo formo udomačitve in njegova namera je ustvarjati zavedne
in nezavedne strese preko iluzornih odvisnosti, katere ustvarjajo
negativno eterično formo „življenjskega vzdrževanja”, kateri plodovi
se uberejo od strani OPS transdenzitetnih bitij v 4.D. – nivoju obstoja
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nad nami.
Na prvi pogled se omenjeno zdi alarmantna izjava. Kako sploh
začeti s tem, da razumemo povezanost med ljudmi in določenimi bitji
na „nekem” višjem nivoju, ali celo - da posedujemo genetsko vgrajen
„sistem za razmišljanje”?
Za začetek uporabimo odgovarjajoče temeljne principe.
Poizkušamo primerjati zvezo, ki jo imamo ljudje z določenimi bitji
v denziteti izpod nas, da lahko nazornim ugotovitvam, povlečemo
paralele med nami in „nevidnimi gospodarji”, v denziteti nad nami.
Vzemimo npr. naša ponižno udomačena goveda, ki smo jih
nekako kombinirali in križali z divjimi sortami – kar predstavlja
genetiko -, da bi dobili novo, „plemensko” sorto, ki je izjemno
mirna, „trpežna”, tudi enostavna za vzgajanje. Torej manipuliramo
z geni, in biologiji goveda različno povzročamo tudi stres, da bi
za nas konstantno proizvajalo „določene” stvari, za katere se
tovrstne živali niti ne zavedajo da jih proizvajajo. Te „stvari” se s
pomočjo naše tehnologije transferirajo iz njihove 2.D. ravni do OPS
transdenzitetnih bitij v 3.D. s ciljem konzumiranja istih, ki smo mi.
Na osnovi številnih modifikacij smo spremenili fizični in mentalni
genetski izraz teh živali, da bi se integrirale v nek iluzoren svet,
kreiran od nas, v katerem se one počutijo „svobodnega izraza”, ne
glede na masovne mehanizme zdravil, močne verige, implantate in
ograde od žice, kar one tega resnično „ne vidijo”, verjetno tudi ne
razumejo. Če npr. opazujemo mi, iz živalske perspektive zavesti
2.D., ali si lahko zamislimo neko ovco, ki interpretira žično ogrado
sploh kako drugače kot „…nekaj je pred mano, be, bee…, poskusim
da to obidem, bee…” Za ovco je ograda samo nekaj, kar je njej na
poti, vendar je iz naše perspektive, ograda veliko več kot samo to.
Izkušeno in spretno uporabljamo kontrolo od produkcije mleka, volne,
pa vse do klavnice, ne da bi imele živali kakšnega pojma, da so
ujete, ali celo fizično ogrožene…Mimogrede, „naši” (na 4.D.) večkrat
pomislimo za neke, ki so kot ovce, morebiti iz omenjene prispodobe,
le „kdo ne bi vedel”…bee…
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Glede proizvodnje hrane, vsak kmetovalec zna povedati, da
če žival čuti bolečino ali nevarnost, proizvaja hormone stresa, ki
onečistijo njeno mleko in meso, tako da je imperativ držati živali v
veliki iluziji, da bi se zadovoljili številni standardi in konkurenčnost
v našem OPS civilizacijsko tehnološkem hitenju za dobičkom.
Udomačevanje, ki je pravzaprav genetska manipulacija naše živine
(in pridelkov), je v bistvu naš um zveri, ki je nastavljen tem bitjem na
2.D., da bi v njih vsadili in neprenehoma vzdrževali iluzijo „svobode
izražanja” s ciljem „nabiranja plodov” (izkoriščanja) potom naše
kontrole. Dokler naša tehnologija uspešno deluje na genetsko
diktirane „svobode izraza” ubogih živali, smo mi za ta bitja z vsemi
našimi namerami kompletno nevidni in nerazumljivi. Mi smo postali
njihovi „nevidni gospodarji” - skriti s pomočjo naše tehnologije…
S to obrazložitvijo povezanosti, s to čvrsto idejo vzpostavljeno
v naših umih, prenesimo sedaj fokus zavesti iz ponižnih 2.D. živali
na ljudi 3.D. obstoja. Po „daljšem in globljem” razmišljanju, nam
postane jasno uvideti mnoge podobne paralele s pozorno razdelano
civilizacijo. Ta, resnično dinamična stvaritev je, kot izgleda, v stanju
omogočiti vse, kar „potrebujemo in želimo” skozi njena umetna
civilizacijska pravila, določena od nje same. Neprimerne „potrebe in
želje” so programirane v naš um že od našega rojstva.
Smo rojeni, da živimo v zaporu, brez zavestne memorije „kaj je
res zunaj”, zgrešenih idej o tem kako živeti, kako se obnašati, kako
delovati. Ker smo že od našega rojstva vzgojeni v pozorno negovani
kulturi ego-centrizma, je težko naš spomin prisoten za razmišljanje
„kako je izven te kletke.” Brez znanja o tem, kaj je „zunaj”, mi živimo
v laži, mi živimo življenje kot mesečniki, vodeni lažnim konstruktom
lažnih idej. Ali sploh živimo svoje življenje?
Eterični del našega obstoja – naša duša, tisti „resnični” jaz – ona
se spominja in nas konstantno poizkuša „prebuditi” - preko gotovih
„hrepenenj in poželenj.” Civilizacija je nasprotno temu zasnovana in
sistematsko negira, omalovažuje, onesposablja in nevtralizira skoraj
vsako akcijo, ki izvira od takšnih želja.
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Kot naša živina pod nami, je naša veza z „nevidnim gospodarjem”
nad nami temu identična, v nivoju se le razlikuje, kar nas navdihuje
z „globokoumnimi” vprašanji:
- Ako je civilizacija umetna stvaritev, kdo ali kaj so arhitekti?
- Kdo ali kaj je podtaknili um zveri v našo genetiko?
- Ali obstajajo neke „stvari/produkti”, ki jih ljudje konstantno
proizvajamo, a da se tega ne zavedamo, kar pa konzumirajo
OPS bitja v 4.D.?
- Katere so naše „žične ograje in ovire”, ki jih ne smemo opaziti?
- In še ena „neprijetna” misel: ali te kreature fizično tudi nas
občasno konzumirajo?
Še drugačen, odgovarjajoč princip:
- S
 mo mi kdaj doživeli, da bi živina pobegnila iz „zapora” na
pameten ali nepričakovan način?
- K
 ako bi mi, idividue, reagirali na neko žival, ki jasno pokaže
znanje o tem, da je ujeta, in ki je jasno pokazala „človeško”
odločitev in spretnost, da nam od tam pobegne – ha?
- A se mi, lahko sploh kdaj sprostimo/rešimo iz primeža, v katerem
nas kreature držijo?
Tudi če začnemo razmišljati o tem kot izzivu, moramo kot OPD
kandidati najprej akumulirati potrebno moč, da „prebodemo tančico”
iluzije zavedanja, da je civilizacija umetna tvorba in da je ključ naše
ujetosti ravno iluzorna zaverovanost neke „ovčice pred ogrado.”
Za „tiste”, ki proučujete svete spise, malo simbolike… Jezus,
vzpodbuja drugačnost „človeškega” mišljenja, rekoč:” Kraljestvo je
isto, kot pastir s stotimi ovcami; največja od njih se izgubi; on pusti
njih 99 in išče to eno, dokler je ne najde. Zatem, ko se je tako trudil,
poreče ovci: Ljubim te bolj kot onih 99.”
„Hrepenenja” našega eteričnega obstoja ne smemo ignorirati,
kljub manipulaciji Kontrolnega Sistema. Našim težnjam moramo
prisluhniti, jih analizirati, dovoliti jim da se razvijejo. One nas morajo
prisiliti da „iščemo resnico”, kakršnakoli bila. Preko iskrenega samoiskanja - skozi naše individualne lekcijske profile (zaradi česar smo
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vendar tu), potrebne v tej denziteti -, najdemo delčke informacij,
koščke mozaika določenega znanja, kar omogoča da bolje vidimo, in
končno, da smo svobodni.
Zavednost je možnost, da vidimo skozi laži in prevare s
koriščenjem določenega znanja. S tem znanjem, kombiniranim s
konstantnimi opazovanji, poslušanjem in analiziranjem, postajamo
ostroumni pri razlikovanju, in odslej delujemo samo na razvoju
tistih veščin, katere nam omogočajo da vidimo. Skozi naše
oči, svet izgleda čudneje in čudneje. Anomalije se začenjajo
pojavljati vsepovsod in zdi se da so nam podloga za vsako idejo,
sistem, filozofijo, pozicijo in perspektivo, saj imajo za naš „jaz”
destabilizacijski efekt, ko na njih naletimo vse-povsod v okviru
osebne paradigme.
Bolj se ta srečanja z anomalijami v okviru osebne paradigme
množijo, tembolj se naš um destabilizira. Tukaj ni več točke vračanja
nazaj, ker ne moremo „vrniti nazaj” tisto, kar smo se naučili, vse
kar smo odkrili, pa se srečanja z anomalijami - v okviru osebnih
prepričanj - dalje množijo. Sčasoma nas to pripelje neizbežno do
točke v katerih nastopi rušilni moralni in spiritualni kolaps. Kolaps je
ekstremno vznemirljivo stanje neke praznine, osamljenosti, izgube in
globokega občutka brez značajnosti, ki nas popolno prevzame. To je
stanje, kjer se vse preizkuša a ni nič sigurno, neko depresivno stanje,
kjer smo lahko izgubljeni v najtemnejših, neznanih področjih svojega
uma.
Prihaja do osvobajanja od ugodnosti, ki smo jih čvrsto modelirali
z nezavednim sprejemanjem napačnih idej o tem, kako živeti, kako
delovati, kako se obnašati. Naš um se prazni, a zapušča nas z
ničemer v kar moramo verjeti in z ničemer v kar se lahko ogledamo,
kot neko spuščanje na dno brezkončnega, ki je v resnici „temna noč
duše.” Prebili smo tančico zavese lastne iluzije in pogledali v horror
vacui (strah pred praznino), ki je vedno bilo tu. To stanje je enako
strašljivo kot pomembno, je odločilna meja med starim in novim
obstojem. V tem stanju ponovno pričnemo polniti šalico uma, tokrat z
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dragocenimi kapljicami novega še nejasnega ideala. Ta ideal je samo
potencialen, vse dokler ne pričnemo ponovno živeti, kar povečuje
zavest naproti novemu kompletnemu idealu, ki je pot v novo stanje
obstoja, kjer tančice več ni.
Bojno polje zavesti obstaja zaradi uma, a borbo smo vodili in jo
vodimo med stranema, ki predstavljata nasprotne izraze (števila
666) življenja, vsaka s svojim asimetričnim balansom fokusa in
potenciala. OPS fokus na fizično manifestacijo in zaupanjem v
tehnologijo (za manipulacijo, samouničevanje), naproti OPD fokusu
za izraz duše in zaupanje v neznano ter tehnologijo (s kontrolo za
duhovno evolucijo, tehnologijo z ljubeznijo), iz fizikalne „materialnosti”
katere važnost in dominacija se zmanjšujejo v prid razvijajoči se
„duhovnosti.” Yin in Yang, življenje in smrt so zaklenjeni v večno
borbo okoli našega uma. Razviti moramo prisotnost uma kot stanje
budnosti (tj. biti budha), da se zavedamo te borbe zveri in človeka v
nas, ki konstantno divja vsakega trenutka. Zavestno bojno polje je niz
razkritij. Če jih uspešno razumemo, lahko postanejo pravi način za
direktno izzivanje zveri na bojnem polju uma.
Kot je rečeno obstajajo dve sile v konfliktu, ki hočejo vladati
bojnim poljem – umom. Njihova orožja se razlikujejo v veliki meri delujejo v nasprotnih straneh in so: Impulzi hrepenenja rastočega
izraza duše ter dobro poznana „nagrajevanja” in teror zveri.
Orožje zveri:
Zverski um je vedno točno „pred nami”, izzivajoč nas, ko nas
prepričuje da se spomnimo ekstaze, izpolnitve, radosti, sprostitve in
garantira užitek, seks, zadovoljstvo, če podležemo njegovi vladavini
in nadaljevanju njegove prevlade. Skozi naše fizično telo in vseh
drugih okoli nas, se bori izzvati bolečino, teror, včasih tudi smrt, da
obdrži svojo moč, kontrolo in dominacijo. Učili so nas: „Kakor človek
misli, takšen tudi je.” To ni nujno resnica, ker vse naše misli ne
morejo biti nujno naše. Raznorazne „negativne” misli so zelo verjetno
zverskega uma, ki poizkuša in izziva, pre-vara nas da klonemo,
verjamemo, da so te misli - naše misli.
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Orožje duše:
Naproti temu, nam duša nikoli ne daje realno idejo o globoki ekstazi
in moči, tudi ničesar ne obljublja. Edino preko izkušenj, svojega
razmišljanja in analizo zmoremo zložiti vse kocke in samostojno
razumeti „indiferentnost” duše, da je to lastno, nekaj veliko večjega
kot to.
Preko analiziranja mnogih sekvenc, ki se raztezajo skozi naša
življenjska izkustva moramo razumeti, videti in znati pravo naravo in
resnični izvor resnične radosti, resnične ljubezni in resničnega miru,
prej kot neka emotivna upanja „po vnebovzetju” – željam (preveč
oddaljenim) izven tega konteksta novega ideala, kar je zopet ena
spretna manipulacija zverskega raz-umevanja.
Slabosti zveri:
Njena ultimativna slabost je, če se zavedamo njene slabosti, ki je
njen strah in zaradi tega strahu vedno „odgovori” na vsak začetni
izziv njeni moči, kontroli in dominaciji.
Da bi se borili proti zveri, moramo poznati zver:
Kako je mogoče, da spoznamo inteligenco, v katerem največjem
interesu je, da ostane skrita?
Kje in kako se skriva?
Najprej moramo razumeti resnično naravo njenega „skrivanja.”
Zverski um se skriva v temi; a kaj je spiritualna definicija besede:
tema? Odgovor je „neznano” oz. stvari, ki je ne znamo. Ako mi ne
znamo da neka stvar obstaja je njeno delovanje - kot zavestna
manipulacija misli - nam prikrita. Zverski um se skriva v temi našega
neznanja.
Prvi korak v borbi proti njemu je spoznanje da obstaja.
Da bi poznali zver, se moramo soočiti z njo:
Zavedati se moramo procesa razmišljanja. Razlikovanje koristimo
na vsakem koraku, do vseh misli, da prepoznamo kategorije raznih/
različnih misli. Lakota, pohlep, seks, strah…, na številnih nivojih
in vseh raznolikosti izrazov jih prepoznavamo in obeležujemo/
ozaveščamo kot možne vplive zverskega uma. „Ignoranca je njen
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blagoslov” – torej analizirajmo vse aktivnosti, ki povzročajo močne
emocionalne reakcije sreče ali zadovoljstva in ki so izven konteksta
našemu novemu višjemu idealu, ki služi, da duševno frekvenco
vzdržujemo v resonanci s fizikalnostjo.
Da se z zverjo soočimo, jo moramo videti:
Zverski um vpliva skozi naše različne fizične odvisnosti in potrebe.
Naše odvisnosti so eno in vsako prepričanje, želje in aktivnosti, ki
inspirirajo strast , zadovoljstvo in ljubezen za 3.D. stvari in izkustva.
Zadovoljstvo iz emocionalne reakcije na fizikalnost, se ne bi smela
dogajati, če se zavedamo prave narave ujetosti. Razmišljanje izven
konteksta cilja novega ideala je mentalno stanje, ki se ga moramo
izogibati, ker se varljiv občutek (zverske) nujnosti prej pojavlja kot
posledica objektivnega (duševnega) videnja. Če je 3.D. fizikalnost
zapor, kaj ne bi bila edina pot, ki vodi do prave radosti, uporaba
znanja, ki vodi - iz ograde - pravi svobodi naproti?
Mentalno moramo razločevati s katere strani vsak vpliv prihaja, z
zavestjo razlik med njimi - preko fokusa in budnega življenja. Ko
razumemo, da ne moremo služiti obeh gospodarjev začenjamo
razumeti z razločevanjem, kako videti jasneje vpliv duše z ene in
vpliv zveri z druge strani uma.
Da bi videli zver, ji je potrebno privleči popolno pozornost:
Pridobivanje zadostne zavesti, da bi uvideli razliko, injicira specifično
vrsto problema. Infuzija novih ljudi, situacij, okoliščin, možnosti in
„slučajnosti” (vedno z razlogom), se nenehno pojavlja v našem
življenju. Družina, prijatelji, poslovni partnerji ali tujci kažejo drugačen
interes za nas. Strah zveri je, da ona postane očitna. Ona ne želi
da je odkrita, zato nas poizkuša na prefinjene načine vrniti v prvotno
stanje in znova vzpostaviti stanja naših oslabljenih predhodnih
odvisnosti. Je soočenje s križiščem na poti, če je pot sploh kdaj bila.
V našem življenju nikoli nismo imeli tako dobrega občutka kot na
„križišču” in se sprašujemo, če le ne bi izkusili še malo od „starega”,
ter se naprej nahajali na poti. Izbor na križišču poti je naš, vendar
obstaja nevarnost, ki jo tu moramo razumeti. Poizkušajmo videti
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vse objektivno, obstanimo mirni, ter se vprašajmo, kakšen napor in
energijo smo vložili doslej, da bi sedaj „padli.” Padec ni, niti dober
niti slab, je iz neke perspektive samo izbor. Odločimo lahko, da
je stopnja utehe, ki jo nov lažni občutek obljublja, nekaj, vredno
zavzemanja. Takšna odločitev nas lahko, katapultira iz plana za
OPD, in ostale možnosti se nam lahko zaprejo za dolgo obdobje,
tudi za vedno. Zverski um, torej lahko dovede do zelo bolečih
popuščanj in odnehanja, kjer se neke osebne stvari in dinamika, ki
je bila že razumljena in smatrana za „nezlomljivo”, naenkrat začenja
„raztapljati.” Lahko „mislimo”, da se te slabe stvari dogajajo zaradi
aktivnosti na poti, „mislimo” da jih lahko nekako popravimo, a je zgolj
križišče „od poti” - manifestacija zverskega strahu, maskiranega kot
naše lastne misli.
Da privlečemo popolno pozornost, moramo zver zavestno
izzvati: S pozornim opazovanjem preko zavesti, zverski um postaja
izoblikovan in percepiran kot neka oddvojena entiteta, vedno v bližini,
vendar definitivno tujec. Imejmo na umu, da „vse misli niso naše”, kar
ima efekt, ki nas drži objektivne v percepciji. Zverski um se poizkuša
pogovarjati z nami, vendar mu ne smemo prisluhniti, ker je njegov
jezik, jezik laži. To prakticiranje pomaga, da kmalu opažamo ljudski
kolektiven zverski um, kot stalno senco prevare, s požrešnostjo/
umiranjem od lakote, pohlepa/bede, perverzijo/spiritualnega
propadanja, straha/smrti/uničevanja in totalnega obupa, kar vse se
prebija - skozi vse, česar se dotakne na kompletni zemeljski krogli.
Ta umetna stvaritev je opazna kakršna v resnici je: ena življenjskovsrkajoča-parazitska–mašina z ljudskim kolektivnim umom zveri,
ki v rokah vzdržuje niti in kontrolo. Resnični arhitekti so še naprej
nevidni, vendar potrpljenje in povečana nadaljnja zavest kmalu
izbalansira tudi to neznanko. Tudi s to - povečano sposobnostjo da
vidimo -, še nismo resnično svobodni, saj smo očitno še vedno tukaj
v 3. denziteti. Zver se hoče skriti globlje in globlje tam, kjer misli,
da ne obstaja več moč stanja našega razlikovanja, da jo odkrijemo.
Zavestno gremo v ofenzivo, kjer izvlečemo zver na bojno polje z
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direktnim izzivom njene vladavine. Izzivanje zveri je dejanje uporabe
zavednega znanja, je svetloba, ki razpršuje temo in vse kar se v
temi nahaja. Uporaba znanja je ključ, ki odpre vrata iz lastnega
zapora, vendar ne vedno brez osebnega rizika. Vsa iluzorna moč
civilizacije je namreč pod zverskim poveljstvom, zato moramo biti
zelo oprezni, da te bitke držimo zasebne, in v največji stopnji - v
okviru svojega uma – svojega znanja. Večje tveganje se lahko zgodi,
če na tej delikatni stopnji postanemo „vredni pozornosti” kolektivnega
zverskega uma in postanemo grožnja za „kontaminacijo” velikega
števila porcij oz. zaloge hrane, vendar zavedno življenje in povečana
zavest izbalansira tudi ta tveganja. Najbolj direktna metoda za borbo
je, osebno odrekanje vsem zverskim obljubam o nagrajevanju za
ves čas, ki smo ga zastavili in v katerem določamo lastna pravila.
Dejstvo zavednega življenja je praksa, podobna neki razširjeni
meditaciji, kot neko „postenje.” „Postenje”, z vsem tem na umu,
direktno izziva zver, ki odreagira takoj in odločno. Cilj in uspeh te
prakse je, srečati se s svojo linijo med življenjem in smrtjo, brez
kapljice strahu ali slabosti. Konstanten uspeh te prakse z-rahlja
prijem zverskega uma, kar nas pripelje do prebujenja iz iluzije
matrike.
Kaj vidimo, ko so naše oči popolno odprte?
Ali obstaja „obljubljena dežela” iza iluzije matrike?
Ako da, kakšno življenje bi to bilo v novem stanju obstoja?
Za sedaj lahko le predvidevamo, ostaja na nas da vidimo.
Osvobodimo se torej iluzije.
„Če se ne prepoznate, Živite v siromaštvu in vi ste siromaštvo
(Evangelij po Tomu, tč. 3), ker ni ničesar tajnega, kar ne bo postalo
očitno, in ni tega skritega, ki se ne bo odkrilo (tč. 6).
Vse kar moramo je, nadaljevati z zaupanjem v vesoljnost, z vero/
znanjem v obstajanje.
Zemeljska človeška rasa je dobesedno kreirana od tuje skupine, ki
sestopila je - iz dimenzijskega prelamljanja. Ta skupina - Paa Tal, je
v resnici izraz od Drakonskega (reptilskega, zverskega) originala.
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Genetika človeškega telesa se sicer sestoji iz cele galaksije, vendar
so duševne entitete, ki ga okupirajo, Paa Tal. Predvidevamo, da
vsaj tisti, samo-odgovorni, ki dodobra usvojimo smoter vsebine,
zmanjšamo Drakonsko suverenost, ko se že nahajajo tukaj, „na
našem”, kjer nam povzročajo problem(čk)e z idejami tiranije..., in
vendar, ljudje so še vedno skopuški glede ideje, da nismo sami…
O nezemeljskih bitjih
Nezemljani (nz, -ski nz.), v stvari hiperdimenzionalna bitja, so prikriti
naši (omejeni) percepciji in se lahko projektirajo v našo vidljivo
realnost po svoji volji. Tukaj so že tisoče let, nekatera živijo tukaj,
med nami, večinoma v podzemnih bazah. Neke grupe so pripomogle
v genetskem inženiringu človeške vrste, druge so nas kasneje
„prilagodile”, onemogočile, z namero pretvoriti človeštvo v izvor
fizične in eterične hrane za njih.
Danes, te vrste, ki so nas „prilagodile”, za svoje potrebe, izvajajo
številne abdukcije (ugrabitve) ljudi in živali, in imajo negativno
orientacijo, z namero da kreirajo posebno raso človeško-nz. hibridov,
sposobnih da bi gospodarili ostalim ljudem a obenem bili popolno
pokorni nz. imperiji.
V literaturi, se često negativne „nz” identificira kot reptile, greys
(sive), bogomolke, mantide in neke nordijske grupe. Obstajajo tudi
pozitivno orientirani, predvsem pozitivni Nordijci, ki spoštujejo zakon
svobodne volje, se ne vpletajo v fizične ugrabitve, ki eksistirajo kot
spiritualno bratstvo in nudijo svoje usluge v cilju zaščite in vodstva
tistim med nami, ki iščemo svobodo od teh 3.D. omejitev - matrike
kontrolnega sistema, zapora - šole, Zemlje.
Neprijateljski „nz” so bitja mraka 4.D. in 5.D., ki so se razvila zunaj
omejenega tridimenzionalnega linearnega časovnega statusa in
obstajajo na nivoju realnosti iznad našim petim čutilom, za kuliso
naše realitete. Upravljajo z vsemi elementi nižjih nivojev hierarhije
kontrolnega sistema matrike, od posameznikov do celotne človeške
družbe, saj to lahko počno, ker se nahajajo izven linearnega časa.
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Bitja 4.D. imajo fizično obliko povezano z bilo katero živalsko
vrsto, iz katere so se originalno razvili. Vsi prisotni na Zemlji,
so po naravi humanoidi. Nekateri so podobni ljudem, nekateri
reptilom (kuščarjem), nekateri insektom. Njihova oblika je občasno
spremenljiva zaradi variabilne fizične oblike, ki je osnovna
karakteristika fizikalnosti 4.D.
So del medzvezdnega, interdimenzionalnega carstva, v
prizadevanju osvojiti (zasužnjiti) cele svetove in rase, zaradi
genetskih, fizičnih in duhovnih resursov (bogastev), kar strpno
vršijo tisočletja, časovne omejitve jih ne ovirajo, ker se nahajajo
izven linearnega časa. Iščejo energijo in zaradi tega je naš planet
kot „vzgajališče”, prirejen njihovim potrebam, ki vsebujejo človeško
življenjsko silo, emocionalno, duhovno in seksualno energijo. Ker
so hiperdimenzionalni jo lahko vsrkavajo s pomočjo telepatske
zveze ali preko številnih svojih agentov ali portalov, ki so postavljeni
(umeščeni) med splošno populacijo. Tisočletja so že tukaj, že davno
so nam spremenili/razpršili/reducirali genetsko kodo - DNK, da bi
nas zadržali na nižjem nivoju spiritualnega razvoja, ki se nanaša
večinoma na določene primarne nivoje, tako nezmožni duhovne
evolucije.
Nad njimi so nefizične entitete demonske narave, skrivnostni vrhovni
gospodarji, nadvse nadmočni v svoji mračni modrosti in znanju.
Surove entitete 4.D., kot ljubimci in pristaši služijo 5.D. voditeljem
luciferskega značaja, ki so dovolj napredni, da se lahko prikažejo v
kakršnikoli fizični obliki želijo, torej tudi kot navadni ljudje. Nekateri,
od neprijateljskih rdečelasih Nordijcev, spadajo v to kategorijo.
Ujeti so v lasten način eksistence, nad njimi v hierarhiji, je
edino še miselni center, črno sonce, spiritualna črna luknja, katera
neizogibno vsesava vso zavest opredelitve proti sebi (OPS).
Da bi preprečili spiritualno smrt, potrebujejo vse več energije od
tistih v hierarhiji pod njimi. Vsi ti mračni praktiki se trudijo izogniti
metafizičnim posledicam tistega kar počno, zaradi česar so ujeti v
fizičnem stanju in iskanju podaljševanja življenja, saj dokler so v
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telesni obliki, lahko počnejo kar želijo in odlagajo „izplačilo svojih
dolgov.” Ta bitja „niso” na napačni poti, niti pomanjkljivo evoluirana,
so na zelo visoki stopnji evolucije, na nek entropičen (spremenljiv)
način. Imajo ogromno znanje in sposobnosti kako služiti Kreatorju
znotraj sebe samih, naproti tistim, ki služijo Kreatorju znotraj drugih.
Imajo slabosti, ker so nagnjeni željnemu načinu razmišljanja
zaradi njihove narave, kar odreja njihov rang in omejen domet
stvarnosti. Hiperdimenzionalna bitja okupirajo širino obsega možnih
realitet, katerih spekter je skladen z frekvenco njihovih duš, tako
da tisti z negativno naravo, ki vibrirajo na nižjih in višje omejenih
frekvencah, težijo delovati v tem omejenem dometu možnih realitet,
kar jih naredi slepim za neke izhode in možnosti, ker niso v okviru
njihovim razumevanjem in percepcijam.
So zelo praktični, iščejo vedno najlažjo pot, kar je zaradi tega, ker
morajo ekonomizirati svojo energijo in strategijo. Narava opredelitve
proti sebi vključuje osvajanja (zavzemanja) določenih resursov, tako
je produktivnost in preračunljivost neizogibna.
Oni ne zmorejo zlahka odstopiti od plana, niti načina, na katerega
ga želijo ostvariti - vse je že preračunano, kar jih sili, da se občasno
prilagodijo novi taktiki izogibanja, uporabljeni s strani njihovega
cilja. Da bi od plana odstopili, potrebujejo nekaj časa, da bi napravili
novi in ga učinkoviteje usmerili proti cilju. Del tega se nanaša na
njihovo lastnost, da napadajo zunaj linearnega časa, ko usmerjajo
svoje napade simultano vzdolž preteklosti, sedanjosti in bodočnosti.
Tisto, kar se nam zdi kot napad, ki traja nekaj dni ali tednov, njim
predstavlja samo trenutek, zaradi česa se zdi, da oni počasi reagirajo
v odgovor našim improvizacijam v obrambi.
Težje se soočajo s kompleksnimi razmerji, razen če predhodno
s tem ne kalkulirajo. Večinoma kar počnejo, je opredelitev k
optimiziranemu uspehu, kar navadno vključuje premik proti možni
stvarnosti, katera najbolj odgovarja njihovim končnim ciljem. Vendar
lahko faktor svobodne volje, neke stvari tu zapelje v drugo smer,
in če cilj koristi princip svobodne volje in je nepredvidljiv, to lahko
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povzroča nepreračunljivo zapletenost (kompleksnost), razvejanost
možnih verjetnosti, kar jih dezorientira.
Mislijo da so vedno v prednosti, zato postajajo nepazljivi in
nestrpni, v mnogih slučajih ne pričakujejo odpor, smatrajo da je
njihov plan delovanja tajen in da ga ljudje ne morejo odkriti, razumeti
ali se ne morejo u-braniti.
Pomanjkanje enotnosti in sloge med njimi, prekinja duhovno
povezanost njihovega kolektiva, zaradi česar se ta energija, ki jo
izberejo dezintegrira (razpada), kar pomeni, da jo morajo zbirati še
več (rast potrošnje), so kot črne luknje, ki potrebujejo vse več in več
energije kot hiperdimenzionalna piramidna shema.
Upravljajo nižjim ljudskim nivojem kontrolnega sistema. Vsaka
individua v tej OPS hierarhiji je tako zver/predator/plenilec kot plen,
zver za tiste spodaj, žrtev za tiste zgoraj, torej vsak, ki je zver ali
žrtev parcipira (sodeluje) v tej OPS hierarhiji. Ljudje z močno OPS
orientacijo se inkarnirajo, da ojačajo svojo negativno polarizacijo
izvršujoč misije in plan delovanja. Oni so na nizki spiritualni frekvenci
in imajo tendenco da so rojeni na mestih s pozicijami moči. Kar je
svetovne elite, ki je ultimativno vodena od strani nz. sil, neposredno
pod njihovimi vladarji, predstavlja sam vrh OPS hierarhije na
Zemlji. Oni se primarno inkarnirajo v grupacije, povezane s krvnim
sorodstvom zaradi DNK in odgovarjajoče duše, katera se ujemata.
Spremljanje krvnih skupin lahko pokaže možnosti potencialne usode.
Krvne zveze privlačijo tiste, ki so nastali preko genetskih modifikacij s
strani nz. grupacij ali kot posledice mutacij, in se ujemajo s frekvenco
duš prednikov, ki so imeli ali sklenili negativne sporazume z višjimi
silami mraka. Te krvne zveze imajo fizično in duhovno simbiozo in so
v zvezi z njihovimi nz. „kopijami.”
Njihova funkcija je oblast, moč, prisvajanje, prav sedaj smo v
zaključni fazi njihovega osvajanja. Negativne hiperdimenzionalne sile
želijo popolno kontrolo nad človeštvom. Njihov splošen in izjemen
vpliv zlahka lahko imenujemo: hiperdimenzionalni kontrolni sistem…
Vsak človek z normalnim smislom, odprtega načina razmišljanja,
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z občutkom za možnost obstoja nz, raziskuje to možnost, vsak z
„odprtimi očmi” potrjuje njihov obstoj; so bili še kako aktivni vso našo
zgodovino in so še kako aktivni danes. Skeptiki „slepo” nadaljujejo
z ignoranco, kar ni noben dokaz, da nekaj ne obstaja. V kolikor smo
vseživljenjsko (z manipulacijo) obrnjeni v temo, še ne pomeni, da
sonce ne sveti, spre-obrniti se proti svetlobi, je večini, nerazumljivo
težko, priznati jim moramo, da so vse nas, taisti, dodobra v mrak
potisnili - mraku prilagodili…
Zgodovina je pokazala, da so izpostavljeni tirani, vidljiva meta,
torej hitro lahko padejo, še preden uspešno vzpostavijo kontrolo.
Pametni tirani – nz, ostajajo skriti in potrpežljivo manipulirajo
populacijo, preden jo premagajo, zasužnjijo. Vesoljski tirani seveda
obstajajo in osvajajo cele svetove, ki postanejo njihove kolonije.
Preuranjena njih invazija, ki želijo nas podjarmiti, bi privedla do
splošnega spopada, kar bi ogrozilo uničenje prav tistih izvorov,
zaradi katerih so v prišli: Zemlje in njenega prebivalstva. Njihov
končni cilj je, prilagoditi nas fašističnemu režimu, nas parazitsko
še bolj izkoriščati za svoje biološke, eterične in fiziološke potrebe.
S prikrito manipulacijo in hiperdimenzionalne trike (ki vključuje tudi
potovanje „skozi” čas - potvarjanje zgodovinskih dejstev…), tajno
manipulirajo in izkoriščajo človeštvo daleč iz naše zgodovine. Oni se
prikladno predstavljajo kot naši rešitelji, ki se pojavijo, ko človeška
rasa „znori” in ko privrejo veliki svetovni konflikti. Preferirajo, da
se samovoljno odrečemo tako svoje svobode, kot tega planeta, z
najmanjšo mero odpora. Njihova potrpežljiva metoda subverzije, je
tisočletno ustvarjanje elitne skupine med populacijo, ki je (vedno
bila) zadolžena, da opravi umazano delo podrejanja ostalih. „Tajno
vlado”, tj. okultno tehnokracijo, sestavljajo elitni ljudje, s problemom
– akcijo – solucijo, izzovejo načrtovane (dogovorjene/usklajene)
konflikte širom sveta, v prid vzpostavljanja globalnega, totalitarnega
režima, ki bi izključil bilo kakšen potencialni upor in omogočil
postopno prilagajanje Zemlje - na nz. vladavino. Politika brutalne
učinkovitosti, je bila že demonstrirana v primeru nacistov, saj je bil
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razvoj in propad nacistične Nemčije upravljan s strani tajne vlade/nz,
kot generalna proba za tisto, kar bi se sedaj zgodilo. Mnogo tega je
namreč direktna refleksija razmišljanja neprijateljskih nz, vključujoč
ideologijo, metodologijo, psihologije gestapa, tj. prihod 36 milijonov
velikih Neffilov, idr…Tajna vlada je tako – ironično – le globalna
verzija elitnih enot Židov/Huzarjev, ki so jih nacisti izbrali med
mnogimi zaporniki koncentracijskih taborišč, da bi ti eksperimentalno
kontrolirali in ubijali ostale so-zapornike. Navkljub obljubam sled
„lojalnosti” glede preživetja in vpliva, so ti „Sonderkommandosi”, ko
so prenehali biti koristni nacistom, hitro usmrčeni, saj jim niso bili več
potrebni. Tajna vlada se sreča v podobnem položaju, le na relativno
višjem nivoju, torej potem, ko se invazija „nacistov”, tj. nz, uspešno
sprovede. (izvor: www.montalk.net/alien, prirejeno, dopolnjeno)
Kdo pa smo mi, ljudje?
Večina se jih boji smrti, ker mislijo, da kadar pride smrt, da jih več ni,
da izginejo. Kadar ’umrete’, boste videli, da ni tako. No, ko umremo
izgubimo tistih 16 do 21 gramov telesne teže. In kaj gre ven iz telesa,
ko umremo? Pa – duša. Zavestna energija, To smo, v resnici, mi. Telo
je samo kontejner, oz. vozilo, ki smo ga izbrali pred našim „rojstvom”, v
katerem se učimo zanimivih lekcij, se uravnotežujemo, izpopolnjujemo
in prehajamo v višje razrede. V življenju so tako ali tako vse lekcije oz.
učne snovi za šolanje duše. Dobro in zlo ne obstaja, so samo lekcije. V
glavnem se duša šteje, ne pa telo, seveda moramo na svoje telo paziti,
ker se duša subtilno ’veže’ nanj. Lahko gre tudi ven in pride nazaj,
običajno se to zgodi v spanju, ko gre malo okoli pogledat, brez straha,
je v trenu lahko nazaj. Da bi duša imela dobro zedinjenje s telesom,
je potrebno, da ima dobro prilagoditev z genetsko strukturo telesa.
Po vseh lekcijah, naučenih in preizkušenih, seveda tudi zapravljenih
(res škoda) v enem telesu, se duša seli v 5.D., kjer izvrši rekapitulacijo
(kontemplacijo) vsega, kar se je ali ni naučila, ter se v primernem časuokoliščine znova kandidira za naslednjo inkarnacijo v neko telo, ki bi
bilo ’fiziološko’ primerno in optimalne družinske okoliščine, v katerih bi
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obiskovala nove variacije izkustev v materialni realiteti. (Tisti, ki imajo
kozmično zavest, to rekapitulacijo nenehno izvršujejo že tukaj in jo
opravljajo z nenehnim primerjanjem programa dela, ki so si ga zastavili
na 5.D., z večjo možnostjo vpogleda v malo bolj zahtevno učno snov.)
Seveda tam „gor’ obstajajo posebna evolucijska pravila, ki se jih ne
krši in se jih ne more kar preskakovati (tako kot tukaj ne moremo kar
preskakovati razredov) glede lekcij, ki še niso naučene. (nekateri,
bolj zavedni, se teh pravil držijo že tukaj) Mnogi ljudje tudi zato imajo
sanje ali podzavestne slike, ki jih vidijo ko spijo ali včasih tudi, ko so
budni. Regresivna psihoza lahko prikaže veliko tega, običajno kot
izseke nekih prejšnjih, tudi bodočih, življenj. Vse je namreč zapisano
v podzavesti in ko razvijamo svojo zavest, se vse bolj povezujemo
z našo podzavestjo, ki je duša. (izvor: galaksija.com, prirejeno,
dopolnjeno)
Mutilacije in abdukcije ljudi in živali – več znanja, več bridkosti
„Imamo plenilca, ki je prišel iz globin kozmosa in prevzel oblast nad
našimi življenji. Človeška bitja smo njegovi ujetniki. Prevzeli so oblast
zato, ker se z nami hranijo in nas neusmiljeno pritiskajo, saj jim
služimo kot sredstvo za vzdrževanje življenja. Kot mi gojimo domače
živali, enako smo jim sami na razpolaganju.” Carlos Castaneda,
Aktivna Stran Brezkončnosti.
V knjigi Dimenzije, francoski znanstvenik Jacques Vallee pravi: „Mi
tukaj imamo opraviti s kontrolnim sistemom…NLP-ji so sistem, ki
deluje na ljudi in se koristi z ljudmi.”
„O kakršnem koli „sistemu” že gre, on manipulira življenje na Zemlji
na fizičen, psihičen in duhovni način”, dodaja Linda Moulton Howe,
ameriška znanstvenica, ki se ukvarja s proučevanjem fenomena
mutilacije (okrnitev organov, pohabljanje) kot abdukcije (ugrabitve),
živali in ljudi od nz, v svoji knjigi: An Alien Harvest.
Fenomen ugrabitev živali in ljudi ni nič novega, kot ne posledice,
izhajajoč iz vsega tega, obstaja pa naša nevednost, ki izhaja iz naše
površnosti, nezainteresiranosti vsega kar zmotno „ne prištejemo” v
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našo realiteto in kar smatramo „oddaljenim fenomenom.” Odnos do
tega nam je tako serviran, da predvidljivo odgovarja izvršilcem teh
zlodel, oz. kontrolorjem realitete, v katerem nekako „bolj mislimo”
da živimo; obstaja namreč velika verjetnost, da smo na primeren
način zavedeni ali mentalno programirani, da se obnašamo ravno
tako kakor se obnašamo. V tem kontekstu se zdi vredno poudariti
specifiko „racionalizacije” in potrebo po večjem aktiviranju uma, da
presežemo razumevanje le 3.D. stvarnosti in začnemo zaznavati
svoj višji um, ki bi malce razkrinkal tisti njihov zlo-um, kateremu sicer
v „mentalni kirurgiji” zelo težko pariramo, saj smo nižje razvita bitja,
vendar vsaj malo ustvarimo „imaginacijo.” Če bi mi („udomačeni” od
njih), uspevali razumevati jih v celoti, bi bilo to v neki meri analogno
relaciji, da bi naše razmišljanje razumevale naše „udomačene” živali
na nižji stopnji. Svoje filtre je tukaj dodal še „kontrolni sistem matrike”
z našega nivoja, s prikrivanjem informacij, vendar zmoremo s tem
aspektom realnosti, soočiti svoj raz-um precej lažje.
Tematika iznakaženja živali in ljudi pri ekstrakciji krvi, določenih
organov in tkiva iz živalskega in človeškega organizma je v
nadležnosti ti. Grey-ev ali Sivih in Reptoidov, ki so dizajnirali
te, za svrho teh „diskrepantnih” opravil v naši denziteti.
Reptoidom, Drahomonidom, Lizardom ni potrebno prihajati iz
nekega oddaljenega planeta, oni lahko pridejo iz „nadstropja”,
ki je takoj iznad našega, na 4.D. V tej fazi evolucije so se znašli
kompletno odvisni od emocij/emotivne energije, ki jih človeško
adamsko bitje proizvaja in emitira iz svojega organizma, ter
preko „interdimenzionalnih sond” - humanoidnih Sivih, z njihovo
napredno tehnologijo - kot tudi s pomočjo antropoidov dostavlja
v 4.D. Ker se nam številne vojne, ki so rezultat tega sistema zdijo
že „samoumevne”, se lahko „civilizirani kot smo” vprašamo, če je
slučajno, da se nam to dogaja. Nam (krotkim) je z njihove strani
in s pomočjo njihovih slug, ki so med nami, vzpostavljen sistem, v
katerem sami sebi po-storimo prav tisto, kar želijo da po-storimo.
Kadar prebivajo, se nahajajo v naši denziteti, je Sivim in Reptoidom
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potrebna krvna plazma za njihovo vzdrževanje a tudi meso.
Določene substance iz žlez z notranjim izločanjem, ki so sestavni del
organizma ljudi kot živali (predvsem prežvekovalcev), jim pomaga,
da bi dlje vzdržali v 3.D. in s čim manjšimi posledicami za njihov
organizem, z druge strani so še v stalnem procesu kreiranja novih
teles - za svojo raso.
Na mutilirani živini se običajno nahajajo lezije na glavi: odstranjena
koža in mišice z mandibule (spodnje vilice), cirkularni rez okoli
očesne votline, odstranjeni očni kapki in oko, često manjka jezik,
tipične lezije v analnem predelu, često manjka cel reproduktivni trakt,
kravam često manjka vime a tudi teliček, če je bila breja - brez sledi
amnionske kisline. Živali včasih pristanejo na drevesih ali drogovih,
saj se za-vržejo - od zgoraj…
Veliko tovrstnih podatkov je pridobljenih tudi od ljudi, ki so bili
ugrabljeni in vrnjeni nazaj, ne spominjajoč se ničesar, razen da so
izgubili nekaj ur časa a niso vedeli kako. Nekateri so imeli nočne
more in se obrnili na psihiatre, klinične psihologe in se podvrgli
globoki hipnozi, bili so v stanju da opišejo vse detajle dogodkov v
zvezi z abdukcijo, na tisoče slučajev doslej, podobnih zgodb.
Ne glede na to, da se farmarji širom sveta, že desetine let pritožujejo,
kako najdejo iznakaženo živino, ki je strokovno obdelana s
„skalpelom”, se te novice redko objavijo v (kontroliranih) medijih.
Šele ko se v nekem področju to manifestira v večjem obsegu, se
kontrolni sistem „izjasni”, da je kriv nek plenilec (kojot, puma, dingo,
volk), ki se zadržuje v bližini, vendar s pomanjkljivo informacijo, kje
so ti „izbirčni” plenilci študirali kirurgijo, saj so rezi na telesih poginulih
živali, izvedeni z neverjetno natančnostjo, katero je nemogoče izvesti
v naši dimenziji. Sledi krvi na mestih reza sploh ni, niti v bližini živali,
niti v sami živali. Določeni organi so izvlečeni skozi zelo majhne
reze, tudi te še ni možno izvesti, niti v klinikah. Celice na robovih
rezov, niso niti poškodovane, niti zajete z vnetjem, kot je to slučaj pri
vsakem normalnem kirurškem posegu in kar je najbolj nenavadno,
takšnim živalim se niti mrhovinarji ne približajo, ne glede, koliko časa
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ležijo na ledini.
Druga „razlaga”, ki se, farmarjem ali članom družine zmasakriranih
ljudi, nudi je, da so bili žrtve nekega satanističnega kulta, vendar
nobeden od teh ni nikoli opažen od pozornih farmarjev, ki običajno
„zalotijo” – leteči krožnik. In vendar, takšne „obrazložitve” često
zadovoljujejo smoter, ker se glede na ti. „samotrankvilizatorski
sistem” (za samo-umiritev), ki ga ima vsak od nas vgrajenega
v sebi (umu?), po takšni informaciji, velika večina „umirjeno” z
odgovorom (ni važno kakšnim, samo da je) nazaj povrne-mo v
stanje „normalne zavesti”, kar oni zelo dobro poznajo, vedo. (Kadar
je nekaj letečih krožnikov strmoglavilo v bližini Roswella v ZDA,
petdesetih let prejšnjega stoletja, je večina ljudi sprejela „pojasnilo” –
o meteorološkem balonu) Sicer pa, ljudske žrtve satanističnih žrtev
se ubijajo z nožem, in na drugačen način.
Še ena, karakteristična, bolj za Ameriko…, se v teh področjih
pogosto pojavljajo vojni helikopterji, kjer kontrolni sistem računa/
insinuira, da farmarji lažje sprejmejo tajne vojaške eksperimente,
kot prisotnost nz. Tisti, ki se glasneje odzovejo, so pogosto obiskani
od ti. ljudi v črnem (MIB – Men In Black), za katere „se zdi”, da so
„oprijemljive hologramske projekcije” humanoidnih entitet, oblečenih
v črna oblačila, ki se pogosto predstavljajo kot vladni agenti, ko
obhajajo udeležene, priče „incidentov”, da poberejo dokazne
materiale, in da jih po potrebi (učinkovito) zastrašijo, da ne bi nadalje
povzročali „nemir.” Nosijo temna očala, da ne bi izdali nenavadne oči
in zaradi akomodacije na svetlobo; nasploh postane vse modno, kar
uporabljajo „ljudje” - sile mraka…
Zakaj so „bogovi” skozi vso našo zgodovino zahtevali od ljudi,
da žrtvujejo v njihovo čast mnoge svoje pripadnike ali živali? Ali je
slučajno, da so mnogi židovski hrami pred tisoč, dva tisoč leti bili
podobni bolj klavnicam, kot mestom duhovnega razvoja?
Ob priliki izvajanj ritualov žrtvovanja se namreč osvobaja velika
emocionalna energija. Glede na relativno maloštevilno populacijo,
na našem planetu v tistih časih, je ta vrsta aktivnosti, zadovoljevala
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določeno energijo reptoidom za njihovo osebno vzdrževanje v
4.D. Kasneje, s povečanjem populacije in sistemom religij - ki so
jih za nas „prilagodili” tudi oni -, medčloveškim raz-delitvam na
številne načine, ki so sledili, in različnim programiranjem, pa je
postavljen oder, za brezštevilne spore med pripadniki človeške
rase, kar je zagotavljalo, kot tudi danes zagotavlja, obilne zalogaje
za naše kontrolorje. Tako se je z javnimi izvedbami žrtvenih ritualov
prenehalo, čeprav se ti pogansko-satanistični obredi (črne maše) še
dandanes prakticirajo s strani tajnih društev in iluminatov. Evropska
aristokracija je vedno obvladovala svoje interese in množice preko
satanističnih obredov in perverzne črne magije. Njim je, kot „se zdi”,
od strani reptoidov zaupano vzdrževanje matrike na našem planetu,
zatorej so izven zakona, saj kreirajo oni zakone.
Še ena od oblik ekstrakcije (izvlečenja) energije iz človeških bitij
se sprovaja s pomočjo abdukcij, po katerih se večina ljudi ne zaveda,
kaj se je zgodilo. V številnih slučajih se zdi, da so žrtve vrnjene v
istem času, kot so bile ugrabljene, saj v 4.D. veljajo popolno drugačni
časovni parametri, naši kontrolorji pa so v manipulaciji z njimi
nedvomno mojstri. Nekateri opazijo samo čudna znamenja na telesu,
katerih poreklo ne znajo objasniti, pri drugih, drugim slučajem pa z
radiografskim snemanjem odkrijejo različne implante, o katerih do
takrat niso ničesar vedeli. Skoraj vsi so na nek način programirani, da
se nikakor ne spominjajo, kaj se je v resnici dogajalo, mnogim je tudi
vsajena neka lažna „zgodba -paravan memorija” tako, da v slučaju
hipnoze izpovedo nekaj, kar se v resnici ni zgodilo, oz. eventualno
po-dajo eno pozitivno sliko o „nz”, večinoma, kako se ti eksperimenti
vršijo za naše osebno dobro…, kot pomoč naših kozmičnih bratov v
duhovnem razvoju ipd…
Običajno se žrtvam izvleče energija (življenjska/seksualna) s
pomočjo neke napredne tehnologije, mnoge ženske se impregnirajo,
hibridni fetusi se jim navadno odstranijo po nekaj mesecih tako, da
mnoge od njih, se niti ne zavedajo, da so bile „nosečnice”, dalje,
ljudje se implantirajo z različnimi implanti, ki obenem služijo za
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spremljanje njihovega gibanja, kot tudi razmišljanja – kontrolo uma.
Naš linearen um zelo težko pride na kraj, tako z multidimenzionalno
naravo, tj. interpretacijo časa/prostora, tako z mnogimi vidiki teh
„fenomenov”, vendar smo mi tukaj – haloo!? - „primarno” zastavili,
da ta „zelo težko”, ni tako težak. Ljudje se po vseh teh eksperimentih
počutijo kot laboratorijske živali. Nekatere od njih programirajo, da
postorijo določene naloge, ali da se specifično obnašajo. Mnoge
žrtve se nazaj ne vračajo žive, ker se njihovo telo in organi koristijo
za druge namene, „rezervne” dele.(…NLP-ja, prvo najdeno 13. jan.
1948 na skalnati planoti pri Aztecu v New Mexicu, drugo locirano 25.
mar. 1948 v Hart Canyonu, premera 30m, v obeh skupaj najdeno
17 teles nz, še večje važnosti je bilo odkritje shranjenega, velikega
števila delov človeških teles…, večja tajnost od Manhattan projekta
– atomske bombe – v naslednjih letih najstrožje čuvana tajna v
zgodovini sveta…) Pri žrtvah, ki jih zavržejo, najdemo podobne lezije
kot pri živalih: odstranjeno tkivo okoli ust in iznad mandibule, oko in
tkivo krog njega, često jezik in eno uho, posamezne telesne mišice in
posamezni notranji organi.
Opaža se več načinov abdukcij, odvisno ali se abducira človeško
telo, duša ali um ali vse skupaj, in ali se to izvaja na nivoju 3.D. ali
se to prenese iz 3.D. na 4.D. pa kasneje eventualno vrača nazaj
na 3.D. V nekih slučajih se ena idividua celo izvleče iz skupine, ob
čemer ostali ostanejo v stanju „suspendirane animacije”, pa ko se ta
individua vrne nazaj, ti nadaljujejo naprej, kot da se ni zgodilo nič.
Pogosto se tudi cela grupa ljudi, naenkrat abducira in kasneje vrne
na isto točko časa/prostora, a da nihče od njih ne opazi, da se je kaj
nenavadnega zgodilo.
Tistim, ki se spominjajo pretrpljenih travm, situacijo poslabšuje
še to, da o tem nikomur ne smejo/upajo govoriti, ali iskati pomoč
iz neposredne okolice, a da pri tem ne tvegajo izgube ugleda in
položaja v družbi, ker je večina ljudi na nek način programirana,
da takšne stvari smatra nemogočim, oziroma da jih uvršča pod
neke fantazije ali halucinacije. Gotovo sebe v nekih „fantazijskih”
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sestavkih zalotimo s tovrstnim razmišljanjem – haloo?..., vendar
gotovo o podobnem še slišimo, sami kaj nadgradimo, pa nam
„sede.” Castaneda zatrjuje, da je razlog za takšno stališče, glede
te problematike, na nekem globokem, podzavestnem nivoju, kjer
se človek/um zaveda zveri, ter se zaradi tega počutimo nemočno,
naš samo-trankvilizacijski sistem noče dovoliti sprejemanje takšnih
informacij, še posebno pripisovati neko kredibilnost, ker bi nam to
zamajalo temelje, na katerih smo gradili/postavili svojo osebnost,
s tem pa zamajalo realiteto v kateri živimo. Zaradi tega, masa
ljudi poizkuša odgnati, negirati in posmehovati vse tiste, ki spregovorimo o tem, ravno iz razloga zaščite svoje integritete – iluzije.
Vsem tistim, ki so srečni v realiteti, v kateri se nahajajo, jo morda
niti ni potrebno poizkušati rušiti. Vsak je produkt svoje zavesti oz.
številčnejše nezavesti, za kar vsak posameznik osebno odgovarja.
Da je konfuzija še večja, obstajajo posebni oddelki, ki pripadajo
ameriški armiji, oz. Tajni Vladi, ki je v vmesnem času tudi pričela z
ugrabitvami in kontrolo zavesti nad ljudmi, četudi so njihove metode
precej zaostale od tistih, ki jih koristijo Sivi…
V zadnjih deset letih nam „gornji” pošiljajo tudi ti. ELF valove (zelo
nizke frekvence), v katerih so „vpletene” določena sporočila, oz.
fiktivni dogodki (prikazovanje Marije, ipd religioznih imidžev/videnj),
ki jih človek na podzavestnem ali na zavestnem nivoju sprejema, kot
del svoje stvarnosti. Kolikšen umski „input” (vložek) to predstavlja,
za našo osebno oz. predvsem kolektivno pod-zavest, težko
predvidevamo, „romanja” na svete kraje so množično udeležena,
priljubljena, že „tradicionalna”…
Ob tem, se v zahodnih državah že sprovaja močna dezinformacijska
kampanja (ti. Operacija Cointelpro), v kateri se promovira knjige
in spletne strani tistih UFO „ekspertov”, ki zagovarjajo teorijo
„pomoči nz v našem evolutivnem razvoju.” Skupaj je umeščeno še
gibanje/religija „new-age”, kateri glavni moto je – „resist no evil”ne zoperstavljaj se zlu, kjer se gre-do tako daleč, da se nam celo
sugerira, kako mi, v stvari kreiramo-projiciramo svojo lastno realnost,
275

pa ko vidimo neko zlo, naše ali tuje trpljenje, da je to „samo naša
lastna percepcija”, ki nima z realnostjo nobene zveze; mi se torej
moramo samo „oborožiti z ljubeznijo in svetlobo” in vse je v redu –
„se ve da”, dokler sami ne pridemo na/v vrsto. In vendar, sprejmemo
tudi nekaj te resnice, odgovornosti za realiteto, v kateri se nahajamo;
izgleda da nimamo velikega, predvsem usmerjenega vpliva na
objektivno realnost, kar pa ne pomeni, da se mi, „neki” posamezniki
srečamo v „dolgi vrsti.” Ali morebiti pozabljamo, da ta vsebina tudi
nam „podtakne” marsikakšen koristen pod-program, ki se aktivira ob
pravem času, na pravem mestu – skupnem dobru. S spoznavanjem
realnosti v irealnosti (ali obratno?) pridobivamo priložnost, da
popravimo svoj položaj v njima, vendar v stanju v kakršnem se
trenutno nahajamo, težko kaj osvajamo v doglednem času, brez
nadaljnjega proučevanja tu in nadgrajevanja še kje drugje – npr.
skozi številne (drobne ali manj nežne) aktivnosti, praksi!?
Plan nezemljanov (iz knjige: The Treat (Grožnja) – Dr. David
Jacobs, prirejeno) Vsi dokazi kažejo, da je končni cilj nz, njihova
integracija v človeško družbo. Vsi napori in aktivnosti so usmerjeni
k popolni kontroli človeštva na Zemlji. Ugrabljeni že dolgo živijo
pod bremenom njihovih obiskov in manipulacij. Sedaj se že lahko
razločijo najmanj štirje posebni programi, ki jih sprovajajo za dosego
njihovega cilja:
1. Program ugrabitev. Nz so najprej izbrali človeške žrtve širom
sveta in zatem vzpostavili proceduro, da jih neopaženo jemljejo iz
njihove življenjske sredine, skupaj z njihovim potomstvom.
2. Razplojevalni program (vzreja in izobraževanje). Nz zbirajo
človeško spremo in jajčne celice, genetsko menjajo oplojeni
embrio, inkubirajo fetuse v človeške domačine (ženske) in silijo
ljudi v mentalno in fizično interakcijo z njihovim potomstvom, da bi
se ti hibridi pravilno razvijali.
3. Program hibridizacije. Nz popravljajo karakteristike hibridov s
stalnimi spremembami in križanjem z ljudmi skozi generacije, da
bi bili oni kar najbolj podobni ljudem a istočasno zadrževali glavne
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karakteristike nz. Verjetno tudi ljudi postopoma spreminjajo, da bi
pridobili karakteristike nz.
4. Program integracije. Nz pripravljajo tiste ljudi, ki jih ugrabljajo za
bodoče dogodke. Na koncu se ti hibridi ali sami nz integrirajo v
človeško družbo in prevzemajo kontrolo. (op. p.: zdi se, da so to
kontrolo že prevzeli.)
Mnogi ljudje, katere oni redno uzurpirajo (ugrabljajo) čutijo, da
se bo „nekaj kmalu zgodilo” in da nz smatrajo, da je ostvaritev cilja
na dosegu. Zaskrbljujoče je, da so ti nz prvenstveno zainteresirani
za naš planet a ne za človeška bitja; oni ne razmišljajo o vprašanjih
ohranitve življenja, vseh vrednot človeštva,naših inštitucij. Trdijo
sicer, da želijo napraviti boljši svet, vendar nikoli ne omenjajo
sodelovanje z ljudmi, mirno koeksistenco (sobivanje), enakost.
Rečeno je, da je po ’Spremembi’ samo ena vlada: s popolno kontrolo,
brez potrebe po ohranitvi nacionalnih vlad, samo „eden sistem” in
„eden cilj.” Ko govorijo o „ljudeh”, mislijo samo na tiste, ki jih redno
ugrabljajo, bodočnost vežejo samo nase in na svoje hibride. Novi
red podrazumeva oblast teh, insektoidnih nz, pod njimi pa ostale nz
(Sive), hibride, ljudi, ki so jih ugrabljali, in na koncu, normalne ljudi.
Vse skrivnosti fenomena ugrabitev kažejo , da so nz podvzeli
obsežne mere, da bi se preprečilo njihovo odkrivanje, kar jih verjetno
dela ranljive. Eksperimenti, zaustaviti ugrabitve z koriščenjem kamer
in drugih elektronskih naprav, jih v večini slučajev niso mogli ustaviti,
v nekih slučajih so le zmanjšali njihovo ponavljanje. Še huje, ljudje,
ki jih nz redno ugrabljajo, trdijo, da je pogostost njihovih ugrabitev
v zadnjem času drastično povečana. Je mogoče to znak, da se
človeška družba vse bolj zaveda tega fenomena? Dolgotrajnost
tega programa, komentarji nz, da se ta približuje svojemu koncu,
in nezavedanje človeške družbe o njegovem obstoju, navaja na
zaključek, da do njegove realizacije pride, preden javnost dojame
težo apokaliptične situacije – integracije nz. Kadar kompetentno
raziskovanje odkrije ta fenomen, to odkritje izgleda tako fantastično,
da ga je intelektualno in emocionalno nemogoče sprejeti, saj tako
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razdira našo kulturalno fantazijo in psihogenezo, da se bariere
našega dojemanja-sprejemanja te realnosti zdijo nepremostljive,
in vendar je uvid v delovanje in motivacijo nz nedvomen. Vse kar
nz počno je logično, racionalno in orientirano k njihovim ciljem.
S pomočjo koriščenja superiorne tehnologije fizične in biološke
narave, sprovajajo sistematsko, zahrbtno in skrivnostno fiziološko
eksploatacijo. Cena za to usmiljenje je/bo naše odrekanje od
svobode, da upravljamo tako z lastno usodo, kot odrekanje osebne
svobode. S pomočjo kompetentnih raziskovanj so mnoge neznanke
in misterije fenomena ugrabitev, rešene. Potrebno je bilo več kot 50
let, da smo končno izvedeli zakaj so NLP-i tukaj - imamo alarmantno
dimenzijo planov nz in njihovih ciljev…
Nekaj izjav (prirejeno) iz intervjuja - tistega g. Dean-a Warwick-a,
nekaj tednov preden je – že po nekaj minutah – „izpostavljen”
avditoriju (in nekemu v „senci”) v Blackpool-u (Anglija), na svojih
nogah „zaspal.” Gre za vprašanja izginulih otrok, vlogi armije, nz. in
planiranega holokavsta v Ameriki:
„Želel bi poudariti nekaj, kar me že nekaj časa vznemirja, gre za
ubijanje otrok. V enem poročilu Oddelka za Statistiko ameriške
vlade se trdi, da je/bo v ZDA vsakega leta okoli 150 tisoč otrok, za
katere se nikoli več ne sliši. Tri mesece kasneje sem dobil podobno
poročilo, ki navaja, da jih je/bo v centralni in J. Ameriki okoli 350
tisoč. Specializiral sem čisto in napredno matematiko na Univerzi. To
ni slučajnost, gre za 0,5% populacije tako v S. Ameriki, centralni in J.
Ameriki. Nekega dne je v mojo pisarno prišel uslužbenec…naposled
mu omenim – „Sigurno boste zainteresirani za to”, priložim poročila,
o kakšnih številkah gre. Povedal sem mu, da mi v Veliko Britaniji
nimamo kaj takega. A on mi je odgovoril. „Povedal vam bom kdo
sem, v tem oddelku sem 30 let, sedaj sem načelnik. V Veliki Britaniji
imamo isti slučaj, z okoli 20 do 25 tisoč otroki letno.” Nekaj kasneje,
gledam TV sredi dne, prezentirano kot novica, kjer se je pojavila
neka gospa, članica nekega združenja v Londonu, mislim da „Matere
tistih, ki so izginuli.” Povedala je, da vsako leto v Veliki Britaniji gre iz
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hiše okoli 120 tisoč otrok med 10 in 23 letom a 80% njih se ponovno
najde. Drugače povedano, 20% njih izgine. Torej 20% od 120 tisoč
potrjuje tisto število, ki mi jo je ta človek povedal. Pogovarjal sem se s
šefom policije in on mi pove:”Prav imate v zvezi s temi otroki , Dean!”
Pove, „Eno leto smo zabeležili nekaj več kot 40 tisoč izginulih”,
potem je dodal, da jim je vlada sporočila, da ne gre za 40 tisoč,
temveč za preko 60 tisoč. To sem slišal od policijskega uslužbenca,
ki je bil v zvezi s policijo v Dorsetu. V Novem gozdu, vsak teden
najdejo 7 do 8 otrok, ki so razrezana od grla do ramen. Koža jim je
oguljena iz hrbta, a meso jedeno dokler so bili živi. Sedaj mislim, da
ima to zvezo s tistim, kar mi je govoril ded, da se bom - ko odrastem
- soočil s skrivnostjo, ki me bo uničila. Obtožili so nekega Iana
Huntleya, ker je imel v naborih svojih hlač semena, ki se nahajajo
v tem gozdu, katera je lahko dobil bilo kje, a lahko so mu jih tudi
podtaknili. Neka očividka je zahtevala od medijev, da se objavi njena
zgodba, tudi, da je vojna policija blokirala pristop tega mesta. Druga
priča, jogger, izjavi…, je tri noči tekel poleg tega gozda…, je slišal
krike deklic…One informacije, ki jih imam o tem, so prišle od visokih
ameriških vojnih obveščevalcev, katerim v vsakem slučaju verjamem.
Oni so globoko znotraj vlade…Telesa teh deklic so bila iznakažena
s kremplji, bile so tudi posiljene. Ali je šlo za dejanje nekega kulta ali
transmutacije „prisotnosti” entitet iz 4.D. je za diskusijo. Ta policist iz
Dorseta mi govori, da njegov kolega, ki pregleduje ta trupla, vsakič
– po tistem kar vidi - želi izvršiti samomor…To me spominja na tisto,
kar najdemo na mnogih mestih v Bibliji, „A oni so jedli meso otrok te
dni”, kar je potrebno dobesedno do-jemati…,da niso jedli kosti otrok
ali otroško kožo temveč da so jedli otroško meso, kar pomeni, da so
jim gulili kožo. Podobno s tistim, ko je Kajn ne ubil, temveč pojedel
Abela in bil izgnan…. Dejstvo je, da se veliko tega nahaja v biblijskih
zapisih in tistem, kar je Zacharia Sitchen pisal, recimo zgodba o
„Tistih, ki so z Neba prišli na Zemljo” ali o Nefili-h, Anunnaki-jih. Oni
so konzumirali menstruacijsko tekočino njihovih žena, kar jim je
dajalo sposobnost čitanja uma svojih nasprotnikov, da komunicirajo
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telepatsko… Oni so ti, ki so prišli iz nebes, jemali ženske ljudi,
poizkušali jih oploditi a ker so ženske rojevale gigante, so umirale
na porodu, tu je nastal problem – je tisto, na-kar so naleteli na
to, kako pri-dobiti te substance. Niso jih mogli iz menstruacijske
tekočine vendar so odkrili, da jih lahko dobijo iz muskulature otrok,
ki je podvržena mučenju, kar ima tudi znanstveno podlago - izvora
v ZDA še ne bom imenoval - vendar je to odgovor. Takšno meso,
„natopljeno” s serotoninom, adrenalinom, daje podobne substance,
kar jim omogoča, da čitajo drugim um in komunicirajo telepatsko.
Ne morem-o si zamisliti hujšega, od mučenja nekega otroka na
tistem nivoju, na katerem se to počne, da se ga zatem konzumira na
način, izrečen s strani policistov, ki so vodili raziskavo (več mučenja
– več…). Podobno temu, sem nedavno magazinu Nexus dostavil
dokumentacijo, da se pri nas pojavljajo giljotine, ki so tudi omenjene
v Razodetju 24. Tisoče!? njih je dostavljeno v ameriške baze!?
Zakaj? Senator, ki je to omenil…, da je to lep način za izvedbo
smrtne kazni? Ampak, oni ne likvidirajo niti sto ljudi letno v Ameriki,
kaj jim bo potem tisoče giljotin? Ženska kongresmen je javno izjavila,
da je v neki japonski tovarni videla, kako izdelujejo te naprave, je
bilo tudi na BBC radiju jan. 2004, se je pošiljalo v kontejnerjih - po
300 v enem. Sedaj se mi zdi, da vem za kaj gre. Neki svetovni liderji
(Kissinger) so namreč javno zatrjevali, da je potrebno reduciranje
svetovne populacije iz ca. 6-7 milijard na pol milijarde. Kako (op.
p.: poleg vsega omenjenega) likvidirati tako veliko število ljudi?
Gunderson, največji proizvajalec metala na svetu, je imel intervju na
TV v zvezi s pogodbo, da za ameriško vlado proizvede tisoč tovornih
vagonov, v vsakem od njih je bilo prostora za 150 ljudi. Imamo tudi
slučaj tistega britanskega doktorja, ki je, ko je s svojo družino hodil
po kanadskih gozdovih, naletel na železniško skladišče z več kot
50-imi vagoni. Ko so odprli vrata vsakega od njih, so v njih videli
okove in giljotine za glavo. Zamisli-te, da smo jaz, ti v teh okovih,
mene so postavili na giljotino a tebe, prestrašenega, pustili za jutri…
Tukaj dobivamo podobne okoliščine, ker si ti prestrašen, adrenalin,
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serotonin priteka…res „lep” način za likvidacijo, ter uporabo delov
telesa, organov…Da se 6,5 milijarde ljudi vsega sveta likvidira,
je velika stvar, in večina ljudi bo to razglasila za neumnost. Prav
v tem je poanta – direktno izpred naših oči - je najboljši način da
stvar skriješ. Dobri poznavalci tega izreka so gotovo tudi iluzionisti,
ki najbolje vedo, kako skriti stvari pred očmi velike večine… „Saj
ni res, pa je”…, „Preveč očitno - to že ne more biti res…, ipd…
Fokusacije našega uma so s tovrstnim razmišljanjem res skladno na
„primernem” nivoju, prijetno uglašene v škodo realne percepcije….
Za naslednjič pomnimo – zdrznimo se teh „pregovorov” – imamo
vstavljeno zopet neko zaščitno varovalo (teh nikoli dovolj), da zopet
ne ob-ostanemo v mentalnem zaporu:
Najbolj realna, morebiti celo edina objektivna realnost, iz
zgodovinskega stališča je realnost konspiracije…In vendar, tako
malo konspirativnega iz-vemo, vidimo…razmišljajmo čim več v tej,
koristni, „konspirativni” smeri, in NNNP (Nas? - Nič Ne Preseneti
– torej tudi razočara ne). Zagotavljamo nedvomno prepoznavanje
konspirativnega – na vsakem koraku… Le kaj se z Umom počne,
ko se ugotovi vse? Marsikaj, marsikje, z marsikom, sedaj predvsem
tukaj - na tem planetu…
Rečeno nam je o situaciji, ki se je zgodila pred nekaj leti…, o
informaciji, o videnem plovilu, dolgem kar 34 km, kako zapušča
ekvator z dna oceana… Nz. bitja Tau Ceti-janci, Pleiadejci in skupina
iz Zeta Reticuli-ja I, kateri niso bili v službi OPS, so formirala triangel
pozicijo, da se prestreže to plovilo, ki je poizkušalo zapustiti Zemljo
in se izogniti karanteni Adromedanskega sveta, ki je poizkušalo
utemeljiti relativnosti naproti nz. rasi, katera obiskuje Zemljo. V
vsakem slučaju, zasegli so plovilo, ki je pripadalo Dovsom (veliki beli
– kožnati Sivi), se uspeli vkrcati na plovilo in tam našli 8.700 hibridnih
človeških otrok – Sivi-h človeških hibridov, katere so hoteli odpeljati
iz planeta, četudi je bil ta hibridni program izgubljen slučaj. Še več,
našli so tudi preko tisoč človeških otrok, shranjenih v kriogenetskih
linijah, in preko milijon škatlic, ki so vsebovale življenjsko energijo
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duš iz Zemlje, ujetih duš. Hranili so se s to energijo, ki so jo duše
žarčile, oni so jemali, pomalem jo (s tehnologijo), izsesavali in s tem
hranili hibride, v želji ohraniti jih žive, torej poizkušali so, in da kreirajo
dušo v njih… Ostalega niso želeli od-govoriti, a tisoč človeških otrok,
transportiranih na sistem Pleiade, je bilo v takšnem stanju izkustev
z Sivimi, da se ne morejo vrniti na Zemljo, predpostavljamo, da so
duše izpustili…
Kako lahko prenehamo biti žrtve nz. ugrabitev? Težko je
popolnoma zaustaviti ugrabitve brez stalnega opazovanja, vendar se
lahko v nekem številu zmanjšajo, v kolikor se upošteva naslednje:
1. opuščanje vseh karmičnih in egoističnih razlogov, zaradi katerih
želite, da se to nadaljuje.
2. odločitve v upiranju ugrabitev, s pomočjo čvrstih in stalnih teženj,
da one prenehajo.
3. vzpostavljanje emocionalne stabilnosti, pozitivnosti in umirjenosti,
namesto histerije in obsesije s strahovi.
4. zavedati se moramo ugrabitev, preden se zgodijo, v času
ugrabitve in po njih.
5. učiti se iz simptomov in sledi, ki nastanejo po vsaki ugrabitvi in
izvedeti njihovo taktiko ugrabljanja.
6. povečevanje spiritualne fleksibilnosti, iskanja in uporabe znanja in
modrosti.
7. iskati pomoč od svojega višjega „jaz-a.”
Te metode pomagajo pri preprečevanju ugrabitev, tako fizične
kot duhovne narave. Pri ugrabitvi, telo ostaja v spanju, vendar se
duša ’izvleče’ in ’obdela’, ter kasneje vrne nazaj. Pri čisto fizičnih
ugrabitvah, lahko jih poizkušamo pravočasno opaziti in napraviti
nekakšen ščit, se fizično upirati, ali kako drugače: z avdio in video
rekorderji, ki se aktivirajo z glasom, kovinskim ščitom, UV svetili,
poljem ’belega’ dima itd…
Gotovo si vsi želimo, da to in še marsikaj, kar se „utopičnega”
težko umešča v naš omejen um, ne bi bilo res. Sicer pa, ali tisti iz
2.D., tudi gledajo na nas, v nekem - pozitivnem smislu? Ne glede
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na neko usojenost, smo Mi tisti, odgovorni za svojo bodočnost - je
bodočnost naših otrok, bodočnost so-človeka, ne umikajmo zavesti
v pod-umsko rutino opravičil „nisem vedel…mislil sem…” Številne
informacije so že dolgo (od leta 1982) „dosegljive”, številna znamenja
se ves čas nahajajo izpred nas, in odgovornost, ali jih opažamo in
adekvatno/kleno od-reagiramo, ali jih „onemogli” ignoriramo, enako
leži v Nas, v novodobnih Ženskah, v novodobnih Moških…
Zaradi stališča vlad (ko je „resnica le neodkrita laž”), ljudje ne
bodo imeli izbora. Oni bodo pričeli prihajati k ljudem, kakršni ste vi,
ki imate integriteto. Se (že) z-najdete v vlogi vodje. To se bo zgodilo,
in tako je, kakor je potrebno. Nekateri od njih, katerim bodo ti ljudje
odšli za odgovore, bodo OPS, ki bodo v tem - „za nagrado” ali so v
tem, ker želijo postati - „slavni”- „Uaaa!” - kar pa ne pomeni nič… Vi
ste že dolgo „za Nagrado” sebi in drugim. Vi ste (lahko) „Slavni” „Hmm?”…
Religiozni ljudje bodo najhuje prizadeti…, potrebno je torej razvijati
intuicijo, mnogi, zopet ne prepoznajo, kaj je prav in kaj narobe - kdo
prav ima največ, kdo vedno narobe…
Tajna Vlada, poreklo, identiteta…
(malo „gosteje” – igra za um)
ZDA - po drugi svetovni vojni, soočenje s serijo dogodkov, potreba
po spremembah predpostavk za bodočnost človeštva, predsednik
Truman, njegovi poveljniki prividno najmočnejši, zmagovalci najbolj
rušilne, najdražje vojne v zgodovini, edini z atomsko bombo za
uničenje bilokoga, biločesa, država z najboljšo ekonomijo, najvišji
življenjski standard, največji vpliv, največja, najmočnejša vojska vseh
časov.
Naenkrat zmeda, zaskrbljenost vlade ZDA, odkritje vesoljskega
plovila, upravljalo bitje podobno insektu, totalno neznana civilizacija,
zrušenje v puščavi New Mexico.
Jan. 1947 do dec. 1952 odkrito najmanj 16 zrušenih NLP-jev, 13 v
ZDA/65 nz. teles, eden živ, preštevilna videnja. Projekt „Sign” dec.
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1947 - strokovnjaki za proučevanje NLP fenomenov, „Sign” preraste
v „Grundge” dec. 1948, dezinformacijski projekt „Blue book”/Blue
Teams za odkrivanje zrušenih plovil, mrtvih in živih nz prerase v
Alpha Teams – projekt Pounce. Hitlerjem manipulirali isti nz. Projekt
Grundge, podatki o nz od ca. 1936 – Nemci našli strmoglavljen disk,
poizkušali kopirati tehnologijo, niso uspeli (nekaj le), da so uspeli
bi vojno dobili, nepremagljivo orožje, kasneje dokumenti/tehnika
zaplenjeni, znanstveniki ujeti. Tudi Rusi - podoben vplen. Projekt
Grundge: fotografije 5 nz./plovila, avtopsije, notranji organi, EBE v
ujetništvu 1949 do smrti 2. maj 1952, zgodovina nz. srečanj celo v
1800.
Ameriške zračne sile CIA imajo popolno kontrolo „nz. tajne”, osnovan
National Security Act (NSA), nadzira obveščevalno skupino, nz.
prizadevanja, 9. dec. 1947 - ukaz Trumana „NSC-4”-”legalizacija”
tajnih aktivnosti doma in tujini, vojaška špijonaža, NSC-10 razširi
program tajnih aktivnosti, „ilegalnost” postopkov v skladu z NSA,
bliskovita reakcija, vsa sredstva dovoljena - Executive Coordination
Group (Izvršna koordinacijska skupina) ECG, ustvarjen tampon med
Predsednikom - informacijami, sredstvo negiranja poznavanja
realnega stanja oz. izoliranje bodočih predsednikov od informacij nz.
prisotnosti, nastanek „MJ-12”, zun. minister James Forrestal ugovarja
tajnosti, da javnost mora izvedeti, izoliran, diskreditiran, 22. april
1949 agenti CIA, vržen skoz okno, prva žrtev v „prikrivanju.” Živi nz zrušeno plovilo pri Roswellu – EBE – Ekstraterrestrial Biological
Entity (Nz. biološka entiteta), EBE laže, več kot leto dni daje
brezkoristne odgovor, kasneje informacije presunljive, zbirka odkritij
„Yellow Book”, konec 1951 EBE zboli, medicinsko osebje nemočno.
EBE življenje bazirano na klorofilu, pretvarja hrano v energijo kot
rastline, odpadno materijo izloča kot rastlina, dr. Mendoza
strokovnjak za nz. biologijo, brez uspeha, da se okoristijo s
tehnologijo - emitirajo poziv v vesolje za pomoč, brez odgovora.
Truman, 4. nov. 1952 – super tajna National Security Agency
(Nacionalna služba sigurnosti), funkcija dešifriranje nz. komunikacije,
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jezika, vzpostavljanje dialoga, šifra Sigma, spremljanje vseh
komunikacij, oddajanj, iz vseh vrst naprav, iz vseh krajev sveta,
špijonaža, človeška, nz., zadržati tajnost., uspešno, vzdržuje zvezo z
„Luna Base” idr. tajni vesoljski programi, izvzeta iz zakona, Kongresu
nepodrejena, glavna obveščevalna služba, prejema 75% denarja za
obveščanje „kamor gre denar tu oblast počiva.” Truman poroča
zaveznikom, SSSR, za slučaj grožnje človeštvu, plani formulirajo
zaščito od invazije, zaščita od „novinarjev” – „Bilderburgers”, Ženeva,
Švica, preraste v tajno svetovno vlado, kontrolira vse, Združeni
Narodi - mednarodna utvara. 1953 nov predsednik Dwight
Eisenhower, mandat - min. 10 zrušenih NLP, 26 mrtvih, 4 živi nz,
kako brez Kongresa premagati problem nz?, pomoč Nelsona
Rockfellera, tajna struktura, rojstvo MJ-12 (Major - glavnih 12).
Eisen.-Rock., največja napaka za bodočnost ZDA, vsega planeta?
Rock. – planiranje reorganizacije vlade, New Deal program, prikrit v
„odbor za zdravje, šolstvo, socialno skrb. 1953 astronomi, v vesolju
veliki objekti, proti Zemlji, asteroidi?, vesoljska plovila!, prestrežene
nz. komunikacije, plovila na orbiti, visoko okoli ekvatorja, nekaj njih,
neznana namera. Projekt „Sigma”, projekt „Pluto”, radiokomunikacija, računalniški binarni jezik, dogovorjen pristanek,
kontakt z nz, „diplomatski odnosi.” Paralelno, poz. nz – podobni
ljudem, opozorilo, pomoč v duhovnem razvoju, pogoj – uničenje
nuklearnega orožja, odbijajo izmenjavo tehnologije? -naša duhovna
nesposobnost obvladovati tehnologijo, na poti samouničenja,
prenehanje ubijanja, ustaviti onesnaževanje planeta, zaustaviti
brezobzirno izkoriščanje naravnih izvorov, živeti v harmoniji! Pogoji –
dvom, nuklearno razoroževanje?, brez moči – grožnja nz? Ponudba
odbita. 1954 dolgonosi Grey-I pristanejo ( „Edwards Air Force Base”),
iz planeta poleg rdeče zvezde v ozvezdju „Orion” – naše
„Betelgeuse”, da njihov planet umira, nezmožnost življenja. Drugi
pristanek, zgodovinski dogodek, dogovorjen odnos, Eisenhower,
srečanje z nz, formalin dogovor Alien Nation – ZDA, prvi nz.
ambasador „Omnipotent Highn-ess Krill”) - Krill., snemano, filmi. (nz.
285

zastava „Trilateral Insignia” na NLP, uniformah) Dogovor: nz se ne
vpleta, Mi se ne vpletamo, prisotnost nz tajna, napredna tehnologija tehnološki razvoj, odnosi samo nz in ZDA , abdukcije za določen čas
– medicinsko proučevanje, spremljanje našega razvoja, ljudem ne
„škodovati”, vrniti jih, anamneza abdukcije, Alian Nations obvešča
MJ-12 o kontaktih, ugrabitvah. Medsebojna izmenjava 16-ih –
vzajemno učenje, „gosti”, napraviti podzemne baze za nz, vse pod
indijanskim rezervatom (Utah-New Mexico-Arizona-Colorado,
Nevada – S4, Area 51-Dreamland), dve baze skupne, „izmenjava”
tehnologij, kontrola mornarice, finance1957, „Yellow Book.” Projekt
„Red-Light” (Tanopaho v Nevadi) – premeščen v tajni objekt „Groom
Dry Lake” – ti. „Area 51” – Nevada (službeno ne obstaja),
eksperimenti z NLP do 1962 – usposabljanje pilotov na nz. plovilih/nz
„odstopili” tri plovila/osebje/pomoč, danes imamo že svoja/
napravljena plovila, močno tehnologijo, redna tehnična izmenjava na
„Area 51” - tudi center testiranja orožja, šifra „Dreamland”, izvršilno
(predsedniško) dovoljenje „Q”, ironija – predsednik ZDA nima
dovoljenja za obisk tega mesta. Nz. baza – šifra „The Dark Side of
the Moon” (Temna stran Meseca), vojska, super tajnost programov –
„National Reconnaissance Organization” – Fort Carson, Colorado,
specialni timi „Delta.” Drugi projekt „Snowbird” – za obrazložitev
videnj Redlight – za javnost/tisk kot „eksperimenti” zračnih sil, da
„razkrinka” NLP, uspešno prikrivanje. Utemeljen multimilijonski fond,
Bela Hiša, za 75 globoko podzemnih tajnih nz. objektov/zaklonišč,
predsednikom rekli da gre za „predsedniška zaklonišča, slučaj vojne”,
tajnih DUMB-a (Deep Underground Military Bases – Globoko
podzemnih vojnih baz), „Alternativa 2.” Tajni fond – Eisenhower,
1957, odobril Kongres, „za predsedniška mesta v slučaju nevarnosti”,
preko 75 zaklonišč, vzdržijo nuklearno eksplozijo, komunikacijska
oprema, 22 dodatnih – „The Atomic Energy Commission” (Komisija
za atomsko energijo) - Top Secret, tajni denar/Vojni Urad Bele Hiše
- mreža – neizsledljiv, mornarici, brez službene kontrole, količine
neznane. N.Rock. „Special assistant for Cold War Strategy” –
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koordinator predsedniku, vohunska služba, glavni v tajni „Planning
Coordination Group” 1955. Eisenhower, 1954 – odbor Majority
Twelve (MJ-12, 6 izvršilnih - Wise Man), tajne operacije nz. Vsi člani
tajnega društva „The Jason Society/The Jasons Scholars” (51 članov,
6 Nobelovcev, elita elite svetovne znanosti) iz „”Skull and Bones”,
„Scrol and Key” Harvard, Yale – „Eastern Establishment”, „Trilateral
Commission” (do 1973), od nz. zastave Trilateral Insignia. MJ-12 –
Johnson administracija - 303 Committee (naziv 5412 - „The Secret
Government”), Nixon/Ford/Carter „40 Committee”, Regan „PI – 40
Committee.” 1955 nz izigrali Eisenhowerja, uresničili grožnjo,
pohabljeni ljudje, živina širom ZDA, sum preštevilnih ugrabitev, niso
vrnjeni, sodelovali z SSSR, nz so prej-sedaj manipulirali z masami
skozi tajna društva, magijo, čarovništvo, okultno, religijo. Nekaj bitk z
nz? – naše orožje nemočno, nov. 1955 Preiskovalni Odbor „…
kreiranje, implementiranje zunanje politike v nuklearni dobi” – nz.
vprašanje/dejstva/laži/prevare/resnica („Quantico II”), tajno mesto
„The Country Club”, „javno” razpuščeno konec 1958. Henry Kissinger
objavi Nuclear Weapons and Foreign Policy, raziskovalna ekipa v
tajnosti. Glavni zaključek proučevanja: ne sme se povedati javnosti,
niti Kongresu - predvidevanje ekonomskega kolapsa, kolapsa verske
strukture, nacionalne panike, anarhije, nadaljevati tajno, posledica –
denar za projekt mimo vlade, vojni proračun, tajni fond CIA. Drugi
zaključek: nz koristijo ljudi, živali kot izvor izločkov žlez, encimov,
hormonov, krvi, genetsko eksperimentirajo. Nz se opravičujejo –
potrebno za obstanek, da se je genetska struktura pokvarila, da je
niso v stanju reproducirati, prisiljeni izboljšati, sicer vprašljiv obstoj.
Naše orožje neuporabno, MJ-12 „odločitev”, diplomacija, dokler ne
zmoremo orožja, ponudba vključevanja obrambe človeštva dana
SSSR, ostalim državam, planiranje dveh oborožitvenih sistemov,
konvencionalna-nuklearne tehnologija, za balans, projekti „Joshua”,
„Excalibur.” Joshua – zaplenjeno od Nemcev, razbije 10cm jekleni
oklep na 3km z nizkofrekvenčnimi valovi, „primerno” za nz. plovila/
orožje, uspešno razvit. Excalibur – za uničenje nz. podzemnih baz,
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raketa/megatonska bojeva glava, prebije 1000m čvrste sadre,
odstopanje max. 50m, max. višina leta 900km.
Dogodki v Fatimi (začetek 20.stol.) sum nz. manipulacije, Vatikan
proučuje, vključuje prerokbe, ugotovitve: ako se človek ne obrne
od zla in odkoraka s Kristom, samouničenje planeta, ostvaritev
napovedi/Biblija: 3.sv. vojna, invazija Izraela na Združene Arabske
države, konvencionalno orožje, kulminacija nuklearnim holokavstom,
večina človeštva umre, povratek Krista 2011, nz predočena dejstva,
potrjujejo resnico, da so nas kreirali – hibridizacija, manipulacija s
človeško vrsto (religija, sotonizem, čarovništvo, magija, okultizem),
potujejo skozi čas, dogodki se bodo ustvarili. Kasnejše izkoriščanje
nz. tehnologije od ZDA, Ruske Unije, koristijo potovanje skozi čas,
potrdijo prerokbe. Nz pokažejo hologram (vlada posnela), trditev da
predstavlja razpetega Krista? Verjeti nz ali ne?
Simpozij 1957, zaključek: planet Zemlja (povečanje populacije,
izkoriščanje okolja) samouničenje brez pomoči bogov/nz, nedolgo
po letu 2000. Izvršilni memorandumi/tajni, Eisenhower/Jason
Scholars, naloga-predlogi – Alternative 1,2,3. Alternativa 1/najmanj
verjetna (posledice nuklearnih eksplozij?): izkoristiti nuklearno
orožje/izvrtati luknje v Zemeljski atmosferi da toplota, onesnaženje
odide v odprto vesolje - sprememba ljudske kulture/zaščita
okolja. Alternativa 2: izgradnja mreže podzemnih gradov/tunelov,
predstavniki vseh kultur/poklicev (izbranci?), nadaljujejo človeško
vrsto, ostali na površini – borba za obstanek. Alternativa 3: razišče
nz./konvencionalna tehnologija za izgradnjo kolonij v vesolju,
preživijo „določene” skupine ljudi. Vse alternative - upočasnitvene
akcije: kontrola rojstev, sterilizacija, puščanje smrtonosnih mikrobov,
št. populacije/reducirati/”kontrolirati” (Kissinger, javno:”… je 500
milijonov ljudi dovolj”), rešiti se ne(s)podobnih. Združeno ameriškorusko vodstvo: zavrže A1, ukaz A2,A3 – istočasno. 1959 Rand
Corporation organizira „Deep Underground Construction Sympozium,
fotografije, stroji (vrtajo premer 13,5m, 1,5m globine/uro), ogromni
tuneli, podzemne komore, kompleksi, podzemna mesta? Način
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financiranja? – Zveza z nz, tajni projekti/trgovina z drogo, izkaže
ambiciozni George Bush (takrat še predsednik C.E.O. „Zapata Oil”),
sin Zeb, eksperimenti vrtanja na morju z novo tehnologijo, droga iz
J. Amerike (veze Kolumbijskega kartela), do platforme (ribiški čolni),
brez carine/nadzora, org. operacija z CIA, odlično funkcioniralo,
razširilo širom sveta, danes CIA kontrolira vso svetovno trgovino
z drogo! „Službeni” vesoljski program pokrenil (naivni) predsednik
Kennedy/inavguracijsko sporočilo, da bodo ZDA poslale človeka
na Mesec do konca desetletja? Nedolžna izjava/koncept omogoči
„Vladi” ogromna sredstva/prikrije resnični vesoljski program. V SSSR
isti program – ista svrha. V resnici: v času govora Kennedyja je že
obstajala skupna baza Nz-ZDA-SSSR, 22. aprila 1962, vesoljsko
plovilo na Marsu, okolje podpira življenje, v tajnosti, konstrukcija
kolonije na Marsu, skupni ZDA-SSSR poizkus, projekt Adam in Eva,
danes na Marsu: baza, naseljena mesta, izbrani ljudje, različne
kulture/poklicev, izbrani iz cele Zemlje. Mars ni mrtev planet, lagali
so. Prvič na Mesecu - sredina 50-ih. Vsa leta, nastavljena „politika”
ZDA „proti” SSSR, namera – financiranje projekta Nacionalne
važnosti/Obrambe - najbližji Zavezniki. Predsednik Kennedy odkrije
delčke resnice (droge, pranje denarja, nz), 1963 daje ultimat/ukaz
MJ-12 prenehanje uvoza/prodaje droge, odkriti javnosti problem
nz, ni vedel za Alternativi 2, 3, povzročil strah, njegov umor naročil
izvršilni odbor „Bilderburgers” - „Policy Committee”, agenti MJ-12/
agenti CIA/Division 5/FBI/Tajne službe/Mornariške tajne službe,
umor v Dallasu. Predsednika Kennedyja ubil tajni agent, vozil njegov
avto, spremstvo motorjev, dejanje vidno na filmu, glejte šoferja, ne
Kennedyja, priče vidijo Williama Greera, ki ubije, so vsi ostali zgrešili/
ranili – z električno breztrzajno pištolo/eksplozivna kuglica s strupom
– možgani izginili, vseh 18 prič umorjenih v dveh letih, Warrenova
komisija – farsa, Lee Harvy Osvald – žrtveno jagnje, porota člani
Sveta za Zunanje Odnose, zavedli Američane, mnogi, ki so hoteli
razkriti tajno nz, v naslednjih letih ubiti. V času začetnih ameriških
raziskovanj/pristankov na Mesec – vsako lansiranje spremljano od
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nz. plovila, Mesečevo bazo so videli/posneli astronavti „Apolla”,
kupole, stolpi, velike zaobljene strukture (kot silosi), rudarska
vozila (oblike T) puščajo sledove v obliki šivov, zelo velika in mala
nz. plovila, vse na fotografijah – skupna ameriško-ruska-nz. baza.
Vesoljski program – farsa, neverjetno trošenje denarja. Alternativa
3 je resničnost, ne v popolnosti znanstvena fantastika, večina
astronavtov Apolla pretresena, ukazi zamolčanja, grožnje, posledice
„neizogibne.” Središče internacionalne konspiracije – Ženeva,
Švica, vodilno telo – predstavniki vlad, izvršilni člani „Bilderburgers”,
sestanki od Policy Committee, na nuklearnih podmornicah
pod polarno ledeno kapo – edina protivohunska metoda. Naše
sodelovanje z nz – posedovanje tehnologije nad najbolj norimi
sanjami, plovilo „Aurora” v „Area 51” – redno letenje v vesolje, ti.
„TAV” (trans atmospheric vehicle), koristi 11km dolgo pisto, odleti
v orbito, vrne se z lastno močjo, enako pristane. Danes imamo/
letimo na nz. plovilih na atomski pogon v „Area S-4”, Nevada, naši
piloti izvedli interplanetarna potovanja, na Mesec, Mars, Venero, na
druge planete, lagalo se o: stvarni naravi Meseca, Marsa , Venere, o
stvarni posesti tehnologije. Področja na Mesecu: rastline - menjajo
barvo v področjih z „letnimi” časi, človeško ustvarjena jezera na/pod
površino, posneti so oblaki v atmosferi, obstoj gravitacijskega polja,
človek lahko hodi brez vesoljskega oblačila/diha s pomočjo posode
kisika po dekompresiji – kot potapljač. Neke od fotografij v knjigi: We
Discovered Alien Bases On The Moon” Freda Stecklinga.
1969 spor med človeškimi in nz. znanstveniki – „Dulce” podzemni
laboratorij, talci se ve - ljudje, akcija Delta Force proti nz. orožju,
neuspešno, 66 naših ubitih, rezultat, umik projektov za dve leti…,
premirje, zavezništvo/danes nadaljuje. Škandal „Watergate” –
predsednik Nixon namerava prebroditi nevihto, MJ-12 smatra
drugače, sodna obravnava bi odprla dosjeje, razkrila strašne resnice
javnosti, Nixonu se predlaga odstop – odbije, sledi prvi vojni puč v
zg. ZDA. Joint Chefs of Staff/TOP SECRET sporočilo poveljnikom
vseh ameriških sil, celega sveta:”Po sprejetju tega sporočila ne
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boste več sprejemali ukaze iz Bele Hiše. Potrdite prejem”, 5 dni
pred Nixonovim priznanjem, izjave za javnost, odstopa. Tokom let,
ameriška javnost, Kongres, instinktivno - nekaj ni v redu, škandal,
mislili da se bo „uredilo”, predsednik Ford organizira Rock. Komisijo
– „obavi ono, oddaljen pregon” kar so mislili, zmede Kongres,
nadaljuje se prikrivanje. Navkljub goram dokumentov – tihotapljenja
droge, skritih čudes, prikrivanje uspešno. Ali je Kongres vedel a ni
hotel tikati? So bili oni med izbranci kolonije Marsa, ko Zemlja se
samouniči? Finančno cesarstvo kontrolira CIA, NSA, Svet za zunanje
odnose, pranje denarja od droge, poslov tajne službe. Količina
denarja, nad vsem, kar se lahko zamisli, neskončne mreže bank in
družb, naprej iščite: J. Henry Schroder Banking Corp., The Schroder
Trust Co., Schroders Limited (London), Helbert Wagg Holdings, LTD.,
J. Henry Schroder – Wagg&Co., LTD., Schroder Gerbruder and Co.,
(Germany), Schroder Munchmeyer Hengst and Co., Castle Bank
s holding družbami, Asian Development Bank, Nugan Hand mreža
bank in holding družb…Tisoče ur dela raziskovalnih organizacij
(Stanton Friedman), iskanja „izvršilnih ukazov”, informacij, izgubijo
sledi za nekaj let, ali dvomite v sposobnost tajne vlade? Drugi plan
funkcionira danes: pripraviti javnost na možni napad nz, filmi, radio,
TV priloge, z vsemi aspekti prave nz. prisotnosti, vlada nas pripravlja
proti paniki. Leta so uvažali drogo, prodajali jo ljudem, večidel
siromašnim, manjšinam, program socialnega skrbstva sprožen ustvari odvisen nezaposlen element družbe…, ukinjajo iste programe
- razvijejo veliko kriminalno populacijo, 50-ih in 60-ih ni obstajala,
vzpodbujajo proizvodnjo, uvoz orožja za kriminalno populacijo,
forsiran element nesigurnosti - bi se Američani prostovoljno razorožili,
incidenti pospešijo proces, uporaba droge/ hipnoze (proces „Orion”)
v mentalne paciente CIA vstavlja bolezni - streljanje na šolskih
igriščih, razburkanost anti-orožarskega lobby, plan razvit, funkcionira,
vendar (razorožitev) ne sme uspeti, val zločinov naj prepriča ameriški
narod da vlada anarhija, namere gradijo vsak večer TV/časopisi,
pridobivanje javnega mnenja, nameravajo odkriti kako teroristična
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skupina z nuklearnim orožjem grozi mestom, vlada bi uporabila
Ustavo, razglasila Martian Law, tajna nz. armija implantiranih ljudi,
vsi sektaši, zbrani, transportirani, koncentracijska taborišča, širom
države, vsako površine 2,5 kvadratnega km, delovna sila?, vesoljske
kolonije? Mediji, radio, tisk, TV, računalniške mreže – nacionalizirano,
prisvojeno, brez upora (odpeljani, ubiti), organizacija že preizkušena
(vojska/Vlada 1984 koda REX-84 -vse brez problemov), prevzemanje
tajne vlade ali nz – končano, izguba svobode, suženjstvo, prebuditi
se takoj. Stanton Friedman, razvijanje nuklearnega reaktorja za
plovilo, popolno funkcioniranje, čisto, stranski produkt je vodik,
gorivo voda, tehnologija nz. MJ-12 funkcionira kot prej, struktura
ista, glavna vohunska služba – Senior Inteligence (SIG), Trilateral
Council kontrolirajo, posedujejo ZDA. Člani Trilateral Commission,
Svet za zunanje odnose, kontrolirajo glavne temelje, vse medije,
časnike, največje banke, vse glavne korporacije, višje vladne
organizacije, vitalne interese. Njihovi člani izbranci, denar, interes,
nedemokratski, manjšinsko mnenje, odločajo - preživetje holokavsta.
Svet za zunanje odnose, Trilateral Commission, popolna kontrola nz.
tehnologije, ekonomije države, Eisenhower zadnji predsednik, popoln
uvid v problem nz. Nadaljnji predsedniki, niso jim rekli resnice. MJ-12
vsakemu pokazali sliko izgubljene kulture nz, težnjo obnove, dom
na našem planetu, dajejo tehnologijo. Medtem: nedolžni ljudje trpijo
strahote nz, človeških znanstvenikov („barbarsko raziskovanje”,
hujše od nacističnega), ljudje – hrana/nenasitni apetit, biološki
encimi, hormonalni izločki, kri, žrtve obsojene – psihološka, fiziološka
škoda, doživljenjsko, implantirane naprave, vojska človeških
implantov, aktivirani proti nas, kadarkoli, nz superiorni, tehnologija nz
– trgovanje z ljudmi/živalmi – človeštvom? Veliko nz. tehnologije za
vojaške namene, nevidni bombniki, leteli 10 let preden se je vedelo
da obstajajo. Zaključki neizbežni: samouničenje planeta, popolno
suženjstvo, uničenje človeške rase, bližja bodočnost, za partnerja
raso nz – zaposleni preživetjem – Vlada/male grupe prevarana,
ne-sposobni - odločati o usodi milijonov ljudi - vedno narobe,
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zanemarjanje 60 let, napačno zaupanje.
Rusi so na istem, ZDA in SSSR dobri zavezniki od 2.sv. vojne, tesno
sodelovali v tajnih vesoljskih programih, ves čas. Dogodki v Rusiji
niso rezultat odpora ljudi, je iskanje mednarodnih bankirjev.” Odprite
meje, dogovorite se z Zahodom, dajte svojim ljudem svobodo, Zahod
se bo odrekel dela svobode svojih prebivalcev – da vzpostavimo
enoten ekonomski red…dobimo vso moč” – To se dogaja, počakajte,
vidite, novi svetovni red, globalizacija.
Kaj je storiti? Obvestiti javnost, vse podrobnosti, vse moči, vsi
reševati človeško raso, večina totalno nezainteresirana, nacija
zaspanih ljudi, dovedeni v pokol, čas za vstajo, naši predniki, hodimo
kot ljudje. Ne upirajte se, delajte tisto kar bi morali že zdavnaj!
Zanimajte se, kaj vlada počne, sklicujte se na Ustavo, Zakone, kličite
svoje predstavnike, politike, vršite pritisk na njih, da se zberejo,
izpovedo resnico. Resnico! – ne praznih besed, če ne poznate
zakonov, ste že nemočni/mrtvi, povejte jim - je njihova zadnja služba,
druge ne dobijo, pišite jim, isto govorite, v vaši so bližini, pridite s
skupino, delegacijo, obiščite jih, prisilite jih razumevanja, imamo
moč le pozabili smo, glasujte prav - pridobite moč, ne napak - moč
izgubite, potrebujemo patriote, ne za male ribe, prave so na vladi…
(izvor: www.montalk.net/alien, prirejeno, dopolnjeno)
Uhh, vse v enem dahu, ste videli? Saj je šlo – lepo napredujemo.
Seveda, kar malo predahnite. Vzemite si eno banano. ☺
Kontrolorji uma
Tehnologije za stimuliranje možgan, kontroliranje uma, so lahko
koristne, vendar imajo mračno stran, katero vojni in obveščevalni
planerji, policijski organi, že desetletja zlorabljajo.
Rezultati raziskovanja možgan v zadnjih desetletjih so presunljivi,
izzivalni, „v kolikor” se zlorabijo, bodo zastrašujoči. Ideja, da na
ljudi lahko vplivajo generatorji signalov, ki ustvarjajo npr., pulzirana
elektromagnetna (nadalje skr. EM) polja/svetlobo/zvočne signale ni
nova. S pozitivne strani, raziskovalci na področju svetlobe in zvoka,
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dosegajo izjemen napredek, vključujoč delo na problemih z učenjem,
motnjami pozornosti, okrevanju od možganske kapi, pospešitvi
učenja, odvisnosti od alkohola in drog ter izboljšanju človeških
sposobnosti. Spremembe v možganih omogočajo posameznikom,
da vplivajo na določena stanja v umu in telesu, za katera se je
doslej smatralo, da niso pod našo neposredno kontrolo. Vojska
in ostale strani, usmerjajo veliko raziskovanja, s ciljem napredka
sposobnosti vojakov, ob istočasnem zmanjšanju sposobnosti
neprijatelja. Potenciali takšnih in nasploh vseh tehnologij, so
veliki tako v destruktivni, kot konstruktivni moči sprememb. Danes
je mogoče priti do svetlobnih, elektrokranialnih in biofeedback
pomagal, za koriščenje v raziskavah. Dostopni so tudi avdio
materiali v korist učenja jezikov, sprememb obnašanja ali izboljšanja
sposobnosti. Biofeedback nove tehnologije, se koristijo za treniranje
ljudi v doseganju želenih stanj možgan, za doseganje optimalnih
sposobnosti. Kombinacija tehnologije induciranja stanja možgan
in biofeedbacka nudi izjemne možnosti. Ugotovljeno je namreč, da
se lahko s to kombinacijo, človek že v nekaj tednih nauči namerne
menjave svoje možganske aktivnosti na način, za katero je mojstrom
zena potrebno dvajset let vaje/treninga. Sugestibilnost človeških bitij,
posebno v stanju izčrpanosti, so izkoriščali teroristi, kulti in drugi v
težnji doseganja lastnih ciljev, tudi pasivna sugestija radija, televizije,
kadar vstopamo in izstopamo iz stanja polsna je nekaj, kar v glavnem
ne opazimo. V 21. stoletju bo pozornost usmerjena na izgradnjo
uma, izboljšanju mentalnih sposobnosti, kar bo na naše telo delovalo
na veliko večjem produktivnem in izpolnjenem nivoju. Z druge strani,
obstaja temeljno vprašanje, po zavarovanju od zlorab in izkoriščanja
znanosti v tajne namene, za kontroliranje najmočnejšega „procesorja
informacij” – Človeškega bitja.
Dr. Gottlieb je bil briljanten biokemik, ki je osmislil in predvodil MKULTRA, CIA-jin najobsežnejši program kontrole uma, na vrhuncu
hladne vojne. Čeprav je supertajni projekt zaključen leta 1964, se
je izpopolnjena verzija pod imenom MK-SEARCH nadaljevala, z
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Gottliebom na čelu, do 1972. Med tem časom, je znatno zanimanje
za kontrolo uma, vzpodbudila tudi sovjetska uporaba mikrovalov.
Sovjeti so razvili metodo motenja pomembnega razmišljanja ljudi
in uporabili svoje znanje, za delovanje na diplomate v ambasadi
ZDA, v Moskvi. Tekom 50-tih, 60-tih, je CIA vzpodbudila intenziven
program eksperimentiranja na ljudeh, s pomočjo drog, psiholoških
in drugih sredstev, v iskanju za tehnikami kontrole človeškega
obnašanja, za potrebo kontrašpijonaže in tajnih akcij. Šlo je za preko
150 podprojektov, CIA je sponzorirala številne poizkuse na ljudeh,
brez njihovega vedenja, za moralne probleme največkrat „ni bilo”
rešitev, oz. so jih ignorirali, uničili številne arhive, zatajili resnico, in
v svojih naporih nadaljevali naprej. Nič se ni spremenilo, ker vsaka
od organizacij, ki v tem sodeluje in koristi nacionalne zakone o
varnosti, se izogiba odkrivanju informacij in odgovornosti. Uničeni
arhivi/zapisi so vsebovali dokaze, ki so morebiti nujni, da se neke
vpletene pošlje v zapor zaradi družbene di-verzije modificiranja
obnašanja. Nihče ni odgovarjal za te postopke in nikoli niso priznane
pravice oškodovanih od teh poizkusov. Na področju nevroznanosti,
prihaja do pospešenega razvoja, kmalu bomo imeli (morebiti že
imamo) jasno razumevanje, na kateri način človeški možgani
delujejo, kako kontrolirajo razne telesne funkcije in kako se z njimi
lahko manipulira v poz. ali neg. smislu. Zamišljen je razvoj izvora
EM energije, katere input se lahko pulzira, oblikuje in fokusira, ter
uporabi na človeškem telesu na način, ki bo preprečil voljne premike
mišic, kontrolo emocij (s tem postopkov), izzvati spanje, prenesti
sugestije, motiti kratkoročno in dolgoročno razmišljanje, ustvarjati in
brisati sete izkušenj. V slučaju uspeha, je mogoče zamisliti orožje,
ki bi nasprotnika onemogočalo v aktivnosti smiselnih postopkov, ki
vključujejo višje motorične sposobnosti. Enako je mogoče proizvesti
zelo prepričljiv govor v človeškem telesu, kar odpira možnost tajnih
sugestij in psiholoških usmeritev; kadar mikrovalni pulz velike
moči v gigaherčnem razponu, zadene človeško telo, prihaja do
zelo malih temperaturnih perturbacij (motenj), ki se povezujejo
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z naglim širjenjem blago segretega tkiva, kar se dogaja dovolj
hitro, da ustvari zvočni val. Če se koristi pulzni tok, bi bilo mogoče
ustvariti notranje akustično polje v razponu 5 -15 kHz, kar je slišno.
Tako bi bilo mogoče „govoriti” izbranim nasprotnikom na način,
ki bi bil za njih izjemno vznemirjajoč. Moderna teorija o EM-nem
razprševanju, odpira možnosti, da ultrakratko pulzno razprševanje
skozi možgane, lahko izzove reflektiranje signalov, ki se lahko
uporabijo za ustvarjanje zanesljive ocene vzburjenosti centralnega
živčnega sistema. Podobna poročila, so bila „predvidevanja” za leto
2020, vendar te tehnologije že obstajajo, ta raziskovanja niso nova,
začela so se že v 50-ih. Nova klasa orožja, utemeljena na EM poljih,
je dodana mišičevju vojnega organizma. Doktrina C3I (poveljstvo,
kontrola, komunikacije in obveščevalne službe) še vedno raste in
se širi, zdi se, da bi lahko bila vojska v stanju, popolno kontrolirati
ume civilnega prebivalstva, kar predstavlja zgodovinski odklon, saj
je vojska doslej koristila prepričevanje na osnovi resničnih informacij,
namesto namernega zavajanja in manipuliranja uma, zaradi
pridobivanja prebivalstva. Razmatrani koncept pridobitve (zaupanja
ljudi?) in zavajanja, se sestoji v daljinskem izzivanju občutka hrupa
v glavah ljudi, ki so izpostavljeni pulziranim mikrovalovom nizke
moči. Ko se ljudi neposredno „osvetli”, z moduliranimi mikrovalovi
nizke moči, oni poročajo o senzacijah, kot so brenčanje, klicanje,
piskanje, ki, kot da prihaja iz glave (ne glede na položaj osebe v
polju) ali neposredno od zadaj. Fenomen se javlja pri povprečnih
gostotah moči, od samo par mikrovatov po kvadratnem centimetru,
s frekvencami od 0,4 do 3,0 GHz. S pravilno izbiro karakteristik
pulziranja, je mogoče ustvariti razumljiv govor…Realno testiranje
nekih sistemov je dokazalo, da so premiki, čutenja, emocije, želje,
ideje in razni psihološki fenomeni, lahko inducirani, inhibirani ali
modificirani z električnimi stimulacijami določenih delov možgan.
Ta dejstva so spremenila klasičen filozofski koncept, da je um izven
eksperimentalnega dosega. Širše zanimanje na temo kontrole uma,
se je pojavilo po korejski vojni, ko so, vrnjeni vojni ujetniki, začeli
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kazati značajne spremembe v obnašanju. Leta 1956 je v kongresni
zapisnik vneseno : „ Poročila o tretiranju ameriških vojnih ujetnikov v
Koreji, so vzpodbudila širjenje različnih lažnih, popularnih, napačnih
dojemanj, od katerih je najbolj znano „pranje možgan.” Sam izraz,
je vzpodbudil fantazijo javnosti in se koristi zelo svobodno, za
opisovanje bilokaterega dela, ki so ga povzročili komunisti do
nekega posameznika. Resnično „pranje možgan” je dolgotrajen
psihološki proces, koncipiran tako, da izbriše prejšnja prepričanja in
koncepte posameznika, ter jih zamenja z novimi - izredno prisilna
praksa, nezdružljiva z univerzalno sprejeto medicinsko etiko. V
procesu „pranja možgan”, so napori večjega števila ljudi usmerjeni
proti posamezniku. Da bi bil ta postopek uspešen, je potrebno,
med ostalim, da je posameznik popolnoma izoliran od normalnega
druženja in okolja.”
Etične implikacije se (morebiti res?) niso spremenile, vendar
se je menjalo - stališče vojske proti etiki, kakor je pridobivala
znatne možnosti na teh področjih. Skušnjava vpletanja v poizkuse
na tem področju, je nadjačala obzirnost do „neke” etike. En ruski
vojni članek, je ponudil drugačen pogled na problem, s trditvijo,
da se „človeštvo nahaja na robu psihotroničnega vojskovanja” s
fokusom na umu in telesu. Ta „psihotronična” orožja, so namenjena
kontroliranju ali menjavanju psihe, ali za napad na razne čutilne
sisteme in sisteme za obdelavo podatkov - v človeškem organizmu.
V obeh slučajih, je cilj zmesti ali uničiti signale, ki v normalnih
okoliščinah vzdržujejo telo v ravnotežju.
Informacijsko vojskovanje, teži k ignoriranju vloge človeškega telesa
kot procesorja informacij ali podatkov, v tej tekmi za dominacijo,
razen v tistih slučajih, v katerih se logika ali racionalno razmišljanje
posameznika lahko prekrši z dezinformiranjem ali prevaro. In vendar
je lahko telo, ne le prevarano, manipulirano ali dezinformirano,
temveč tudi izključeno ali uničeno – ravno tako, kot bilokateri drugi
sistem obdelave podatkov. „Podatki”, ki jih telo sprejema iz zunanjih
izvorov - kot so EM valovi, vrtilni ali zvočni energetski valovi -, ali
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jih ustvarja skozi lastne električne ali kemijske dražljaje, so lahko
manipulirani ali spremenjeni, kot se lahko spremenijo podatki
(informacije) v bilo katerem hardverdskem sistemu. V veliko bolj
širših okvirih, o uporabi kontrole uma, je razmišljal že leta 1969
bivši znanstveni svetovalec predsednika Johnsona, Gordon J. F.
MacDonald, geofizik, specializiran za probleme vojskovanja, ki je
napisal, „da precizno tempirani, umetno izzvani udari, lahko dovedejo
do obrazcev oscilacije, ki ustvarjajo relativno visoke nivoje moči na
določenih regijah na Zemlji…Na ta način, bi se lahko razvil sistem,
ki bi resno p-okvaril možganske sposobnosti zelo velikih populacij,
na izbranih področjih, skozi daljše razdobje…” Ta možnost danes
obstaja, preko uporabe sistema, ki lahko stimulira ionosfero tako, da
ona lahko vrača pulzirani (modulirani) signal, ki, pri pravi frekvenci,
lahko zamenja normalne možganske funkcije. Z zamenjavo
naravnega pulziranja možgan, se obenem začenjajo (spremenijo)
tudi kemične reakcije, ki menjajo emocionalno stanje ciljnih populacij.
Nekaj podobnega, bi lahko rekli, se nam nenehno posledično dogaja
v naravni obliki, ob spremembah „bio-vremena”, znatnim vplivanjem
(najbližje) „lune” ter številnimi različnimi sevanji iz vesolja…
Eno od področij, v katerem se uporablja nova tehnologija, so
sistemi za odvračanje kradljivosti blaga iz trgovin, kjer se koristi
zvok izpod dosega sluha. „Japonski čuvaji trgovin” predvajajo CDje s sporočili usmerjenimi na podzavest, da bi odvrnili impulze vse
številnih kradljivcev. Na CD-jih za kontrolo uma, je posneta popularna
glasba ali zvoki oceanskih valov, vendar s kodiranimi glasovi (v
sedmih jezikih), ki opozarjajo, da bo vsak, ki ga ujamejo v kraji,
prijavljen policiji. Namera teh patentov je, ponuditi način za skrita
sporočila v video ali avdio formatih, maskirajoč bilo katero sugestijo,
ki jo želi programer navesti. Tovrstna sporočila zaobidejo zavestni
um in oseba, ki jih – izpostavljena - sprejema, se obnaša v skladu z
njimi; aktivni um jih ne razvršča. Čeprav se te tehnologije razvijajo za
„osebno” uporabo in varnostne ukrepe, lahko resno razmišljamo o
mogočih zlorabah s strani interesnih skupin, od katerih bi bili zlahka
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deležni sporočila: „kupuj, kupuj, zapravi vse”, „pij več in ne skrbi”
ali neko drugo sebično sporočilo. Spoštovani…, ne v bodoče, kar
odslej, v trgovinah (na pločnikih ob trgovinah, bifejih…) in še kje (ob
kompjuterju, radiu, TV…), usmerjamo „para-umsko-pozornost” - na
glasbo ali brez nje… Ajoooj…
V zvezi z novimi standardi v definiranju spomina, je Nevada
„trenutno” edina (torej med prvimi) država, ki dopušča pričanje
osebe, ki je bila podvržena hipnozi. Od konca leta 1997, sodišča,
ki rešujejo civilne in kriminalne slučaje, lahko vzamejo hipnotično
osveženo pričanje (mladoletnik s pristankom staršev ali skrbnika),
oseba, ki opravlja hipnozo je: zdravstveni delavec, klinični socialni
delavec (z licenco) ali neodvisni preiskovalec. Problemi v zvezi z
dokazovanjem, z napredovanjem tehnologije, sigurno postanejo
zapleteni. Prihajajo dnevi, ko se lahko uporabi ali popolnoma
spremeni spomin. Kako bomo razlikovali resnično od neresničnega?
Kakšen bo vpliv na težo dokazov na sodiščih in „razumno
dvomljivost”, ki se na njih nanaša? Pomislimo koliko časa je bilo
potrebno sodiščem, da priznajo hipnoterapijo kot veljavno znanost.
Seveda je najprej marsikaj priznati za validno, vključujoč nove
tehnologije, da bi se lahko ustvarili zadovoljivi zakoni in sistemi
za kontrolo zlouporabe. Omenjeno, bolj v optimistično vzpodbudo
v prid smiselnega razvoja - iskanja resnice („ je zakonodajalcem
sploh do tega?”), tj. bolj pravičnih razsodb, vsekakor najprej v civilno
vzpodbudo (saj to smo pa mi, posamezniki s predlogi/zahtevami…),
da zakonodajni organi „prepoznajo”, prevzamejo/sledijo toisto
iniciativo za reševanje vprašanj, njim za-upanega poslanstva…
Zvočni efekti odpirajo globoka vprašanja. Ali je mogoče, z
oddaljenosti, možganom neke osebe poslati signal, ki izzove
specifične zvoke, glas ali druge informacije, ki se lahko razumejo? Je
mogoče prenesti zvok tako, da samo ciljna oseba, lahko sliši „glas v
glavi”, a da nihče drug ne sliši nič? Ali je mogoče spremeniti emocije
neke osebe, z uporabo elektromagnetnih naprav na daljavo? Tukaj,
in še marsikje, je odgovor glasen - Da! Stanje znanosti je preseglo
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celo najoptimistična pričakovanja, možnosti so sedaj in tukaj. Vojaška
literatura „sugerira”, da je to mogoče, vrsta poizkusov, patentov in
neodvisnih raziskovanj potrjuje obstoj teh tehnologij. Ko sem dajal
izjavo, kot priča pred Evropskim parlamentom leta 1988, sem z
demonstracijo delovanja enega takih aparatov, zaprepastil prisotne.
Konkretni aparat , star skoraj 40 let, je za svoje delovanje potreboval
(še) telesni kontakt. To področje raziskovanja, je eno od najvažnejših,
ker nakazuje na vrhunsko orožje za politično kontrolo; predstavlja
sposobnost, vsaditi informacije direktno v človeške možgane
tako, da se zaobide vse normalne mehanizme za filtriranje…
Komuniciranje preko mikrovalovnega zvočnega efekta, ki bi se
koristila za neposredno komunikacijo vojaškega osebja, je inovativna
(št. Pogodbe: F41624-95-C-9007 med Agencijo in Ministrstvom za
obrambo, 1995) in revolucionarna tehnologija za radiofrekventno
(RF) komunikacijo z nizko verjetnostjo prisluškovanja. Izvedljivost
koncepta je potrjena z uporabo laboratorijskega sistema nizke
intenzitete in RF oddajnika visoke moči. Možna je številna vojaška
uporabnost na področju iskanja in reševanja, varnosti ter specialnih
operacij. Izvedljivost ni demonstrirana samo v laboratoriju, temveč
tudi na terenu. V slučaju „Zalivske vojne”, smo vedno slutili, da razlog
masivne predaje iraških vojakov ni bilo intenzivno bombardiranje,
temveč, da so bili zadeti z novimi „nesmrtonosnimi” sistemi, ki so
ustvarjali strah, verjetno še kaj hujšega. Z raziskovanjem smo odkrili
poročila, ki naša predvidevanja, sedaj potrjujejo kot dejstvo. Tisto,
kar je (radio) „Glas Zaliva” emitiral, skupaj z molitvami iz Kurana in
pričanjem iraških zapornikov - s katerimi se je postopalo korektno -,
so bile precizne informacije o enotah, ki bodo bile bombardirane
vsakega dne, skupaj z novo, neslišno psihološko tehniko, ki je
inducirala misli o velikem strahu v umu vsakega vojaka… Po izjavah
ujetih in prebeglih iraških vojakov, je bilo najbolj uničevalno, za
moralo najpogubneje programiranje, prva vojna uporaba novega,
visokotehnološkega tipa podzavestnih sporočil na ultravisoki
frekvenci, za katere se koristi naziv „Neslišni zvoki” ali „Neslišna
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podzavestna sporočila.” Uporaba teh novih tehnik je, zlahka
verjamemo, od-šla veliko dlje od injektiranja strahu in…, Je-zmogla
vključevati močnejše generatorje signalov, tj. povzročiti še druge
simptome, katere je Svet lahko videl, vključujoč glavobol, krvavitev iz
nosu, dezorientacijo, slabost – kar vse so možne posledice uporabe
ti. nesmrtonosnega orožja.
Vprašanje ostaja: Ali še vedno koristijo tehnike, kakor, elektronskih
koncentracijskih taborišč, zaradi kontrole prebivalstva? Je to,
eden načinov, s katerimi bodo moderne vlade pacifirale uporniške
nacije?… Že leta 1961 je patentiran izum (Henry K. Puharich/Joseph
L. Lawrence)…, koristen za izboljšanje sluha, npr. in konkretneje,
nanaša se na nove in izboljšane sisteme za pomožno slušno
komunikacijo, z delovanjem prenosa zvočnega signala skozi zobno
sklenino in facialni (obrazni) živčni sistem uporabnika. Preprosta
naprava je ustvarjala signal, ki se je lahko slišal v možganih z
induciranjem vibracij, ki so se prenašale preko kosti do notranjega
ušesa, od tu do možgan potom živčnega sistema. Tovrstni izumi so
bili (še) vezani na fizični kontakt z glavo subjekta.
Tudi dr. Allan Frey je do leta 1962 dosegel napredek - ustvarjati
zvok z določene oddaljenosti z pulziranim (moduliranim) radijskim
oddajnikom, z uporabo ekstremno nizke povprečne gostote moči
EM energije, je inducirano opažanje zvoka pri normalnih in gluhih
ljudeh. Učinek je induciran na oddaljenosti približno 100 m od antene
v trenutku vklopa oddajnika. Ta raziskovanja so bili prvi poizkusi
„nastavitve” z možgani človeškega bitja na isti način, kot se radijski
sprejemnik „naštima” na postajo; koriščena je ista energija, samo z
različno frekvenco in z blago vibracijo (modulacijo) na nosilnem valu,
ki je predal signal.
Leta 1968 je izdan patent g. Patricku Flanaganu, za napravo,
enako vezano na fizični kontakt s kožo subjekta. Gre za metodo za
vzpodbujanje živčnega sistema osebe z EM valovi, ki so v stanju na
osebi izzvati zavedanje informacije. Izum je bil bistveno drugačen od
tistih doslej, ker je ta naprava skozi živčni sistem poslala do možgan
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čist in slišen signal. Naprava je bila lahko postavljena bilo kje na
telesu in jasen glas ali glasba bi se pojavili v glavi subjekta. To je bil
neverjetna naprava, izumljena že poznih 50-tih a potrebna leta, da
se prepriča komisijo; šele po dramatični demonstraciji na gluhem
uslužbencu ameriškega patentnega urada, je izdan prvi patent. 1972
mu je izdan drugi patent, potem, ko ga je vojska držala v tajnosti
od leta 1968. Ta naprava je bila veliko bolj učinkovita, pretvarjala
je valovno obliko govora v kvadratni val konstantne amplitude, v
katerem so prehodi med amplitudnimi ekstremi razporejeni tako, da
prenašajo govorno informacijo. S tem je potrjena koda modulacije
ali tempo, potreben za prenos na živčni sistem, kjer so signali
lahko poslani do možgan in dekodirani kot zvok na isti način kot se
dekodira normalen zvok. Rezultat: jasen in razumljiv zvok.
Nove tehnologije za kontrolo uma, spremembo obnašanja, tudi
prenos misli v dobre in zle namene so ustvarjene s pomočjo zvoka
zunanje in notranje elektrostimulacije možgan.
Zanimanje vojske za zvočne efekte je bilo prisotno od prvih izumov,
a 1971 se je pojavil sistem, ki vojakom omogoča komunikacijo
preko radio-oddajnika, ki neprijatelja ogluši in zmede, istočasno pa
omogoča komunikacijo med soborci. Splošno, sestav ustvarja zvočne
in psihološke motnje, delno gluhost neprijatelja v vojnih situacijah,
saj bi bile prijateljske sile opremljene z referenčnim generatorjem
za zvočno demodulacijo projiciranega signala, s čimer bi dobili čist
signal, dočim bi neprijatelj od istega signala delno oglušel, obenem
pa v stanju nezmožnosti odkriti bilokaj razumljivega v emitiranem
moduliranem zvočnem signalu. Torej, svojim vojakom omogočiti
osebno komunikacijo na daljavo, istočasno onemogočiti drugim in jih
onesposobiti.
Do 1989 je znanost omogočila veliko bolj učinkovito pošiljanje zvoka
z induciranjem glave osebe z mikrovalovi moduliranimi z določeno
valovno obliko, razpona 100 do 10.000 MHz, ki je frekvenčno
modulirana z kratkimi signalnimi rafali. (vsak rafal sestavlja 10 do 20
enakomerno razporejenih, tesno zbitih impulzov, širina rafala 500
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nanosek do 100 mikrosek, širina impulza v razponu 10 nanosek do
1 mikrosek) Rafali so frekvenčno modulirani zvočnim inputom, da
izzovejo čutenje zvoka pri ožarčeni osebi.
1992 odobren patent, želeno informacijo širi zvočno ali vibracijsko
z induciranjem v možgane, običajno s pomočjo zvočnika, slušalk ali
piezoelektričnih (električen zaradi tlaka) pretvornikov.
Vsak patent posebno - korak novim sistemom orožja.
Težko je ugotoviti, na kakšnih vse raziskovalnih nivojih se je
nadalje delovalo, kompletno področje je bilo izjemno zanimivo za
obveščevalne službe. Neke študije je komentiral dr. Robert Becker
(dvakratni kandidat Nobelove nagrade za mir), da je ena od naprav
očitno uporabna za tajne operacije s ciljem iznoreti subjekt s pomočjo
glasov ali za pošiljanje neizsledljivih navodil potencialnemu morilcu.
1996 se je pojavil brezžični komunikacijski sistem, ki se ne
more odkriti z radiofrekventnimi metodami, za pretvorbo zvočnih
signalov vključujoč človeški glas, v elektronske signale ultrazvočno
frekvenčnega razpona. Ultrazvočni signali se prenašajo z zvočnimi
tlačnimi valovi skozi noseč medij, vključujoč pline, tekočine ali trdne
snovi, in se pretvarjajo nazaj v izvorne zvočne signale.
Prave aktivnosti so bile že za objavo javnosti v obliki patentov,
vendar so se pojavile pretenzije vojske, znano je namreč, da
vlada patente zadržuje a vojska konfiscira. Potem ko odvzamejo
intelektualno lastništvo, izumiteljem ponudijo izbor: ali deluj za
vlado ali ne smeš nadaljevati z raziskovanji, tudi ne govoriti - po
zakonu o nacionalni varnosti. Tisti, ki ne sodelujejo, se jih učinkovito
onemogoči…
V zvezi z možgani-računalnik, so doseženi veliki uspehi v
povezovanju biologije z informacijsko tehnologijo. Leta 1990
znanstveniki prvič ustvarijo kolonijo človeških možganskih celic, ki
se delijo in rastejo laboratorijsko, uspeh z globokimi implikacijami
za razumevanje, zdravljenje širokega razpona nevroloških motenj,
od epilepsije do Alzheimerjeve bolezni. Po poročilu Wall Street
Journal-a, febr. 1994, raziskovalci izjavljajo, da so napravili ključni
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korak v ustvarjanju elektronskih mikročipov, ki koristijo žive celice
možgan, da so naučili, kako namestiti embrionalne možganske celice
na želene točke silicijskih ali steklenih čipov in vzpodbuditi rast vzdolž
želenih poti. Druga možnost je, da bi se možganske celice in hardver
lahko izdelovalo v laboratorijih, posledično proizvodnje prvih biološko
okrepljenih računalnikov…
Zastavljena je važna iniciativa za tehnologijo snemanja
možgan, uporabna v kreiranju meril proti drogi. Ne le, da bi se z
nevrosnemanjem lahko doseglo omenjeni cilj, temveč bi se lahko
mapirala emocionalna stanja osebe, ugotavljali kemični vplivi,
mogoče čitalo določene misli.
Leta 1995 je patentiran sistem za snemanje in dekodiranje
možganskih signalov, na kratko, naprava čita naš um, primerjajoč
našo možgansko aktivnost s tisto od drugih ljudi.
Leta 1996 se je pojavil orwellovski proizvod:” …metoda za daljinsko
ugotavljanje informacij o emocionalnem stanju osebe, ko se energija
valovne oblike z naprej določeno frekvenco/intenziteto generira
in brezžično pošlje proti subjektu na oddaljeni lokaciji. Valovna
energija, katero emitira subjekt se detektira in avtomatsko analizira,
za pridobivanje informacij emocionalnega stanja osebe. Fiziološki
ali fizični parametri krvnega tlaka, srčnega ritma, velikosti zenic,
ritma dihanja in nivoji znojenja se merijo in primerjajo z referenčnimi
vrednostmi v prid pridobivanja informacij, uporabnih v analizi
odgovora ali morda kriminalnih namer osebe v varnostno občutljivih
področjih. Lahko bi se koristilo za ugotavljanje, kaj bi oseba lahko
storila, na osnovi popolno opaženih notranjih emocij. Ta tehnologija
prehaja skozi vsako zaveso obnašanja, ki ga oseba lahko vzpostavi
in prihaja direktno v možgane, da ugotovi, kaj bi neka oseba imela
na umu. Podobno se, namesto golega čitanja emocionalnega
stanja osebe, povzroči izzivanje nekega obnašanja, tema nekega
kanadskega znanstvenika…
Poročilo iz leta 1993 navaja, da je dr. Persinger preko 20 let
deloval na teoriji, ki povezuje ne samo NLP-je in potrese, temveč
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tudi močna EM polja in obrazložitve paranormalnih verovanj z
nenavadnimi možganskimi aktivnostmi. Odkril je, da s stimulacijo
enega drugega področja, slepoočnih režnjev, lahko izzove razne
vrste mističnih izkustev, izventelesnih senzacij in drugih, na videz
paranormalnih fenomenov, kar sugerira, da bi lahko bila ta izkustva
rezultat aktivnosti v možganih a ne resničnih izkustev posameznika.
Pri svojih subjektih, je namreč dosegel določene uspehe v ponovnem
izzivanju mnogih takih izkustev.
Leta 1991 je patentirana metoda za spremembo možganskih valov
na želeno frekvenco, podobno se je že leta 1975 razpravljalo:
naprave in metode za…čitanje možganskih valov z oddaljenosti…,
izzivanje želene uporabe električne aktivnosti v človeškem umu…,
možnost generiranja drugih signalov in pošiljanje teh nazaj v možgane,
da se zamenjajo naravni in izzove sprememba energetskih obrazcev,
kot „usmerjanje možgan”, kar povzroča spremembe v zavesti.
Citat nevroznanstvenika Jean-Pierrea Changeuxa s Pasteur-jevega
inštituta, predsednika francoskega nacionalnega odbora za bioetiko,
iz vodilnega znanstvenega časopisa Nature, jan. 1998:” Vendar
nevroznanost enako ustvarja potencialna tveganja…, napredek v
cerebralnem snemanju odpira neizmerne možnosti za oškodovanje
zasebnosti..., postaja običajno in sposobno delovati na daljavo…
To odpira pot zlorabam kot so, napad na osebno svobodo, kontrolo
obnašanja in pranje možgan.”
V dramatični demonstraciji čitanja misli, so nevroznanstveniki
ustvarili video posnetke tistega, kar vidi mačka, s pomočjo elektrod
implantiranih v možgane živali. Razumevanje načina, na katerega
možgani kodirajo informacije, vodi do možnosti zamenjave delov
živčnega sistema z umetnimi napravami”, je izjavil znanstvenik
Gattett Stanley, docent biomedicinskega inženiringa s Harvarda
– videl je bodoče možnosti uporabe mapiranja možgan v izvedbi
elektronskih komponent, ki bi lahko zamenjale poškodovane dele
sistema.
Mapiranje uma ima tudi druge možne uporabe. S podobnim
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raziskovanjem, na področju kontrole obnašanja ljudi in živali, se je
ukvarjal tudi dr. Jose Delgado z Vseučilišča Yale, ene od vodilnih
raziskovalnih inštitucij v ZDA. Testiranje določenih sistemov v praksi
je dokazalo, da se „premiki, občutki, emocije, želje, ideje in razne
druge psihološke pojave lahko inducirajo, inhibirajo ali modificirajo
z električno stimulacijo določenih področij v možganih.” Dr. Delgado
je bil leta 1985 v stanju izzvati te učinke samo s koriščenjem radiosignalov, poslanih v možgane na daljavo, s koncentracijo energije
manjše od 1/50 tistega, kar ustvarja Zemlja. Odkritje implicira, da
so frekvenca, valovna oblika in ritem impulza (modulacija), važnejši
faktorji od količine uporabljene energije, kar je smiselno, ker
človeškemu telesu, niso potrebne visoke koncentracije EM moči, za
regulacijo svojega normalnega delovanja. Ključ je bil v odkrivanju
mehanizma „naštimanja” zaradi lociranja pravih „sprejemnih postaj” v
možganih…
Leta 1993 se je razpravljalo o informacijah iz Rusije ’Memorandum Psihotehnologije’ – ugotavljanje, ali tehnologija
psihokorekcije predstavlja trenutno ali bodočo grožnjo ameriški
nacionalni varnosti v situacijah, v katerih bi se neslišni ukazi lahko
koristili za menjavanje obnašanja. Opažena grožnja je verjetno
začela pripravljati Američane, da javno priznajo eno, od dolgo
čuvanih tajn vlade: da je mogoče, na daljavo kontrolirati človeški um
in telo, brez sledi dokaza, ki bi po tem nastali…
„Strokovnjaki za psihološko vojskovanje na vseh straneh, še
vedno sanjajo, da nekega dne kontrolirajo neprijateljev um.” (dr. Igor
Smirnov, eden vodilnih raziskovalcev na tem področju)
„Fantazije so miselni procesi, ki vključujejo notranje monologe in
imaginacijske sledi, ki zdrave ljudi lahko motivirajo na konstruktivno
obnašanje; podobno temu, neuravnovešene posameznike lahko
navdahnejo na destruktivno ali nevarno obnašanje. Fantazija igra
pomembno vlogo med nasilnimi kriminalci, ki često sanjarijo o svojih
fantazijah, potem v praksi ustvarijo elemente teh fantazij prej kot
izvedejo zločin… npr. Agenti FBI-ja so potrdili, nasilni kriminalci
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so bili često tožljivci…, kot otroci in odrasle osebe? Signali? Bi
jih bilo potrebno komu prijaviti? Za terapijo…, nevtraliziranje
grožnje…, je rehabilitacija mogoča? Nasilju navadno predhodijo
opozarjajoča znamenja… Možnost ugotavljanja „predispozicij”, za
določeno obnašanje še ne pomeni, da se oseba „odloči” postopati
v skladu s čutenji in notranjimi mislimi. Vsak človek na planetu,
se lahko spomni trenutkov, ko so bile njegove misli nevarne,
nemoralne ali nesprejemljive, izpod standarda določenih socialnih,
kulturnih „norm”, vendar smo (bili) „svobodni” imeti takšne misli
v zasebnosti svojega uma… Trend uporabe tehnologije kontrole
uma, bi sedaj naše intimne misli, ko se borimo s skušnjavami in
odločitvami vsakodnevnega življenja, napravil predmetom pazljivega
spremljanja s strani vlade, institucij ali delodajalca. Kdo definira pravila
psihokorekcije? Kdo odredi, kaj je etično in pravilno, na tem področju?
Frekvence glavnih možganskih valov kažejo na vrsto aktivnosti,
ki se dogaja v možganih. Obstajajo štiri osnovne skupine frekvenc
možganskih valov, ki se povezujejo z večino mentalnih aktivnosti.
Beta valovi (13 - 35 Hz ali impulzov v sek), so povezani z normalno
aktivnostjo, gornji konec tega razpona je povezan s stresom ali
stanjem vzburjenosti, ki lahko naruši sposobnost razmišljanja in
razsojanja. Alfa valovi (8 -12 Hz), lahko kažejo na sproščenost,
idealne so za učenje in fokusirano mentalno aktivnost. Theta
valovi (4 -7 Hz), kažejo na mentalne slike, pristopanje spominom
in notranji mentalni fokus, povezuje se pogosto s stanjem malih
otrok, modifikacijam obnašanja in stanjem spanja/sna. Ultrakratki
delta valovi (0,5 – 3 Hz) se javljajo, ko je oseba v globokem snu.
Splošno pravilo je, da ima frekvenca glavnih možganskih valovanj
manj impulzov kadar je oseba sproščena, a več, ko oprezuje ali
je vznemirjena. Zunanja stimulacija možgan z EM sredstvi, lahko
prisili možgane, da se usmerijo ali fazno uskladijo z zunanjim
generatorjem signala. Kamor nas, spremenjene kemije možgan,
vodijo, tam prispemo. V kombinaciji z določenimi valovnimi oblikami,
različne frekvence aktivirajo precizne kemijske odgovore v možganih.
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Osvobajanje teh nevrokemikalij povzroča specifične reakcije v
možganih, ki rezultirajo občutke straha, strasti, depresije, ljubezni in
cel razpon emocionalnih, intelektualnih reakcij. Precizne mešanice
teh možganskih sokov lahko izzovejo izredno specifična mentalna
stanja, kot so strah od mraka ali intenzivna koncentracija. Delo na teh
področjih napreduje z veliko hitrostjo, nova odkritja se redno javljajo;
radiofrekventno žarčenje, delujoč kot nosilec ekstremno nizkih
frekvenc (ELF), se lahko koristi za brezžično upravljanje možganskih
valov.
Enostaven izum leta 1977 pomaga povzročanje naravnega sna,
z načinom ustvarjanja nekoliko valovnih oblik tako, da analgetska
zvočna naprava lahko aproksimira umirjajoče zvoke iz narave,
tj. valove, dež, veter. Te naprave so dostopne povsod, s svojim
umirjajočim delovanjem pomagajo ljudem, da se sprostijo in zaspijo.
Leta 1980 je odobren še eden patent, metoda, naprava za
ustvarjanje signala podobnega šumu za induciranje hipnotičnega ali
anestetičnega učinka pri ljudeh. Izum se lahko koristi za mase ljudi
in treniranje nivoja zavesti (biofeedback) ali za ustvarjanje posebnih
glasbenih efektov, a tudi globok vpliv na kontroliranje posameznikov
do točke, katero je sicer mogoče doseči samo z uporabo hipnoterapije
ali drog. Podoben izum, nekaj let kasneje, zopet s pomočjo uporabe
zelo subtilnih energij; v subjektu se postopno inducirajo obrazci
možganskih valovanj, povezani s sproščenim in meditativnimi stanji,
brez škodljivih kemijskih ali nevroloških stranskih učinkov.
Patentirani so različni sistemi za kontroliranje aktivnosti možgan,
paleta novih možnosti kontroliranja emocionalnih stanj, koncentracije
in nivojev bolečin pri ljudeh in ustvarjanja novih učinkov. Rezultati
neke študije (1990), jasno kažejo, da se „…določene vrste
subjektivnih izkustev lahko ojača, kadar se magnetna polja, manjša
od 1 miligaussa in ekstremno nizke frekvence, generirajo v možganih
na predelu slepoočnih režnjev: vestibularni občutki (vibracije,
lebdenje), depersonalizacija (občutek oddvojenosti, občutek
prisotnosti) in zamišljanja (žive slike iz otroštva), so bili pogostejši
308

znotraj izpostavljene skupine, kot skupine izpostavljene lažnemu
polju.”
V nekem „New age” izumu (1996), se kristali kremena koristijo za
osvobajanje od stresa preko zmanjševanja možganske aktivnosti.
Fiziološki stres se tretira z ustvarjanjem šibkih EM polj okoli kristala
kremena. Kristal se stimulira z uporabo električnih impulzov, širine
med 0,1 in 50 mikrosek, vsak z ritmom ponavljanja med 500 in
10.000 impulzov/sek, skozi vodnik, nameščen ob kremenu, s
čimer se ustvarja šibko magnetno polje, znotraj katerega subjekt
v doglednem času ublaži stres. Zanimivo, da „New age” misleci
upoštevajo „magijo kristala”, kot poti za „usklajevanje” s samim seboj
in sprostitev, tukaj pa imamo isti kristal, vključen kot komponento
izuma. Prehodi med fikcijo in znanostjo, se pojavno nadaljujejo.
Treniranje zavesti, enako je važna tema v kultih, verskih
organizacijah in za druge člane duhovnih gibanj. Znanost je danes
veliko bolj seznanjena z načinom funkcioniranja možganov in uma,
tako da se tisto, za kar je bilo nekdaj potrebno leta ali celo desetletja,
danes lahko obvlada v nekaj tednih, dneh ali celo minutah. Npr. leta
1996 je razvita metoda in naprava za uporabo doseganja alfa in theta
stanja možganskih valovanj in spodbujanja pozitivnih emocionalnih
stanj pri ljudeh. Tri leta prej je izdan patent, ki je lahko ustvaril želena
stanja zavesti:…”za vadbo posameznikov, v ponavljanju takih stanj
zavesti, brez dodatne zvočne stimulacije; in za prenos takšnih stanj
z enega človeškega bitja na drugo z vsiljevanjem EEG-ja ene osebe,
superponiranega na želene stereo signale, drugi osebi, z izzivanjem
fenomena binauralnega („z dvema ušesoma”) ritma.” Prenos
misli? Zanimivo, ker govori o idejah, na katere je prej aludirala
vojska, v zvezi z menjavanjem spomina osebe, z vsiljevanjem
kompjutersko manipuliranih signalov, ki bi se integrirali z normalnimi
spomini osebe. Možnost zlorabe je očitna a priložnost za osebno
izpopolnjevanje ogromna. Zamislite, da se lahko – s pomočjo teh,
novih metod - izobražujemo s prenosom podatkov neposredno v
možgane, namesto s standardnimi metodami učenja. Kar je važnega
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- pri razvoju takšnih sistemov za prenos spomina - imeti na umu je,
da oni obvozijo normalne intelektualne filtre: informacija se shranjuje
v možganih kot dejstvo, brez vprašanj ali pazljivega razmišljanja.
Kaj se dogaja, ko je informacija v nasprotju z že obstoječimi
informacijami? Ali bi bio mogoče, vključiti skrite informacije z namero
brezpravnega vpliva, kot so verska in politična prepričanja ali
potrošnja blaga in uslug? Možnosti so neizmerne a etična in moralna
vprašanja, ki obkrožajo to tematiko enako velika, ne moremo se,
torej, izogibati razpravam. V resnici, razprava daleč zaostaja za
znanstvenim napredovanjem.
…Raziskovalci iz Centra za nevrobiologijo učenja in pomnjenja
s Kalifornijskega vseučilišča v Irvin-u so ugotovili, da je 10 minut
poslušanja Mozartove sonate za klavir, povečalo merljivi kvocient
inteligence študentov, za do 9 točk.
Orožje uma: Dokument iz 1984, „EM (elektromagnetni) spekter
v konfliktu nizkih intenzitet” pove veliko o zanimanju vojske, saj se z
EM žarčenjem lahko dosežejo specifični biološki efekti. Po literaturi,
EM žarčenje izziva ali pospešuje sledeče učinke:
- Stimulacijo obnavljanja kosti (pri prelomu)
- Zdravljenje normalnih prelomov
- Tretiranje kongenitalne pseudoartroze
- Zdravljenje ran
- Elektroanestezijo
- Elektrokonvulzivno terapijo
- Modifikacijo obnašanja pri živalih
- Spremembe elektroencefalograma pri ljudeh in živalih
- Spremembe morfologije možgan pri živalih
- Efekte akupunkture
- Tretiranje odvisnosti od drog/zdravil
- Elektrostimulacijo za ublaževanje bolečin
- Spremembe v aktiviranju nevronskih celic
To so le neki od številnih bioloških učinkov in uporab, prijavljenih
tekom prejšnjega desetletja, popis ne vključuje tudi mnoge od
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učinkov, omenjenih v sovjetski in vzhodnoevropski literaturi.
Trenutno dostopni podatki iz leta 1982 omogočajo oceno, da
specialno generirana polja radiofrekvenčnega žarčenja (RFR) lahko
predstavljajo močno in revolucionarno vojno grožnjo. Terapija z
elektrošoki kaže sposobnost induciranega električnega toka, da
popolnoma prekine mentalno funkcioniranje na krajše časovno
obdobje, da omogoči daljša obdobja zavesti in da prestrukturira
emocionalne reakcije tekom daljših intervalov. Izkušnje s terapijo
elektrošokov, RFR preizkusi in vse boljše razumevanje možgan,
kot organa, ki funkcionira s pomočjo elektricitete, sugerira na resno
možnost, da vtisnjena EM polja lahko izzovejo motnje pomembnega
obnašanja in so v stanju usmerjati in/ali proučevati takšna obnašanja.
Prepuščanje približno 100 miliamperov skozi miokard, lahko dovede
do srčnega zastoja ali smrti, kar zopet nakazuje na orožje, ki deluje s
svetlobno hitrostjo.
Hitro skenirajoči RFR sistemi bi lahko nudili možnost učinkovitega
paraliziranja ali usmrtitev na širokem področju. Z uporabo RFR-ja
relativno nizkega nivoja, bi bilo morda mogoče senzibilizirati velike
vojne formacije za ekstremno razredčene količine bioloških ali
kemijskih agensov, na katere bi neožarčeno prebivalstvo bilo imuno.
Eno od področij, v katerem bi se EM žarčenje lahko izkazalo
koristnim, je izboljšanje sposobnosti posameznika za nenavadne
fenomene. Dokaj impresivni so dokumenti iz 80-ih, stimuliranje
nenavadnih fenomenov s strani Ameriške mornarice. V nekem
poročilu za tisk (leta 1995), so razkriti interesi CIA-e, ko je objavljeno,
da…”že 20 let ZDA tajno koristijo jasnovidne ljudi, ki pomagajo
agencijam v borbi proti drogi, v sledenju libijskega vodje Moammara
Gadafija in si prizadevajo najti plutonij v Severni Koreji, potrjujejo
CIA in drugi izvori. Vohunske operacije z izvenčutno percepcijo –
pod kodnim imenom „Stargate”, so bile nezanesljive, vendar so trije
jasnovidci nadaljevali z delom…
„Citiramo polkovnika Johna Aleksandra iz Los Alamosa, glavnega
zagovornika na tem področju raziskovanja:”…obstajajo sistemi
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orožja, ki delujejo na temelju moči uma, katerega smrtonosne
možnosti so že demonstrirane… Psihotronska orožja bi bila tiha, bilo
bi jih težko odkriti in zahtevala bi samo človeškega operaterja kot
izvor energije.”
V razvoju je še eno RFR orožje, modulator zelo nizke frekvence
in velike moči, v spektru delovanja 20 do 35 kHz, frekvenco emitira
iz antene v obliki krožnika premera 1 – 2m, ki formira neko vrsto
akustičnega metka. Praktične uporabe zaradi možnosti prilagoditve
nivoja moči; na nižjih postavkah, akustični metek povzroča telesno
neugodje – dovolj za odvračanje večine približavajočih groženj,
postopno povečanje moči ustvarja učinek slabosti, povračanja in
bolečin v trebuhu, na višjih postavkah lahko ljudem dobesedno
eksplodirajo kosti v telesu. Kadar se usmeri proti glavi, resonanca v
kosteh lobanje povzroči, da ljudje slišijo „glasove.” Ruska vojska, ki je
intenzivneje raziskovala to orožje, je ponudila FBI-ju, da jo uporabi za
čas obleganja sekte Davidijancev, da bi ti pomislili, da se jim oglaša
„Bog.” Zaskrbljen zaradi nepredvidljivosti tistega, kar bi glasovi lahko
rekli privržencem, je FBI ponudbo zavrnil. Še eno RFR orožje je bilo
pripravljeno za uporabo 1978, razvito od CIA-e, pod krinko operacije
PIQUE, s planom, da se radio-signali velike moči odbijajo iz ionosfere
in vplivajo na mentalne funkcije ljudi v izbranih področjih, vključujoč
vzhodnoevropska nuklearna postrojenja.
Uporaba ionosfere v CIA-jinih poizkusih spominja na možnosti,
danes dostopne na sistemih kot je HAARP, ki je razvit 15 let kasneje,
ti sistemi so bili razvijani in skriti od pogledov javnosti, kar je jasno,
praksa, ki se nadaljuje.
Naslednja kategorija nesmrtonosnih orožij, ki se prvenstveno
koristijo proti strojem, povzročijo prenehanje delovanja naprav.
Ljudje so namreč postali zelo odvisni od uporabe strojev in pogosto
ostanejo nemočni v situaciji njihove neuporabnosti. Primarni
arzenal vključuje mikrovalovna orožja, nenuklearne EM impulze
in laserska orožja. Ameriško poveljstvo za specialne operacije
ima v svojem arzenalu prenosna mikrovalovna orožja, raznolikih
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možnosti, ker lahko, ne le prekinejo neprijateljske komunikacije,
temveč tudi pregrejejo notranje organe, seveda ga - z usmerjanjem
na ljudstvo – izključuje iz kategorije nesmrtonosnega orožja.
Razvito v Nacionalnem laboratoriju Los Alamos, ustvarja svoj
signal na podoben način kot prej omenjena RF orožja v toliko, da
usmerja energijo v impulzih visoke moči in uničuje tranzistorje in
ostalo električno opremo. V manjšem merilu bi kopenske sile lahko
prenašale prenosno EMP orožje za uničevanje električnih komponent
v oklepnih vozilih ali tankih, v sodelovanju s policijo pa se razvijajo
možnosti emitiranja impulzov, kar bi, skoraj trenutno zaustavilo
avtomobil. (Povzetek iz knjige, avtorja dr. Nick Begich/James
Roderick, Earth Rising II: The Betrayal of Science, Society and the
Soul – 2003, prirejeno)
Mobilni telefoni so največji poizkus na ljudeh. Njih število se
približuje milijardi. Javnosti so bolj diskretno predočena raziskovanja
švedskih znanstvenikov, koliko je njihova uporaba nevarna za
človeško zdravje, navedemo le delček – dostopnega javnosti. Princip
delovanja, kot večine brezžičnih aparatov, je baziran na emitiranju
mikrovalov iste frekvence. Na isti način deluje mikrovalovna
pečica…, kaj neki se dogaja, ko vanjo vstavimo hrano. Obsevan
z mikrovalovi, predmet poveča temperaturo, ki se od znotraj širi
navzven, kar je obratno kot pri infra pečici. V kompleksnih človeških
možganih, kot na njihovi površini, povzroča ti. vroče točke, v
katerih ima povečana temperatura ubijalski učinek na celice. S
stalnim prehodom EM valovanja skozi možgane, tudi kadar se ne
pogovarjamo z mobilnim telefonom, se na vseh živih bitjih ustvarjajo
poškodbe celic. Varnostni standard mobilne telefonije odreja vrednost
SAR (Stopnja Specifične Absorpcije), kadar se energija absorbira
v telo, kar pa temelji samo na predpostavki (?), da možgani lahko
uspešno prenesejo povečanje ene stopinje Celzija na uro. Vendar so
te predpostavke določili elektro-inženirji, ne medicinski strokovnjaki.
Tako je v ZDA standard za SAR 1,6W/kg, v EU pa 2 W/kg. Zdravniki
so potrdili, da se v tkivu možgan, ne glede na jakost valovanja, nabira
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beljakovina – albumin, ki je sicer normalna sestavina krvi, vendar
njena prisotnost v tkivu možgan nakazuje na poškodbe krvnih žil in
izgubo dela zaščite. Albumin se tako začenja kopičiti v možganih, že
po dveh minutah izpostavljenosti mikrovalovom mobilnega telefona.
Švedski nevrokirurg dr. Leif Salford, je javno opozoril na „doslej
največji eksperiment na človeku”…, da cela generacija mladih, ki
se z njimi masovno koristi, že do srednjih let lahko razvije psihične
motnje ali Alzheimerjevo bolezen. Krvno-možganska pregrada,
med lokalnimi krvnimi žilami je fizična-zaščitna opna, ki nadzira in
preprečuje prehod mnogih materij iz krvi v centralni živčni sistem,
vendar ne alkohola in težkih kovin. Že majhna količina mikrovalov
to opno poškoduje, saj postane porozna in prepušča številne
škodljive materije, ki zatem lahko prodrejo do centralnega živčnega
sistema. 45-letni Mark Hart, direktor prodaje „pametnih telefonov” v
„Neopointu”, predstavnik, večidel dneva uporabnik - demonstrator
mobilnih aparatov, po 5-ih mesecih zaradi težkih glavobolov in
nespečnosti obišče zdravnika, ki v desnem predelu možgan odkrije
hitro rastoč tumor…Mnogi državniki ne koristijo mobilnih telefonov,
predsednik Vladimir Putin je to izjavil sam, tudi bivša direktorica
WHO (Svetovne Zdravstvene Organizacije), dr. med. Harlem
Bruntland, je vsem svojim uslužbencem prepovedovala uporabo
brezžičnih telefonov – iz zdravstvenih razlogov.
S pomočjo dveh telefonov, so znanstveniki v eksperimentu, skuhali
jajce v posodi od porcelana, ki dobro prevaja toploto. Z obeh strani
jajca so postavili po en mobilni telefon, po tem pa iz prvega poklicali
drugega. Po 15-ih minutah „razgovora” na jajcu ni bilo sprememb,
vendar se po 20-ih minutah začne lupina jajca greti, po 40-ih se
skuha beljak, po 65-ih pa še rumenjak.
V podobnem eksperimentu, na oddaljenosti 10, 20 in 30 cm od
čebule, s koreniko v vodi, ki je bila izpostavljena sevanju mikrovalov
mobilnega telefona, 3 dni po eno uro (vsakih 22 minut po eno
minuto), je bila kromosomska poškodba povsod ca. 28 %, kar
nakazuje, da poškodbe ni povzročil samo energetski del sevanja, ki z
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oddaljenostjo izgubi jakost, temveč tudi informacijski.
Žrtvam kontrole uma običajno nihče ne verjame, ko trdijo, da
so žrtve testiranja orožja za kontrolo uma. Problem je v tem, ker
je težko ali nemogoče, oddvojiti ljudi, ki bi lahko bili žrtve od onih
- paranoičnih. Prof. Kathryn Kelley iz Vseučilišča v Albany-ju, je
proučevala trditve tistih, ki pravijo, da so jim kirurško implantirali
komunikacijske naprave, da bi jim lahko čitali misli. Od objave knjige,
Angels Do Not Play This HAARP: Advances in Tesla Technology, so
se javile na stotine ljudi s takšnimi trditvami, verjamemo, potrebne
resne obravnave…, da bi ljudje morali imeti neko mesto, kamor bi
lahko odšli in odkrili resnico ali upravičeno prejeli medicinsko terapijo.
Zgodovina ZDA je polna primerov ljudi, katere so, pod okriljem
mraka, izkoriščali znanstveniki, financirani iz „črnih fondov.” Bi lahko
ta poročila imela podlago v dejstvih? Verjamemo, da bi neka od njih
z-mogla.
Vladno kontrolo uma, zaradi vsiljevanja svoje volje narodu,
najboljše opisuje nadpis na zidu, v spominskem parku Franklina D.
Roosevelta, ki pravi: „Oni (ki) nadaljujejo ustanoviti sisteme oblasti,
utemeljene na strogi kontroli vseh človeških bitij, od strani peščice
individualnih samodržcev…, imenujejo to novim redom. Niti je nov,
niti je red.”
Kako bodo izigrani
V negativni hierarhiji so vsi podrejeni, na nek način prevarani, od
njihovih nadrejenih, saj se na takšen način, njihova superiornost
vzdržuje - po naravi teh individuumov. Smatrajo, da delijo vrhunec
prehrambene verige, obenem je to tudi njihovo želeno okrožje. Mnogi
njihovi člani so prisiljeni vzdrževati svojo zvestobo z izsiljevanjem,
prisegami, ali programiranjem umov, kar vse hierarhijo vzdržuje,
enako služi za spremembe v njej. V kolikor kontrolni sistem pride
do nekih preprek, težav, ali postane nestabilen, podrejeni člani,
podzavestno ali zavestno, izneverijo svoje nadrejene, kadar koli se
jim prikaže priložnost. Bolj ambiciozni, običajno brezkompromisno
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izkoristijo prilike, injicirajo splošno stihijo, v katerih „spremenjenihpogojev” okoliščin se „upravičeno” prekinja „stara” lojalnost in neke
konfliktne medosebne zveze. Takšno slabljenje strukture piramidne
oblasti, običajno dovede do stanja, ko se ves sistem (odnosov)
prične destabilizirati, kar je sicer tipično za neko človeško hierarhijo,
ne pa za hierarhijo nz, ki mnogo bolj prefinjena, ne ustvarja takšnih
napak. Dokler kontrolni sistem ostane stabilen, tajna oblast ostaja
v zvezi in v skladu z nz. silami. Zaradi prihajajočih zemeljskih
sprememb, ostalih spremljajočih in novo nastajajočih faktorjev (tudi
ozaveščanja), prihajajoče obdobje prinaša neugodne elemente
nepredvidljivosti, ki pretijo destabilizaciji kontrolnega sistema;
hierarhija uspeva namreč na predvidljivosti - predpogoju za kontrolo.
Zaradi splošne človeške maloumnosti, oz. tistih - pomanjkljive
inteligence „bistroumnosti” -, nz. sile vidijo tajno vlado - v prihajajočem
spreminjajočem se obdobju - nesigurno, torej njim nepotrebno
„vlado”, verjetno tudi med prvimi eliminirano, ker bi se ona tudi prva
uprla prisotnosti nz, ker ima močno, od njih pridobljeno, tehnologijo,
da bi dosegla morebitno „nadmoč” - zavarovala svoj obstanek. Finale
nz. plana verjetno ne vsebuje mesto za človeško, vladajočo elito,
in bilo katero „obljubo”, ki so jo dobili v zvezi s preživetjem v postkataklizmični bodočnosti, je pogodba nove, negotove „zvestobespremenjenih-pogojev” – okoliščin. Eksploatacija človeške narave,
je privoščila našim nz. manipulatorjem lahek uspeh v tistem,
doslej izplaniranem, a „ta ista” človeška narava definitivno grozi s
spodkopavanjem zaključka njihovih planov, ki zahtevajo popolno
predanost človeških bitij njihovemu carstvu. Vse dokler imamo
prirojeno sposobnost, izdvajati se in dosegati duhovno modrost, vse
dokler lahko hrepenimo za individualnostjo in svobodo, tako naša,
zmanipulirana, naivna zvestoba, kot njihova gotovost, ne zmorejo
biti večno zagarantirani. V kolikor je človeška narava problem, tedaj
ga običajno raz-reši ne-človeški element - so že na poti. Problem se
poraja v neuspehu tajne vlade in bodočih ljudi, obdržati neomejeno
zvestobo njihovim nz. vladarjem, zaradi fundamentalnih genetskih
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in metafizičnih razlik, in v dejstvih, ko smo ljudje vendar individualisti
in oportunisti po svoji izvorni naravi. Z vzpostavitvijo Nove Svetovne
Oblasti, se planira postaviti človeštvo delno pod vodstvo genetsko
modificiranih „vladajočih ras”, v sestavi človeško-nz. hibridov. Ti nas
presegajo v intelektualnih in psihičnih sposobnostih, ne trpijo od
„slabosti” človeške narave, kot so usmiljenje ali želja za individualno
svobodo. Vse dokler vzdržujejo kontrolo, se bodo križali s človeško
populacijo, da bi dosegli genetske karakteristike pri večini človeštva,
ki bi tako - biološko prilagojeno -, končno služilo nz. imperiji, s tem
razširjeno na neobhodne resurse, bi jačalo njihovo moč in kontrolo.
Na tej točki, smo mi „zaklenjeni” v določene meje, precej podobno
kot doslej, in njihov plan dosega svoj cilj. Vsega tega marsikje
že zasledimo, tudi stanje našega omejenega, krotkega uma, po
njihovem planu koncipiranega, lahko prepoznamo kot občuten dokaz.
Ali mogoče že kaj od tega – umskega – prepoznavamo? Mi smo npr.
kulturološko že dolgo pred-pripravljeni na sprejemanje eventualne
politike križanja med ljudmi in hibridi, v bistvu smo neka križanja v
epohi že doživeli, sledi tega so „opazne” v našem ne le omejenem
razmišljanju, temveč in predvsem v priposestvovanem umu, pa mi
to trpko priznamo ali ne. Kaj ni npr. človeški fetus, sprva v obliki
reptila, z repkom vred? Standardi lepote predstavljajo poosebljanje
supermodelov in igralcev, povečujejo in približujejo se izpostavljanju
s tipičnimi hibridi; nizko čelo, majhna brada, trikoten obraz, velike oči
in vitka androgena telesa. Ni minilo veliko časa, ko se je „hibridni”
izgled še smatral kot vznemirjajoč in nezdrav, današnji trend
sledi seksualnosti teh karakteristik. Mogoče pa ta fenomen „ni bil”
načrtovan? (izvor: joshua.org, prirejeno, dopolnjeno)
Na ta dan…
…krasen sončen dan, pred marcem (2008), blizu in obenem daleč
nad mestom, v pogostem pogovoru z naravo – njenim počutjem, pred
menoj čudovita, travnata, razgibana raven, ki pogled pomirja, bistri
ga v potankostih, za potrebo boljšega uma, posledično razumevanja
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nekih drugačnih malenkosti… Na obrobju gozda, na vrhu grička,
z enim razgledom a različnih pogledov, mir…, čudovit mir…,
svobodno gospodarim, eno z dušo prostora, malce v tej a večidel
v drugi dimenziji časa, polnim si duh izraza s soncem prijetnim, ne
le ki razvaja, še k sebi me kliče - nagaja…oh, poznam, naj še malo
počaka. Komuniciram s tem tukaj, onim tam, in nazaj, vidnim in
manj vidnim… V nekem momentu…, od nikjer…, nežno, sramežljivo,
približa se rahlo po travi, spoštljivo mi pozornost vzpodbudi - najlon
vrečka? Kot iz diha življenja narave, polna v svoji izvorni podobi, in
vendar umirjena, dostojna… Pogovarjava se – misli reflektiram –
poigravam se z duhovnim v materialnem…, nevidnim z neslišnim…,
čutim, ko misli tuzemne odstopijo prostor neki drugačni, prefinjeni,
kakršnikoli že in vendar komunikaciji. Kot bi hotela še nekaj
zaužiti… Poreče: „ vem kdo si, spoštljivo si že razmišljal o meni”…,
kot da svoje poslanstvo še slednjič želi, se dostojno zaključku
predati… Globoko v sebi gotov, jasne misli ji porajam: „Vem, da si
nepoškodovana, sem že pred dnevi o tebi razmišljal, res prisrčno,
sem te resnično priklical, ni pomembno, le čistih misli ostajam, tukaj
pred menoj si, nedvomno vem in si ponosno priznavam, kaj tokrat,
pred menoj počneš, kaj od mene pričakuješ, ker veš…” Četudi je
bila samo lahkotna, najlon vrečka, ni izražala samo to… Nisem je
mogel, v lahnem nemiru njenem, predolgo pustiti čakati, ko ob-stala
z razlogom je – tam, meni v pogled. Sem komunikacije s soncem,
morebiti nekaj še minut, sicer zapostavil, rahločutno njo sprejel, se
zahvalil nje nevsiljivi samodrži, katero ravno v tej, meri sem subtilni,
potreboval… Prijetnega notranjega vzdušja začela sva si streči…,
pogovarjala sva se, in tako čista je bila. Do mesta je bilo dobrih
le dva km, žal bila je preskromna, premajhna, kot da bi ne hotela
preveč zahtevati od mene, kot da me ne bi poznala… in vseeno
sva vzajemnih, skladno preverjenih odločitev, zavidljivo vsebino
opravila… Odsotnost motečih markantnih pojav sproščalo je oči,
prijetnega pogleda ustvarjala sva okolico prehojene poti. Zanimivo,
kako - do mimoidočih bila je - nesramežljiva, sam sem jo – tako belo
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- bolj za seboj, od oči mimoidočih odmikal, sva neke sramežljivosti,
očitno, medseboj izravnala. Lepo uglašena, zadovoljna oba, v dolini
spoštljivo se posloviva - jaz in ob meni zaupna, mentalne barve – le
ena vrečka…Zaupala se mi je v celoti, kot dekle, ki vzljubi svojega
fanta, rad sem jo sprejel, jo vodil, kako neki bi jo lahko izneveril,
ko obema sem pripomogel, s potrebno naju vsebino, oba notranje
zadovoljil, po najinem usklajenim poslanstvom, zavedajoč se njene
kratke namere v izteku… Resnično a velikokrat, žal, še do sočloveka
ne uspevamo izpostaviti tako vzajemne komunikacije - preprosto
ni dano… Sicer le simbolično prisotne misli a v nečem dan manj
razigran, tudi z drugim pomenom, ne na ta način – ujete materije – v
izteku uravnovešen…
Dobri dve leti nazaj, je nekdo predlagal, se je pričakovalo,
da se nekdo nekomu odzove. Zdravstvena negotovost, duhovno
prebujanje tj. nespretnost, nerodni poizkusi, pomanjkanje resnične
sile - duhovne podržke, torej, človek v stiski. Dolžnost iz duhovnega
sveta se izkaže kot notranji vzgib, podoben pri vseh duhovno razvitih
ljudeh. Koliko se ob tem vzgibu sploh razmišlja? Ko spontano se
utrne, nezadržno, izraziti se želi, brez nekih „emocionalno-mentalnih”
preprek. Duhovna dolžnost je temeljni agens, nesporna in izvorna
spodbuda, pomoč ljudem je princip duha iz „kozmične duše”, ta
ni „obremenjena” zaradi nekih stvari ali različnosti ljudi. In vendar,
ali je pomoč vedno sprejeta, ko duhovno usmerjeni človek, ponudi
svoje poznavanje, duhovnega sebe, predvsem v iskreno pomoč. V
teh primerih se sicer vedno Izkaže nekaj „vračunane” negotovosti,
zaradi morebitnih dejstev izpostavljenosti, a tudi jasne duhovne
predpostavke (samo-podrejanja), da niso vse individue dostojne
že upoštevanja, zgolj po svojem osebnem pričakovanju. Večina
morebitnih „klientov” priročno ali samozaverovano, prepoznava/
upošteva le tisto mnenje/nasvet, kar se nekomu zazdi trenutno
všečno, aktualno, ob tem pa zapostavlja še tisto ostalo (manj
všečno, ne tako nujnega „od-reagiranja”), kar le v skupnem spremlja
in sledi dinamiki celovitega raz-reševanja, prepoznanih, bodočih
319

„manifestacij.” Marsikateri ljudje, ki so bolj družbeno izpostavljeni/
izobraženci - v nekih posebnih strokovnostih (npr. duhovnih
znanjih), največkrat zmotno - ne prepoznavajo „podrejenosti”, pa
v tem primeru nekega eksperta nepopolno priznavajo/upoštevajo.
Temu primerni so pričakovani rezultati, saj bi lahko zatrdili, da
kvalitetno delo opravi le mojster svoje stroke. V duhovnem svetu
je zadeva veliko bolj občutljiva, saj imamo opravka z lastnostmi
ljudi, ki so pred nami, z vsemi osebnimi „skrivnostmi” izpostavljeni,
zatorej inteligentni ljudje niso dobrodošli, niti jih ob ljudeh takšnega
razmišljanja ne zasledimo. Inteligenten človek ima drugačen, lahko
bi rekli, bolj obraten pogled na tuzemni položaj, status, stimulacije,
drugače povedano, v duhovnem svetu se malokaj od tega potrebuje,
v neki meri je „duhovno” delo moteno in potvorjeno, kar pa zopet ne
pomeni, da duhovnemu delovanju, določeni faktorji ne povišujejo
učinkovitosti…Torej, pisanje je bilo usmerjeno, v časovno usklajeni
duhovni pobudi, je specifične vsebine, saj je polzasebno, imena
izostavimo. Zdi se nam prepoznavno kot tipična variacija zgrešenega
umovanja, ki ga je pogosto zaslediti, ko se po potrebi do odnosov,
po pristnem sodelovanju, komunicira z osebami različnih slojev,
poklicev, funkcij, položajev, statusov... Gotovo delimo vsi podobne
izkušnje, ki uravnovešajo spoznanje (kriterije), da so mnogi ljudje, po
svojem duševnem bistvu, zatečeni v neobvladljivo konfiguracijo, ki
onemogoča pristno „duhovno” komunikacijo. Sposobnost duhovnega
človeka pa je vendarle „dokazljiva” v suverenem obvladovanju
komunikacije na vseh možnih nivojih - vzemimo (vizionarsko)
za popotnico - četudi s sposobnostjo „indiferentne” telepatije, z
aktualnimi bitji mraka iz 4.D. Zaklepanje spleta misli (smatramo
po svoji intuiciji), nam lahko nudi možnost, da zadržimo življenjsko
energijo, ko/če nam te entitete „skenirajo” možgansko delovanje, ali
preverjajo valovanje/misli.
Z dovoljenjem avtorja, citiramo le začetek pisma, z dne 26. febr. 2006:
„ vzpodbuda delovanju, umeščanja duhovnega s posvetnim…
Spoštovani g….,
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…izpostavim se (nravni vzgib človeka), zaradi Vaših zaslug,
tistih – bolj duhovnega značaja, „ko ste vrgli kamenček v mlako”
– tudi notranji vzgib, hahaha, tudi zaradi – posledično? – v bran
neprimernim komentarjem „izobražencev” javnosti v medijih, ki nekaj
znajo, a o tem malo vedo, ko bi vsi hoteli govoričiti o pomembnih
ljudeh, se dokazovati? celo kompromitirajo (v opombi obrazložen
pojem: zarodek besede izvirnega duha, zatreti v kali) Vaše besede
pomenov, prebujajoče se iz „duhovnega jedra” (katerega je
prepoznati kot redko-dragoceno iniciacijo – celo razsvetljenje?), ker
je zaznavati iz Vas Tovrstne fragmente, držo, ki (še) nespretna (a
prebujena) prezentiranja javnosti, ne glede na del vaših plemenitih
vzgibov – s tem (v opombi: mišljena je občasna nespretnost
izražanja, ki iz človeka – notranjega jaza, iziskuje primerne izraze – s
tem retorično spretnost, vtis obvladovanja, ki je področje strokovne
ali običajne terminologije duhovne znanosti, brez sledi dvoumnih
pomenov) obledel Smoter/prepoznavnost tistemu, kar v sebi podoživljate…
Kaj počno svetovalci?...kje je njim potrebna, ob svetovljanstvu –
„srčna kultura”, oz. razvita (6., najvišja) soc. Zavest?...ki bi – ob Vas
obvladovali komunikacijo, racionalizacijo, mediacijo, konciliacijo,
za vsak čas, prostor... „Če ni moči prisluhniti jim, usvojiti njih izvirne
ideje prvin korektnega svetovanja, ki gradijo zavest ob iz-govorjenem
- niso najboljši, v bodoče Vam je celo popravljati/zagovarjati njih
nespretne izjave, stališča.” Ker je Vaš položaj pomemben, mogoče
tudi/celo za razvoj v družbi – „nove kulture” (ki Je lahko tudi v
delu Vašega gibanja – aktivnih, „manj konfliktnih”, zavednih ljudi
– veljakov, vendar imam v mislih vseslovensko skupnost, kateri
jezikovno in bivanjsko pripadam?..), - ob Vašem kot naj…vplivnemuvzoru objektivnega aktivizma, podajam neodvisno, a preudarno
mnenje – Vaši podpori, daleč od množice, od javnosti itd.”, konec
dela citata.
V nadaljevanju ostale vsebine pisma, je podan namig za
morebitno pomoč, rešitve, na katerega, kot obravnavamo, ni bilo
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povratnega odziva. Neki predlogi so bili, nespretno sicer, sprovedeni
(morebiti odpust „bližjih” svetovalcev), po drugi strani (tisto, kar
skušamo namigniti), pa bi v pre-velikem primanjkljaju pragmatičnoduhovne podpore, ki bi jo lahko od duhovne integritete širokega
pogleda pridobil - zapostavljeno; tukaj ne mislimo na spoštovane
ljubitelje duhovnosti, niti izjemne eksperte posameznega duhovnega
področja, niti vpliv podpore dobronamerne množice, zaznane
„new-age” refleksije. Se ve, natanko v času aktualnosti, tj. kritične
začetne faze nekega preporoda (male iluminacije), ki bi, konkretno
v tem primeru, brezpogojno in vsestransko terjala vse-budno,
zaščitniško oko…, ki opazi – vidi, vse „bližje” ob poti…, o čemer je
nekaj „spremljajočega” (padec je lahko hud) - že omenjeno. Ko so,
(pa) ravno njega (v zraku je bilo namreč zaznati neko „telepatsko”
polje), „slučajno” v zvezi z aktualnimi dogodki, na nekem ’kratkem’,
3-urnem, predavanju ’globalne’ duhovnosti (nov. 2007), vprašali tudi
za to mnenje, je zadržano, globljega pomena obrazloženo: „Obstaja
usvojeno pravilo; v primeru, ko nekdo zavrne potrebno pomoč
od nekoga, ki iz visokega duhovnega nivoja, prepozna svoj prag
plemenite dolžnosti in nesebično poizkuša pripomoči - gre odtlej temu
človeku na slabše.”… Duh sporočila se je nanašal na nek konkreten
primer – med avditorijem duhovno usmerjenih ljudi – zato je izzvenel
nedvoumno bridko - bili smo prisotni. Tudi nas so (enkrat samo)
duhovni pod-učili (večnih stanj nekih resnic), da kdor odklanja, od
duhovno prosvetljenih ljudi (tj. s prežetim duhovnim poslanstvom po
svojem življenjskem bistvu), značajne „namige” sporočil v izključno
pomoč ali jih uporniško/konfliktno interpretira, mu tekom življenja –
posplošeno rečeno - ne gre na bolje. Podobno velja tudi v primeru,
ko Učitelj ali duhovno prosvetljeni, nekoga sled nerazumevanja,
zapusti. Zanimivo je povedati tudi to, da v kolikor bi ta ista oseba
iskala „rešitev” še kje drugje (na svetu in nad njim), bi lahko bila
rešitev zanjo nedosegljiva - „zaklenjena”, saj se je „ponudba” od
„zgoraj” preko „posrednika” že primerno (uravnoteženih kriterijev)
manifestirala. Marsikomu se lahko ta izjava zazdi preveč „tehnična”,
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in vendar smo marsičesa v podobnem, večkrat „preverjenega”
deležni, in so tovrstne povezanosti – preko „superiornega sistema”- v
’nekih’ (občutljivih) primerih naravno logično koordinirane. Duhovni
Učitelji so torej enakomerno (uravnoteženo) razporejeni po svetu
(lahko so povezani z „informacijsko kozmično centralo” ali pa kako
drugače, vendar „istih” oz. analognih podatkov), le da jih, v bolj
„civilizacijsko-nemirnih” okoljih, kjer okoliščine ne vzpodbujajo tako
visokih nivojev duhovne kulture, kot v bolj duhovnih predelih sveta,
bistveno težje prepoznamo oz. izsledimo, saj so primerno socialno
infiltrirani. Tukaj ne mislimo na npr. menihe, ki zaradi pomanjkanja
„izpostavljenosti” oz. večje aktivne vloge v družbi, ne dosegajo
pričakovanega nivoja umeščanja teoretičnih/duhovnih znanj oz.
veščin. Na področju, kjer živimo, se torej nahajajo tudi najbolj
„pooblaščeni” tega področja. Zanimivo, mnogi duhovni Učitelji iz
vzhoda, so „prisiljeni” proučevati našo, zahodno kulturo (obiskujejo
Evropo, ZDA, ali tukaj celo študirajo), da bi izvirneje „pripomogli”
z duhovnim poslanstvom (zadovoljivimi odgovori), tistim iskalcem,
zanimivo (ali malo nečimrno?), ki od tu, v nekem iskanju odhajajo,
velikokrat neupravičeno, pre-daleč k njim. Spoštujemo iskanje
vsakogar na vsakršen način, ki se posamezniku zdi primeren, in
vendar se ob tem spomnimo na nek simboličen filozofski pomen,
besed (B. Pascal-a), ko je samo navidez „sosedova trava bolj
zelena” – dokler ne ’prideš’ do nje in jo bolje ne pogledaš. Torej, kdo
bolje pozna duhovni utrip prostora, katerega zrak dihamo? Morebiti
kdo bolje pozna relacijo duhovnega univerzalnega, z umevanjem
tu, z našimi okoliščinami materialnega? Gospodje, postopno se
prilagajajmo, naše poslanstvo je potrebno prevzemati ravno tam
kjer smo, kjer živimo in kjer delamo, naj odmeva kolikor hoče „nemo
propheta in patria” (nihče ni prerok na rodnih tleh). Boste vi, morebiti,
šli kam drugam obvladovati sebe in svet?... Torej? Priznajmo si
slabosti, uporabljajmo kreposti! Čas je, da se primerno izpostavimo!
Predstavimo svoj „status” brez zadržane (ali lažne) skromnosti,
pokažimo „zgled” in afirmiramo „vpliv”! Četudi na začetku morebiti
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nespretno, naj Znanje spregovori, držimo se predvsem vsebine, saj v
formi, marsikaterega bistroumneža (nikoli) ne zmoremo prehiteti…
Omenjena „paradigma” (- da nekomu, kasneje, ne-gre na bolje)
predstavlja neko „psihologijo” razumevanja duhovnih kriterijev,
tj. duhovno-materialnih zakonitosti višjega reda, katerih nosilec
je izključno duhovno bitje, ki kriterije v številnih in spremenljivih
okoliščinah stalno in pravilno prepoznava, podoživlja, živi, ter
jih umešča v jezik tuzemnega razumevanja med soljudi, v obliki
opozoril, napotkov, vodstva, sporočil, usmeritev, varovanja, glede
vsega znatno opaženega, kar vezano je običajno na (usodo) ljudi, oz.
za njih prihajajoče predvideno dogajanje. V bistvu takšno duhovno
bitje predstavlja kriterije samo od sebe, saj je vse bolj prežeto z
obvladovanjem duhovnih zakonitosti v vidnem in nevidnem delu
svojega organizma/lastnosti, vse bolj duhovnega utelešenja. Z
upoštevanjem številnih kriterijev, izgrajenih „občutkov” za pravo
mero, glede implementacij tovrstnih „informacij”, duhovni človek/
inteligenten, vzpodbuja ko posreduje, ali le nemo opazuje, dogajanja/
poti različnih stanj, tako izboljšav kot poslabšav, med opazovanimi
posamezniki, na različnih področjih človeškega sobivanja: zdravju,
odnosih, poslovnosti idr. Seveda velja to „pravilo”, za tiste, ki
duhovno tematiko nesporno obvladujejo, torej, ki so z duhovnim
svetom posebno povezani, in ki pridobijo/izgradijo tovrstne kriterije
iz višjih svetov, kot zakonitosti višjega reda, izključno z zgledom, vse
po duhovnih zakonitostih izjemno zapletenega sistema, o čemer bi
bila zmožna spregovoriti samo peščica (14 prikritih) spoštovanih,
sposobnih ljudi našega planeta, ki so povezani s „kozmičnimi
podatki”, ki je stopnja nad, ’zgolj’ jasnovidnostjo…
V življenju smo nekako vajeni prisluhniti pre-številnim ljudem, ob
katerih se, še posebej na koncu, večinoma izkaže, da so doprinesli
precej manj od izgovorjenega a kljub temu, jih sprejemamo,
toleriramo ali trpimo vse svoje življenje, že po ustaljeni navadi/rutini
nizkih kriterijev. Tudi nas - vsak na svojem področju - suvereno,
izvirno-besedno, prepričajo. Veliko premalo se zavedamo vplivov
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besed, njihovih moči in učinkov, obenem se premalo zavedamo
svoje uklonljivosti, s čimer „nevede” podpiramo marsikaj, ki se v
nadaljevanju razvije in navadno še slabše učinkuje – v škodo vseh
nas. Dobesedno smo temu vplivu, vsi že preveč izpostavljeni, zdi
se, kot da brez „primerne doze” manipulacije (malo resnic, malo
neresnic, nekaj zamolčati, nekaj preceniti), večina ljudi ne more več
zadovoljivo eksistirati. Manipulacija na vsakem koraku, v pre-mnogih
besedah, reklamah - preveč poti, preveč jalovega besedičenja,
nepotrebnih proizvodov. V bistvu bi morali postati bolj zahtevni, s
čimer bi ne le zadeve bolj objektivizirali, temveč bi ob tem razvili duh
kritičnosti, kateri je nujno potreben pri vseh zapažanjih , da primerno
presodimo ljudi. Zgodi se nam lahko v življenju, naključno srečanje z
„neznancem”, ki nam, za razliko od mnogih (iz zgornjega sestavka),
nevsiljeno nekaj specifičnega izpove, v dobro namero, kar pa v
tistem trenutku okoliščin ne uspemo (te, bolj redke „posebnosti?)
razumsko sprejeti/umestiti, pa kot „nesprejemljivo” največkrat
pozabimo, ignoriramo. V takšnih kontaktih, ni nujno prepoznati
vsiljenosti in prepričljivosti, kar simpatizira z lastnostmi visoko
razvitih kulturnih ljudi. Pričakovane učinkovitosti od izgovorjenih
besed duhovnih ljudi, torej ne zaznavamo v neki veliki meri, glede
na znanje, ki ga imajo. Učinkovitosti „duhovnega” delovanja se
izkažejo postopno, v preudarni izgradnji, in na osnovi trajnih temeljev,
z globokimi podoživljanji, kar ni podvrženo spremembam okoliščin,
niti času. V kolikor v bodoče ne uspevamo prepoznati ljudi, njih
nesebičnih smotrov, ki želijo nam v temelju trajno dobro, zmoremo
marsikaj zamuditi, izgubiti. Prisluhnimo torej notranjemu miru pozitivni intuiciji, suverenosti, usmerjeni izpovedi, skladni vsebini,
manjšini, za katere bi lahko cenili, da so pred nami – v humani sferi,
manj pa zgolj zaletavi obliki - nemirnosti lažnega vtisa – večine, v
interesni sferi. Kriterijev za prepoznavanje značajev med ljudmi je
veliko, naravo ljudi moramo vsaj zadovoljivo spoznati, kar bi lahko
najbolj preprosto pomenilo, da lahko zagotovo od posameznikov
predvidevali, kaj lahko od vsakega od njih, objektivno predvidimo,
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pričakujemo. Na življenjski poti doživimo veliko srečanj z ljudmi,
vendar zaradi pomanjkanja pozornosti, „neposlušnosti”, lahko tudi
zapravimo neko „življenjsko” priložnost, ki nam je nastavljena. V neki
zamujeni priložnosti, ki je bila dana po višjem planu a s posredstvom
nekega človeka, lahko pristanemo nesrečni, osamljeni, osiromašeni.
Nekatere posameznike, v nezavidljivem stanju sled življenjskih
okoliščin, se lahko le indiferentno opazuje (porečemo, „zanimivo jih
je opazovati, spremljati”), ko ne zmorejo moči, primerno se odzvati,
ali po namigu odreagirati, preprosto – prepoznati „sliko”, priliko in
sprejeti pomoč, pa njih duše ne zmorejo zaživeti, nemalokrat, njih
duše ugasnejo jim življenje. Običajno se kasneje (ko „je že mimo”)
ljudem, niti v najtežjih trenutkih ne ponudi pomoči, ker so potrošili
njim namenjen „bonus” nekega „ponižanja”, pa se zdi situacija
morebiti brezsrčna, kar je mogoče res iz stališča tuzemnega
razmišljanja, nikakor pa ne kriterijem višjega reda, katerim je vse
podrejeno, saj gre za „lekcije”, kakršne koli že so. V izjemnih
primerih, ki pa so redki, če „klient” pokaže pravo mero iskrene
„skesanosti” zaradi zapoznelega ozaveščanja o stvari, se mu priskoči
v pomoč. Vse relacije se uravnotežujejo s psihosocialno menjalno
teorijo, vendar še dodatno nadgrajeno po duhovnih kriterijih; kakor in
kolikor kdo prosi oz. si zasluži, če si zasluži – tako in toliko si pridobi,
saj morajo biti tudi karmične zveze vedno upoštevane in izravnane.
Nekdo lahko izgubi le nekaj npr. del premoženja, se poškoduje,
izgubi koga od bližnjih, nekdo izgubi totalno vse, npr. svoje ime,
premoženje, svoje potomce, svoje življenje. Po drugi strani ne
pozabimo, da nekateri, še posebno bližnji po zaupanju - predvsem
z izraženo duhovno danostjo -, izjemno pridobijo, npr. izboljšajo
odnose na vseh ravneh, marsikaj izvedo, dosežejo visoko poslovno
uspešnost, po potrebi (posebnih kriterijev) se jim podaljša (kvalitetno)
življenje, s čimer se tudi ustvarja pristna vez, ki tvori močno
konsolidirano „duhovno” bazo, izjemno silo, ki se jo tudi sicer lahko
ustvari/doseže, izključno na temelju, v sebi prebujene, duhovnosti,
inteligence - najmočnejše vezi pristnega prijateljstva. Krist je v zvezi
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s tem, redkim prebujanjem duha/prijateljstva, rekel: „Ko se telo pojavi
zaradi duha, je to čudež, a kadar se duh pojavi zaradi telesa, je to
čudež nad čudežem. Vendar se jaz, čudim temu, kako je to veliko
bogastvo stanovalo v tem siromaštvu.” (Evangelij po Tomu, tč. 29)
„Kdor pije iz mojih ust, postal bo kot jaz, in jaz bom postal kot on, in
skrite mu bodo stvari razkrite.” (tč. 108)
Dober prijatelj, je duhovno zainteresiran, predvsem pa načelno
usmerjen v odgovornost, red in skrbnost. Že s tem „grobim”
upoštevanjem atribucij, kar hitro prepoznamo nezanesljivega od
zanesljivega, saj v bodoče potrebujemo vse več zanesljivosti – iz
vseh strani, vseh slojev. Seveda tu mislimo na iskren in aktiven
duhovni interes in ne potvorjeno simpatiziranje s „pozornostjo”, ki je v
službi nekega drugega smotra pozornosti. Tukaj ne mislimo na tista
prijateljstva „ob šanku”, ali med navidez podobnimi, ali dokler drug
drugega potrebuje, ali, ki delijo le neke skupne interese, nekje drugje
pa se odzovejo sebični, ali, ki ne opazijo, tj. „pozabijo” na „prijatelja”
v stiski…Podamo enega od „čudnih” a resnih kriterijev, saj ga
lahko vedno samopreverimo - podoživimo, kaj resnično prijateljstvo
pomeni: če za prijatelja niste pripravljeni žrtvovati vsaj svoje roke
do komolca, potem to ni prijatelj – torej razmislimo, če imamo koga.
Nekateri lahko za prijatelja žrtvujejo tudi svoje življenje. Če nikogar
po teh kriterijih ne pri-dobimo za časa svojega življenja, bolj malo
veljamo in nismo izpolnili svojega poslanstva. Malokdo bi težko štel
za prijatelja celo najbližje tj. svojo družico, svoje otroke. Marsikdo bi
za svojega otroka sicer žrtvoval svoje življenje, vendar bi s tem lahko
podprl razvoj neke psihopatije, ki je pri lastnem otroku objektivnoizvorno ni prepoznal, ker je „njegov.” Smatramo, da bi „zaščitniške”
matere tukaj prednjačile, saj je materina ljubezen do otroka bolj
„po naravi” dana, očetovo ljubezen/zaupanje/veljavo pa si otroci
morajo prislužiti, se dokazovati. Ljudje imamo torej veliko slabosti a
bolj malo kreposti. Kvaliteta nekega posameznika pa se prezentira
ravno v prepoznavanju in odpravljanju slabosti, ki jih morebiti ima,
ter nenehnem plemenitenju kreposti, ki se skladno sinhronizira z
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občutkom za prav in narobe, ki je pravičnost.
Včasih porečemo, da „verni-ki” duhovne ljudi, zaupljivo upoštevajo,
pa zlahka marsikaj pridobijo, skeptični „neverni-ki”, ki vsevprek
zapostavljajo, pa marsičesa ne pridobijo, čeprav velikokrat „prežijo.”
Niti tukaj niti nikjer v kontekstu naše vsebine, ne smemo razumevati
duhovne ljudi kot tiste, ki bi zlorabili zaupanje ljudi, niti kot bilokakšne
pripadnike religijskih skupin, sekt ipd. Imejmo to nenehno na umu,
smatramo, da je bilo manipulacijskih ali zavedenih duhovnih ljudi,
veliko preveč, se pa vseeno terja od nas kritičnost in samokritičnost.
Lahko bi torej preprosto rekli, da tisto – za nekoga ugodna
odločitev - izvira iz „površinskega” uma, spontano in preprosto
pozitivno, šele za tem se običajno umeša „globinski” um, ki stik
ugodne odločitve nekako zmoti/nevtralizira, zavede/insinuira in
obvlada tj. prepreči. Ker slednje - vpliv zadnjih besed, misli, občutkov
-, običajno dominira predhodnemu, često sprejemamo napačne
odločitve, sebi v škodo. Jezus je nekoč izjavil v nekem kontekstu, kar
bi veljalo tudi v tem: „kadar smo isti po svojem Očetu/Izvoru, polni
smo svetlobe, vendar, če je to raz-deljeno, je izpolnjeno s temo.”
Je nekaterim res tako težko, neobremenjeno, „površinsko”, prisluhniti
tistim, ki so v temeljnih pogledih znatno pred njimi, takrat – enkrat, ko
pravi je (še) čas?
Povezati s tistim, higieničnim, ko „sam v gozdu ob poti”…, bi
bilo nedostojno, vendar…, ta zgodba ni tajila svojega, navidez
„praznega”, prvinskega bistva. „Zakaj neki”…, človek ne zmore
moči opaziti/videti…, in še svoje prvinsko bistvo tako zataji, ki polno
zanimive - v neraziskani popolnosti sicer - a trajne je vsebine?...
„Kdor pozna „vse”, a samega sebe ne pre-pozna, ta vse zgreši”, kaj
šele, če ne spregleda vse, ki „ob” izpostavljeni so poti… Toliko, za en,
umski, primer…
„Naslednjič smo opazili, da so na nekem mestu, vse do 5 metrov
v levo in v desno stran, nekako simetrično, pognale modre in tudi
viola rožice; drobne, na stotine njih: drugje, v bližini, jih nismo uzrli.”
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Njihovi plani, 2. izvor
Sile mraka, nz, so kreirani pod ukazi moči „Starešin”, Starih
odpadnikov Lyranov iz Atlantide in njihovih potomcev. Ti mladeniči so
bili veliki Nad-lordi imenovani YHWH, (Ich Whick), kar izvirno pomeni
„Vrhovni Vodja” ali „Modri Kralj.” Nekateri ljudje rečejo Jahveh ali
Jehovah, vendar je Ich Whick točen izgovor zaradi moči, ki se kreira,
ko se to točno izreče. Judje so sicer koristili to ime, vendar jim ni bilo
nikoli dovoljeno, da ga izrečejo. Imeli so ukaze od Starih Nad-lordov,
da kreirajo genocide. Zaradi tega čiščenja, so hoteli kreirati novo
raso, močnejše ljudi od ljudskih bitij, ki bi preostali, tako da bi se
lahko inkarnirali s svojimi slugami in oficirji. Oni se vračajo, saj ne
morejo ubežati vibraciji Zemlje, čeprav izvorno ne pripadajo sem, in
vendar, tukaj so umrli, pa so se tukaj ujeli. Oni ne morejo biti
inkarnirani, ker bi eksplodirali v navadnem človeškem telesu.
Vibracija je ta, ki jih privlači, naravno, to je za njih velik problem,
vendar oni stojijo za vsemi sitnostmi, ki smo jih deležni skozi
zgodovino. Ti Nad-lordi so ujeti v astralnem svetu in ne morejo
napredovati dalje, želijo se vrniti sem, na ta dimenzionalni plan. Oni
so družine tujcev, ki so odgovorni za uničenje Atlantide. Še vedno so
tu, želijo kreirati celoten globalen genocid, da obnovijo super raso.
Želijo pustiti nekaj procentov sub-ljudi, da jih koristijo kot suženjsko
raso, katera je ljudska, vendar tudi delno robotoidna. Koristijo svojo
tehnologijo, da bi olajšali njihovo kontroliranje, kot so implanti.
Neverjetno je, kaj vse oni v sodelovanju z Devetimi Družinami
planirajo. Devet Družin ima z njimi, zelo močne kontakte že stotine
let nazaj, oni so jim pomagali v izgrajevanju vsega doseženega.
Planirajo vojno, tako kot so že mnoge in pri tem ne gledajo samo na
denar in pomoč drug drugemu, temveč gledajo na ubijanje kot nekaj
fantastičnega, med ljudmi, ki imajo probleme. Imajo vse te
skladiščene droge, skladiščene viruse, mikrovalove, vso tehnologijo.
Mi mislimo, da večidel poznamo, a ne moremo niti sanjati o tistem,
kar vse imajo. Želijo totalen genocid in preureditev človeške rase.
Konstantno poizkušajo pospešiti kroženje Zemlje z atomskimi valovi,
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da zamenjajo pole, ker je to prikladen način, da se eliminira veliko
število ljudi, in da se izdvoji po vrstah vsa odpad ali „sub-ljudje”, kot
nas imenujejo. Tukaj je vse razčiščeno, tako da se oni lahko vrnejo.
To je eden od razlogov, zakaj so zasnovali celotno civilizacijo ljudi na
Mesecu in Marsu. Tako lahko vse pustijo za seboj, se kasneje vrnejo,
ter napravijo vse novo…In vendar se jim marsikaj ne posreči…, tudi
zaradi vibracij Nove Dobe, zaradi novega Zodiakalnega polja energije
Vodnarja - vladajoča frekvenca. Ne bodo bili zmožni, da gredo proti
nam, ta energija deluje na zelo interesanten način, ker povečuje in
kombinira vse energije, ki jih imamo, vendar zavestno in v nameri.
Prihaja tudi iz Kolektivne Zavesti…od bitij, v glavnem iz naše
galaksije. Ta energija aktivira našo DNK v nameri začenjanja dobe
Vodnarja in kot naravna močna podpora, izpolni vse, v resnem
smislu. Običajno neizbalansirani, nesigurni ljudje, takšni postajajo še
bolj, metafizični pa postajamo še bolj metafizični. V bistvu se ta vpliv
že opaža, v kolikor smo odprtega duha. Več dobrih src in več
ljubezni, širi se in povečuje, bilo kje v nas. Nekateri so torej izbrali
proceduro učenja iz svojih lastnih duš, da so nebalansirani, pa jih ta
energija ubije, ali se bodo sami. Popolnoma bodo znoreli, eksplodirali
ali enostavno umrli, saj ne morejo in ne bodo zmožni zadržati to
energijo, ne morejo pobegniti od svoje lastne. Projekt HAARP, ki
govori o bombardiranju vseh EM frekvenc in plasti onesnaženja?
Oni, v bistvu, poizkušajo uničiti evoluirano DNK človeške rase, ker
vedo, da smo ljudje postali zelo nevarni, izvedeli smo, kaj se je
dogajalo vsa ta leta, tudi, ali sedaj ali nikoli. Zelo so nervozni in
prestrašeni, zato nas obsevajo z mikrovalovi in uničujejo kvaliteto
naše hrane. Vedo za energijo Vzpenjanja in Zodiak, vedo vse o
energiji kolektivne zavesti, vedo, da se pospešeno spreminjamo, in
se zavedajo, da se lahko nekaj zgodi, zato se bo Aliansa vmešala.
Oni se ne bodo uprli, vendar imajo zato vojne baze na Mesecu in vse
orožje izven orbite v slučaju napada, ki ne bi bil od neke tuje rase,
kot ljudje mislijo. To je posredovanje aktualne Galaktične Vlade,
podobno, kot starš, ki pristopi otroku, ki je začel streljati, udarjajoč ga
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in govoreč „dovolj je! prenehaj!” Ljudje so prestrašeni, mislijo, da je
vse to orožje za vojno proti Rusiji ali Kitajski. Ne, ne! Bilo bi koriščeno
proti privilegirani nz. Aliansi, v kolikor se vmeša, ali proti nam, če se
vmešamo preveč. Vedo, da se ne morejo izvleči, s tistim, kar so tukaj
vedno počeli. Univerzalna Aliansa Planetov, veliko vmešanih svetov v
tem sektorju, je linija, ki je utrjena v vseh dimenzijah, povsod in ima
mnogo ramifikacij (razvejanosti). Ena konfederacija je povezana z
drugo, in vse to zopet vtkano z drugo alianso. Vsi so medseboj
povezani s strani vojnih dogodkov in dogovorov, pa je tako, družinsko
članstvo neskončno, celo prehaja v drug univerzum. Člani Alianse, ki
kontrolirajo ta del galaksije so v Andromedi, v galaksiji in ozvezdju
Andromede, oboje ima zvezo s tem iz nekega razloga. Torej prva
stvar je genocidna vojna v Evropi in na Bližjem Vzhodu. Izrael ima
neke zveze s tem in ljudje na Mediteranu, kasneje se vmeša še
Kitajska. Malo po malo, vsi izgubijo kontrolo in so vmešani v to.
Seveda, voditelji so vsi rešeni in združeni (tako kot mi pri tem branju).
Izmišljajoč in s planiranjem vsega. Nihče zares ni nikomur neprijatelj.
Žal nam je. Ljudje smo samo prevarani, kot vedno. Vojna bo trajala
dve do tri leta., vse je načrtovano, cilj v številkah za eliminacijo
določenega števila ljudi, nekaj milijard. Oni so veliko bolj napredni od
atomskega orožja, je nekaj mnogo bolj čudno. To je meteorološka
kontrolna tehnologija, katero so že koristili, so že kreirali velike
vetrove, menda pet uraganov v istem času, a že eden, vemo, koliko
lahko povzroči. Napravili bodo, da izgleda kot naravna katastrofa, z
uporabo različnega orožja, ki ga ljudje še nikoli prej niso videli, katero
ne morejo niti zamisliti, je več kot znanstvena fantastika, torej potresi
povzročeni z napravami, uragani povzročeni z napravami meteorološka kontrola. Ljudje ne bodo vedeli, da je vojna, mislijo, da
je naravna katastrofa. To upraviči uporabo regularnega
konvencionalnega orožja, ker ljudje ne bodo imeli hrane - to je
največji problem. Nacije bodo mogoče še imele nekaj zalog žita a
druge nacije hočejo pre-vzeti vse blago, da preživijo; ukazano bo
oficirjem nižjih rangov, da to postorijo. Oficirji vsi mislijo, da se igrajo
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prave vojne, pa bodo - iz umetno induciranih atmosferskih in
geoloških problemov - s konvencionalnim orožjem, malo vojno, tudi
začeli. Drugi cilj, v nekem sodelovanju z Devetimi Družinami, je
genetski inžinering, popolna posebna telesa za zasužnjeno raso, in
potem ustvarjanje popolnega telesa, ki lahko zadrži edinstveno
energijo za ET, kateri želijo priti in kateri nimajo kam oditi. Stari Tujci
smatrajo to, kot svojo stvarno lastništvo. Ne bodo odnehali, vse
dokler ne dobijo ta svet, ki so ga že imeli, vendar ga želijo izkusiti
malo bolj, kot lahko sedaj. Za njih je to, kot da se poduha dober
zrezek a nezmožen, da ga poje. Končno, oni želijo popolno kontrolo
nad Zemljo in na ta, celoten sektor vesolja. In zakaj enostavno ne
prevzamejo vse že jutri? Imajo vso moč. Kaj jih zadržuje? Obstaja
veliko dobrih ljudi na tem svetu. Naše vibracije v nas je tisto, kar jih
zadržuje, smo kot zadnja linija obrambe, ne glede ali vemo to ali ne.
Je naše lastno polje moči. Obstaja še vedno veliko dobre ljubezni,
mnogo odprtih src, mnogo kozmičnih bojevnikov in benevolentnih
(naklonjenih) nz, ki tudi pomagajo. Zelo subtilno. Tudi oni so
prestrašeni, v kolikor oni gredo predaleč ven na odprto, da bi jim bilo
lahko povrnjeno. Oni so v naglici, nam naklonjeni, pa so jim na poti,
mi smo jim na poti, še vedno se dogajajo tudi dobre stvari. Oni ne
morejo kar tako prevzeti vse, njihova energija je zelo močna vendar
krhka, zlahka pregori. Tako je to, s silami teme, potrebna je le majhna
sveča, da obsije celo sobo in oni se morajo zavarovati, da mi te
sveče ne prižgemo. Nostradamus je govoril o tretjem velikem
Antikristu, človeku z modrim turbanom, ki se pojavi kot religiozna
figura, češ, da je eden od inkarnacij neke stare prerokbe iz Biblije.
Dobrega izgleda, zelo močan. On je že inkarniran, vendar se še
marsikaj ne ve, ker bi se lahko spremenilo, obstaja sicer človek, ki bo
prišel do velike moči, vendar je tudi padec cerkve povezan z njim,
vendar ne sme nihče izvedeti, da je on tukaj, ker lahko postane tudi
nekaj drugega, pa lahko potem ljudje rečejo, „kako lažemo, bedaki
smo se zmotili”; nikakor, le včasih gredo stvari v drugo smer.
Moderni fenomeni žitnih krogov so nastali v maju 1990 v Angliji,
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sicer so se pojavljali že sto let nazaj a se takrat niso obravnavali
kot tajen fenomen. Zakaj največ ravno tam, ker je to mesto, kjer je
zasnovano več kot Devet Družin. Oni so-delujejo z reptilsko raso,
ki živi nekaj km pod zemljo, skupno z nekaj drugimi vesoljskimi
rasami. Aliansa je odšla naravnost v „zadnje dvorišče” Devet Družin,
kjer jim je bili rečeno, da naj prenehajo s tem in povedo tem nz.
rasam in svetovnemu tajnemu redu, naj izstopijo iz tega ali naj trpijo
posledice. To je sporočilo in oni merijo čas…, tako da, ko se 90%
teh krogov prepozna…, mnogi od njih so predstavljeni kot oblika
komunikacije, neka oblika edinstvene kode. To je jezik komunikacije
z ne-blagonaklonjenimi nz, katere je svet potisnil, da jim izpovedo,
da oni niso zmagovalci. Procent žitnih krogov je tudi malo sporočilo
ljudem, ki pričakujejo neke stvari in sigurne znake. Krogi so v
glavnem napravljeni od Arcturians-ev in nekih ljudi iz Alianse, ki so
prišli iz ozvezdja Andromede. Aliansa ima veliko večje perspektive,
mnogo širše poglede na celotno sliko, obstajajo tri alternative, katere
so vzeli v obzir:
Prva je, da ne počnejo nič… Čeprav bi uspeli nevtralizirati
negativne nz, oni čutijo, da bomo mi uničili sami sebe, a mnogi so
voljni prevzeti našo ’naravo’ z veliko hitrostjo…
Druga, da enostavno udarijo planet… Nekateri zaslužimo rešitev,
in pustiti, da se Zemlja nekajkrat obrne, vse iz nje izbrisati in začeti
znova z ustvarjanjem populacije, ki ima občutek, da je dostojna tukaj
živeti. Mnogi mislijo, da bi uničenje vsega podprlo prizadevanja tistih,
ki so uničili progres in prehod na višji nivo, kateri niso pripomogli, da
zavest na Zemlji mnogo hitreje evoluira…
Tretje, da se Zemlja stabilizira. Da se stabilizira vžigalna vrvica,
ki je izvržena na zemlji od silnih atomskih eksplozij, da se stabilizira
tektonsko, tako, da se igra vodi od zunaj…
Zato je zelo pomembno, da vsi mi delamo vse tisto, kar lahko
popravi naš karmični dolg. V kolikor (mi) zmoremo izgraditi primerno
zavest na planetu, ustvarjajoč povezane skupine, lahko preprečimo
katastrofo tako, da zadržimo časovno linijo. Vse naše aktivnosti na
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planetu, se spremljajo in posredujejo naprej, je kot duhovna vibracija,
ki izvešča naprej, k višji vibraciji duše, namreč duh ni najvišja
vibracija, je kot zaščitni plašč, duša je najvišja vibracija, iz katere vse
izhaja. Duša je jedro vibracijske frekvence univerzuma. Predstavlja
kolektivno zavest ljudi, ki so to napravili skozi mnoge inkarnacije, do
notranjega srčnega jedra našega univerzuma, brez vladarja, samo
kolektivna zavest.
„Chupacabra”, ki je raziskovana v Puerto Ricu, končni cilj je, da
ustvari pogoje za probleme in teror, onesnaženje, vojno, zločine
in strah… Oni želijo izkoristiti ljudi za idejo nz. invazije, s temi
strašljivimi kreaturami, tako bodo inscenirali lažen prikaz nz. invazije
na Zemljo. Vsi bodo tako prestrašeni, da jim bodo odstopili vse svoje
pravice in rekli Svetovni Vladi, „Prosimo, pomagaj”! „Naredi bilo
kaj, samo pridi in nas reši”! Chupacabra je stvor, kreiran genetskim
eksperimentiranjem in namerno izpuščen med populacijo, da servira
ljudem idejo o neki vrsti hudičeve nz. invazije, sled česa zadeva
postane javna. Kadar pridejo s specialnimi močmi, pripravljenim
zakonom, prevzamejo in prekinejo dosedanjo ureditev…To je plan.
Obenem oni spoznavajo, da so ljudje dojemljivi, da se o vsem tem
lahko podučijo, pa se Tajna Vlada tega boji, po drugi strani pa dobro
pozna ureditev nekih zastavljenih stvari, ki bi pripomogle, saj so
ljudi predhodno že podvrgli masovni kontroli uma, pa otroke, preko
kompjuterja, „posledic” različnih agresivnih igric, z uporabo TV, da
prikažejo mahanje s pištolami, ubijanje ljudi, kriminal in vse ostalo,
da bi se na ta način lažje izgovorili, kadar pridejo in vse prevzamejo.
Starši in vsi ostali, bodo pošiljali pisma zastopnikom, politikom,
govoreč „Umaknite vse te pištole iz ulic!” Da bi se ljudi zaščitilo, da
bi se počutili bolj varni, bodo orožje zasegli. Vendar to njim olajša, ko
načrtno delovanje sprovedejo, pa bodo tudi njihove čete, manipulirale
z ljudmi, bolj varno, brez večjih problemov. V tem kontekstu ni
grožnje od reptilov, ni grožnje od prave nz. invazije. (od Pleiadejcev,
Sean David Morton, 8. maja 1996, povzeto, prirejeno, dopolnjeno)
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Po tolikih tisočih letih, so reptilski načrti, za totalno kontrolo,
skoraj končani. Amerika je prevelika in se ne more kontrolirati,
morebiti se bo zmanjšala. 1850-tih so bili napravljeni načrti za
globalno dominacijo. Ta naj bi se končala do 2010?, razen, če se
nekaj v tem času ne spremeni, kar je mogoče, npr. posredovanje
Galaktične Federacije, ki morebiti ne bo voljna dovoliti, da propade ta planet, ker po nas, Reptili gredo naprej, k njim. Da so
to biblijska leta, porečemo. Biblijo so spremenili ničkolikokrat, je
scenarij iz Biblije tisti, ki ga, bodo izvedli, in to ni božja beseda. Za
Mesecem se že nahaja veliko plovilo, skoraj kot Mesec, na desetine
milijonov čistokrvnih reptilov, iz Drako zvezdnega sistema. Prikrito so
prileteli 1997 (kot B.H. komet), kot podržka originalnim za globalno
dominacijo. Čisti reptili prihajajo iz votlin, zato je po Ameriki toliko
požarov (podtaknjenih?), da bi se ljudi zadrževalo oddaljene od teh
predelov, da jih ne bi videli. Ta objekt, za Mesecem, ustvarja potrese
in spremembo vremena povsod po svetu. Oblika povezovanja med
njimi, bo postala normalna, kasneje bo javno. Globalno monetarni
sistem je tendenca, brez obstoja gotovine. Umetna copper-bazna
(bakrena, modra kri) se že dolgo proizvaja za bodočo uporabo,
nadomesti in zamenja originalno kri, s ciljem, da imajo vsi isto krvno
skupino. Mimogrede, ’inteligentni’ ljudje imajo več cinka in bakra
v svoji dlaki. Vsa hrana bo genetsko spremenjena, vse gojenje
originalne hrane bo prepovedano. Radijski valovi uničijo vso setev
ali živali, katere originalno, nekdo poizkuša vz-gojiti. Kloniranje bo
normalno, marsikje je že. Prvi človeški klon je tukaj ustvarjen že leta
1927 s strani Nemcev, Američani so ga ustvarili šele leta 1967, ne
le enega, za potrebe „enkratne uporabe” na izpostavljenih delovnih
mestih, npr. s povečano radiacijo. Na Mesecu se sedaj nahaja 40
tisoč kloniranih Aryan tipov vojakov, okoli 15 tisoč se jih nahaja v
podzemlju Marsa. Reptili smatrajo, da se Aryan genetika lahko lažje
kontrolira. Prihajajo jim v pomoč še Nefili, ki so bili pri nas že 5 krat
(svetopisemski David je naš, Goljat je on!), približno enako ne-umni
kot mi. So bitja 3.D., ki so jih ugrabili, reprogramirali in strenirali
335

Reptoidi, da bi jih koristili kot silo podpore v naše preteklosti, nekje
pred 5 do 8 tisoč leti in v zvezi s periodo pred 12 do 14 tisoč leti
idr. Izumrli so, ker v naši atmosferi niso bili v stanju naravnega
razmnoževanja, eksperimenti, da se jih genetsko križa z ljudsko
populacijo, pa niso uspeli. Prišli so s planeta Dorlaqua iz ozvezdja
Orion, prezentirali so jih ljudem kot „Božje Sinove”, ki so se ženili z
hčerkami ljudi (umetna/nasilna inseminacija, ženske so pri porodu
umirale), brez spolnih odnosov, saj so imeli pre… hm, ca. 58 cm…
So velike rasti (3,3 – 4,2m), nam podobni (no, 3 gonade). Nefilimi
(Nefili) se vračajo, nimajo planeta, v tranzitu so - k nam gredo! Tri
vesoljske ladje, v vsaki, njih 12 milijonov. Oni k nam ne prihajajo,
da bi Nam pomagali… Koristijo kozmični val, za prehod skozi časprostor. Oni so podporne sile, za pomoč Sivim in Reptoidom. Blizu
so, čeprav se definitivno ne ve, kdaj pridejo, po našem merjenju
časa. Namreč potujejo (vendar obenem tudi živijo!) zelo dolgo časa
(„npr.” iz Oriona), morda 12 generacij, njihova življenja pa trajajo okoli
2000 let v vesolju, oz. okoli 800 let na trdi podlagi, kjer se počutijo
komfortneje, torej zagotovo pridejo… Mnogi potujejo, nekateri za
„prisilo” a tudi drugi, ki raje opazujejo zgodovino ob strani. Reptoidi
upajo, da nas bodo držali pod kontrolo tudi v 4.D., do 2012 leta.
Lahko jih obvladamo že z Znanjem, ki se nahaja v tej vsebini.
Izvedeti mora o tem čim več ljudi. Biti moramo informirani!
Oni sicer živijo v 4.D., vendar so 3.D., enako fizične narave kot mi.
Obnašajo se kot Gestapo. Gestapo je bil inspiriran z Nefilimi preko
Reptoidov, takrat je bila ena od vaj, sedaj bo šlo zares. Ni možnosti,
da bi bili do nas prijateljsko razpoloženi, vendar nas Znanje za-ščiti,
takrat bomo v 4.D., v prehodu z mnogimi, vendar bomo imeli opravka
z njimi, ker oni že živijo v 4.D.; koristijo pištole za omamljanje.
Eden od znakov nefilske genetike so dvojni Y kromosomi; zapori so
polni teh YY, z monstruoznimi mentalnimi motnjami, skoraj vedno
kavkazoidnega tipa, često prekomerno razviti, torej obstajajo njihovi
rezidualni (preostali) sledovi tudi v ljudeh. Žrtve holokavsta, ki so
se medtem reinkarnirale se spominjajo svojih doživljajev. Judje so
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prestavljali vladajočo klaso Atlantide, ki je plačala karmične grehe,
„brisanje krivice” iz tega časovnega obdobja. Večina njih je potomcev
Atlantov, holokavst so doživeli oni, ki so morali očistiti svoje karmične
dolgove. Hitlerjeva avantura je bila le vaja za bodoči scenarij, kjer
se je šlo za testiranje svobodne volje. Testirala se je volja našega
planeta! Hitlerjev um, telo in duša so bili kompletno kontrolirani od
strani OPS sil. Že kot otrok, se je opredelil s svojo voljo na stran
mraka, da bi ostvaril svojo željo za zmago in združenjem nemškega
naroda. S kontrolo Hitlerja so napravili adekvatno „plodno podlago”
za ponovno uvajanje Nefilov, z namero predhodne vzpostavitve
totalne kontrole na Zemlji 3.D. pred prehodom v 4.D. tj. genetskega
vzgoja nemške „Master Rase”, kar jim ni uspelo. Nacistom ni bilo
jasno, kaj jih vzpodbuja, da uničijo Jude, ker so bili kontrolirani
od OPS entitet v 4.D., vendar je bil Hitler v direktni komunikaciji z
Lizard stvori/reptile in Orionci OPS, in od njih dobival inštrukcije,
kako ustvariti „master raso” za vzpostavitev svetovnega reda.
Arijevski genom predstavlja najmanj narušeno podobnost kot tudi
praočetovsko zvezo z Orionskim rodom, da bi master rasa pripravila
teren za njihovo dominacijo, kontrolo in zasužnjevanje celega
planeta. Hitler je dobil direktivo od reptoidov, da eliminira Jude,
genetsko vejo, semitski gen, ki lahko nevtralizira karakteristike gena,
ki se nagiba brezobzirnosti in dominaciji in s katerimi bi se lahko
zoperstavila temu. Aurični profil in karmične reference, se namreč
stapljajo/vklapljajo s fizično strukturo, torej, genetska struktura je
fizična refleksija nekoga duhovne orientacije, duša se mora uskladiti
z genetsko zgradbo, četudi gre za potencial, čeprav se lahko
manipulira z odgovarjajočo tehnologijo. Tisti, ki resnično želimo mir
in harmonijo na tem planetu, se duhovno razvijati, bi morali „moliti”,
da imamo v sebi kaj judovskih genov, kar so sile mraka skušale
zmanipulirati preko Mojzesa in Levitov, da so izpovedovali „rasno
čistost”, da bi Judje zadržali svoje gene, da bi jih izolirane, kasneje
lažje uničili. Zato so se dobri v interakciji z Abrahamom trudili, da čim
bolj razširijo judovske gene. Arijevski Protokoli Sionskih Modrecev
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so napisani v Turčiji. V tem delu našega univerzuma 3. in 4. D.,
natančno v naši galaksiji, je region poznan kot Orion, edini resnični
dom bitij človeškega tipa. Od tam izviramo vendar ni to edino mesto,
kjer se trenutno nahajamo? Potrebno je raziskati naše podatke o nz.
Usmerimo pogled na Orion! To je naš resnični dom in mesto, kamor
se na koncu vrnemo. Tukaj je absolutno najtočnejši profil Oriona,
ki lahko obstaja, najgosteje naseljen region v naši galaksiji Mlečni
cesti. Razprostira se preko prostora 3. in 4.D., ki je dolg toliko, kot
je razdalja od tu kjer se nahajamo in njega. Obstaja 3444 naseljenih
„svetov” v tem regionu, neki planeti, neki planetoidi, sateliti, polovica
je OPS – Orionska Federacija. Orionci so kreirali Sive v 5-ih
variantah, kot kibernetična bitja, instalirana na Zeta Reticuli 1,2,3,4
itd. Reptilska bitja so nastanjena na 6-ih planetih v 4.D., njih kot
sužnje pa posedujejo Orion OPS bitja in v nekaj slučajih kot hišne
ljubljenčke. Ime „Orion” je originalno, nativno in je direktno prišlo na
Zemljo. Vsa humanoidna bitja izvirajo iz regiona Oriona, obstajajo,
vedno so obstajale in bodo obstajale milijoni takšnih kolonij. Vse kar
obstaja so lekcije - konfuzija in dezinformacija -, ni bližnjic.
Za tiste, ki so pomanjkljivo informirani, tovrstni materiali ali bolje
rečeno spoznanja, so pridobljeni od bitij 4.Denzitete, mislim, da od
Orionske unije.
Vendar imamo ljudje življenjsko silo, ki je velika moč. Vendar je
to tudi energija, ki je lahko ujeta s strani mračnih entitet, saj lahko
kreirajo situacijo, kot da umremo, lahko napravijo prevaro, lažni
scenarij s svetlobo, tunelom, vse…”Oh, svetloba! Jezus prihaja, oh
da!” Lahko preslepijo dušo in jo ujamejo. Naenkrat se znajdemo
v laboratorijskem terminalu, kjer vse izničijo, in se zopet vrnemo
sem…Oni tako živijo. Živijo s spoznanjem, da se konstantno
inkarniramo, ponovno in ponovno v mnogih življenjih, s premalo
časa, da spoznamo kaj vse se dogaja. Ni časa ponovno izgraditi
svojo voljo, vzdržljivost in modrost. Ti nz včasih koristijo duše, vse
dokler obstojijo, kar je okoli 1000 let, ali najmanj 500 let. Ti – Sirianci,
Orionci, vsa ta bitja iz Atlantisa, ki so napravila toliko škode, del
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grupacije Sleparskih Pleiadejcev s Starimi Lyranci. Obstajajo bitja z
Alfa Drakonija in Ursa Majora, ki so zares neverjetni, pol ljudje pol
Lizardi, veliki, zelo močni. Obstajajo sicer tudi manjši, a večinoma
je zelo močnih, 675 do 800 kg, popolni neemotivni bojevniki, to je
problem, saj živijo v njihovem umetnem prostoru in so zelo utrujeni.
Želijo biti v naši dimenziji, želijo svobodo, da se premikajo, da dihajo,
da jim je ugodno, da so zunaj, kot sami porečejo… V mnogih slučajih
oni ne ugrabijo duše temveč astralno telo, vendar, ko je ugrabljeno
astralno telo, je ujeta tudi duša, določen čas…če je dovolj močna
da odide…, če ni , je zaradi tega, ker ji manjka kozmične evolucije,
pa ostane v zaporu in to je problem. Kadar nekdo umre, so lahko
pripravljeni na njega v entiteti z druge strani. Oni ga čakajo, z
isto vibracijo, s katero je vstopil. Oni ga ujamejo in ga postavijo v
kontejner, kjer je ujet. Lahko ujamejo nekoga z magično tehnologijo.
Za ljudi, ki so slabotni, oni lahko kasneje upravljajo, postanejo
sužnji. Enako obstajajo entitete, ki lahko nahranijo duševno moč,
energijo, kar počnejo dobri, ki izgledajo kot angeli, močni, ki so
popolnoma zlati, tako rekoč begunci iz Atlantisa. Tukaj na Zemlji so
obtoženi za vse stvari, so Lyrian/Pleiade porekla, obtoženi od vseh
ostalih… Obstajajo tudi takšni, ki se hranijo s človeško energijo,
astralnim pogonom. Sledijo vedno za ljudmi, ki se zlahka podredijo,
ki predajajo vso moč (zaupanje) nekomu, ki za njih skrbi, za njih
prevzame odgovornost. S tem se hranijo, zato se lahko opazi plovila
teh bitij, ki krožijo okoli nogometnih igrišč, cerkva, bilo kje, kjer se
zbirajo „predani” ljudje, „fanatiki”, kjer se izmenjuje veliko jeze in
emocij. Te energije, plovilo pre-vzame preko vakuumske svetlobe. V
plovilu jo filtrirajo in koristijo kot moč, vse preostale pa transportirajo
in postavljajo na različna mesta po svetu, kjer se te energije
manifestirajo kot problemi, vojne, strahovi, zločini..., vsepovsod se
to lahko opazi, v vsaki ulici. V bistvu oni privlečejo delno negativno
auro vibracijskega polja in od tega živijo, podobno, kot ljudje, na
svojem nivoju, poskrbimo za svoj način prehrane. Interesantno,
kajne? Preden so zgodijo velike naravne katastrofe ali vojne, se
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na teh področjih navadno pojavijo nz, da bi videli, kaj se dogaja,
da bi koga vzeli. Velikokrat pri-čakajo, da se zgodi neka nesreča,
katastrofa, da se cela zgradba zruši, in tako nekoga zlahka vzamejo,
ko se smatra za izginulim. Na filmskem posnetku naleta aviona v eno
od stolpnic WTC, lahko neposredno pred trkom opazimo nekakšen
val sence, v katerem se zgodi ravno to, posrkana življenjska energija
– verjetno s potniki vred. Informacija potrjena. Torej sijajna prilika,
da odvedejo ljudi, tako dobrih kot slabih namer. Vedno opazujejo.
Ljudi lahko prenesejo s svetlobo (transidimenzionalno atomsko
remolekularizirajo oz. deatomizirajo, kompleksno - je trk denzitet)
na plovilo in jih direktno prenesejo v drugi svet na drugo mesto, kjer
jih pod-učijo in natrenirajo, ne da bi umrli, niti niso pogrešani, kadar
jih vzamejo. To je „Direkt(a)na Inkarnacija” na običajen način brez
umiranja – kot vzpetje, kar počno dobre in slabe entitete…
Aliansa ne funkcionira na način, da bi kogarkoli fizično uničila.
To počno, ako morajo, kar se dogaja v redkih trenutkih, od takšnih
stvari se držijo na stran. Redka re-akcija se javlja, kadar Stvori ali
Reptili kar lovijo in streljajo vsevprek, k čemer so nagnjeni. Reptili
so rasa, ki je kreirana s ciljem, brez emocij, kot bojevniška rasa…
Človeška rasa je križana z njimi. Izvorno so bili kreirani kot zemeljska
moč, mučitelji in bojevniki, vendar so postali vse bolj pronicljivi. Če se
nekaj, temu podobnega, ustvari, verjetno ne moremo predpostaviti,
da ne bodo koristili svoje inteligence. Prišel je čas, ko so želeli
svoje plovilo, tudi vesolje, da živijo in da so neodvisni. Sedaj živijo
tukaj, pod Zemljo nekaj sto km… Nek Tibetanski učitelj jih imenuje
Nagas Harachi „Kača človek.” Namreč, oni se dobro počutijo na
dobri temperaturi, ugodno jim je, ker ni veliko zraka in svetlobe,
občutljivi so na svetlobo. Interesantno, ker so ljudje v času Atlantide
izgradili fantastična mesta pod zemljo, da se skrijejo od velikih živali,
ipd., sedaj pa so ta bitja pod zemljo, ker se želijo držati dalje od
ljudi…”Pa še kaj, ha, ha, ha…”, da je Zemlja votla, več kot le nekdo,
posmehljivo pripomni. Ampak ta vsebina ni za nekoga, temveč za
inteligentne, ki se ne posmehujejo niti njim niti nikomur. Ne moremo
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namreč pisariti še dodatnih vsebin, v zvezi s tem ali onim, nekaj
besed pa mogoče res ni odveč, vsaj za „vzpodbudo.” Za tiste, ki
veste, iskreno spoštovanje.
…ko so Atlanti izvedeli, da hočejo Reptili kontrolo nad novo raso,
so pričeli z močnim bombardiranjem Lemurije z EM orožjem, kar je
povzročilo potopitev kontinenta v Pacifiški ocean. Edini predeli od
Lemurije, ki so ostali so Havajsko otočje, del Kalifornije, Avstralija,
Nova Zelandija, J. Pacifiško otočje, Japonska, Filipini, Taiwan in
otočja JV Azije. Reptili, ki so preživeli potop Lemurije, so odšli v S.
Indijo, v predele centralne in J. Amerike, globoko v notranjost Zemlje,
novo domovino, kjer so razvili veliko podzemno civilizacijo. Zaradi
tega so se začele legende o peklu in demoni, ki živijo v ognju izpod
planeta. Izgradili so nekakšen sistem podzemnih železnic, s katero
lahko pri-potujejo na bilo katero mesto na planetu v nekaj urah.
Kreirali so slavna podzemna mesta Akkadia, Agartha, Hyperbolea,
Shambala, ki jih raziskovalci, morebiti „še vedno” iščejo (pri vsej
nz. tehnologiji?). Ta mesta so izgrajena vse okoli notranjega zidu
notranje zemeljske skorje. Zemlja je namreč votla zaradi hlajenja in
spinanja (lastnega vrtenja), ko je izvržena od iz zvezde ali sonca.
Zamislimo si torej pralni stroj, centrifugo, kjer je notranjost prazna.
Vsi planeti, ki so posledično nastali od eksplozij zvezde/sonca so
votli, pa četudi za to ve samo manjšina. Kaj ne velja za vse stvari
tako? Najvažnejši vhodi v notranjost Zemlje so na S. Polu, ki ima
odprtino ca. 2080 kv. km ali premera okoli 65 km in na J. Polu z
1530 kv. km ali premera 47,5 km, kar se lahko vidi iz vesolja. Zaradi
tega ni dovoljen prelet potniškim avionom nad temi področji, ne pa
zaradi nekih magnetnih disturbanc (motenj), kar je službeni razlog.
Admiral Byrd je reportiral o teh odprtinah 1920-tih, dokler ni njegova
informacija postala prepovedana. V centru ali nucleusu (celičnem
jedru) notranjosti Zemlje je globus energije, ki je ostal še iz časa
kreiranja tega planeta, kateri deluje kot sonce. Svetloba tega objekta/
pojava, ki je suspendirana od gravitacije in centrifugalne sile, kreira
svetlobo auroro borealis. Obstajajo številni vhodi, skozi votline, ki
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vodijo v notranjost planeta: Rocky Mountains, Sierra Mountains,
Z. del Amerike, Ozarks, Appalachi, Alpe, Himalaya, Andi in Karibi.
Če se pogleda svetovna mapa, se lahko vidi, da je pod Tibetom
najboljša podzemna baza v Aziji, od kjer se lahko dospe na vse
kraje kontinenta. Tem reptilom so pomagala bitja iz Siriusa B, ki so
razvila Budistično filozofijo in skupina Lyranov. Sedaj rovarijo, da bi
spojili Afganistan s Tibetanskim podzemnim sistemom. Obstajajo tudi
mnogi suboceanski vhodi, predvsem globoko v Pacifiškem Oceanu,
v Karibskem morju in Atlantskem Oceanu pri Azorih, Kanarskih in
Falklandskih otokih. Vsa ta mesta, so dobro zaščitena od teh držav
in elitne enote novega svetovnega reda. Umetno kreirani vhodi, se
nahajajo pod novim aerodromom v Denverju, Giza Plato v Egiptu,
številne zračne baze po svetu, templji v Indiji in na Kitajskem. Velik
Kitajski vhod je izpod Shensi Piramide, zato se tu, nikomur ne dovoli
pristop. Torej, ko so bili Reptili umaknjeni iz površja planeta, so bili
Atlanti prostih rok, da se igrajo novo človeštvo in da postavijo človeška
bitja za vladarje na planetu. Od preživelih so napravili kolonije,
prevzeli kontrolo nad črno raso itd… Kadarkoli so Atlanti detektirali
podzemne reptilske aktivnosti so bombardirali notranjost planeta z
laserji in EM pulzacijo, da jih uničijo, vendar je to oslabilo zemeljsko
skorjo. Po nekaj milenijih takšnih napadov, je Atlantski kontinent začel
razpadati, s civilizacijo vred, zaradi refleksije fizične deterioracije
kontinenta. Populacija je predvidela destrukcijo kontinenta, mnogi
so odšli v Egipt, Peru, na Appalachi planine, Z. Evropo, še preden je
prišlo do kolapsa kontinenta, zaradi katerega se je planet nagnil iz
osi, kakor omenja Biblijska legenda o potopu, prelivu vodnih gmot…
Seveda so tukaj imeli vpliv tudi Anunnakiji, ki so s svojim umetnim
planetom ustvarili gravitacijski vlek, kar se je zgodilo pred ca. 12.000
leti, pa vpliv nepooblaščenega „igranja” s kristalnim predmetom…
Leta 1999 so časopisi reportirali, da so ameriški astronomi, detektirali
ogromen planet v bližini Plutona, z eliptično orbito, ki je v nasprotju od
vseh ostalih, v našem sončnem sistemu. Ta umeten, votel planetoid,
imenovan Marduk, gre mimo nas vsakih ca. 12.000 let… Zakaj ga
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tokrat, po vseh predvidevanjih - leta 2003 ni bilo… Mogoče ni več
toliko interesa, za njihove ostanke eksperimentov, v centralni in južni
Afriki, črno raso, ali pa so bili, tam, nekako od nekoga zadržani, da
nas zopet ne premaknejo z osi… Eh, se bodo že dogovorili, raje tam,
in na svojem nivoju… Tudi, se mi tukaj, velikih voda, ne bojimo…
(izvor: joschua.org, prirejeno, dopolnjeno)
Iz bodočnosti, ascenzija …
…torej tu sem, kaj neki se bo zgodilo…, čakam… Brcam pesek,
sprehajam se po obali… Takrat opazim, da se začenja svetloba
mračiti, kot slabo vreme…, nek lahen vetrič. Neko vriskanje slišim, na
ulici za hotelom. Imel sem občutek…, kot da nekaj prihaja iz oceana.
Imel sem povezan občutek…, kot da se zaradi tega tukaj nahajam…,
in imel sem prav. Iz vzhoda…, kot da…, neka temna linija… se
premika, zavzema ves horizont? Rekel sem: „Ohh…, ohhh! Poglej
kaj prihaja!”… Postajalo je vse večje…, in večje, na presenečenje
vseh…, je vreme postajalo vse slabše. Veter je pihal in… vse ostalo.
Vidim, slišim…, kako ljudje tečejo okoli, kot zmešani…, vsepovsod,
nekateri ljudje v obupu, padajo…, drugi kar prehajajo mimo njih…
Nikoli ne bom pozabil… Popoln kaos okoli mene… in jaz sem rekel
„Ohh, Moj Bog! - Poglej ti to!”…
Bila je zelo močna nevihta, ki je prihajala naravnost na nas. Takrat
sem se spomnil visokih nebotičnikov New Yorka, kako izgledajo in
sem rekel: „Ta pojav je večji, kot te visoke zgradbe, katere pomnim.”
Takrat, na presenečenje vseh, se je pojavilo okoli desetine ljudi…,
z moje leve strani, in oni so bili skupina, ki je prišla od kdo ve kje…
Takrat so se pojavila vesoljska plovila in začela hitro, v mahu, jemati
ljudi, s snopom svetlobe…, postavljati jih v plovilo iznad mesta…
Ascenzija: Svetlobno žarčenje je nenavadno, rožnata svetloba,
kot bi svetila baterija, in nekateri ljudje so lahko dvignjeni, neki pa
ne. Telepatsko si odgovarjam na ta vprašanja…, da računalniki za
vkrcavanje v plovilih, delujejo v harmoniji z odgovarjajočo vibracijo
za ljudi. Programirano so nastavljeni samo na vibracije določenih
ljudi. Ljudje, ki so dobri, z veliko ljubezni, ljudje, ki so dosegli zaščitno
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vibracijsko frekvenco. To je vesolje in resonanca, z računalniki za
vkrcavanje. Plovilo je samo okras, lahko se dvignejo le ti ljudje, z
drugimi to ne funkcionira, ker v času velike krize, emocij, bi morda
pilot lahko zaščitil nekoga od ljudi, ki ne morejo ali ni potrebno, da
so zaščiteni, pa s tem upravlja računalnik. Lahko smo prestavljeni v
bodočnost ali samo odseljeni na drugo lokacijo… Maji so bili sicer
odseljeni kolektivno - v celoti, vendar se ne zanašajte…
Točno, kot sem rekel, ta skupina ljudi z moje leve…, je samo
gledala v mene…, in mi z njihovimi mislimi govorila: „Da, to smo
mi, tukaj smo in pripravljeni smo. Povej nam, kaj naj delamo. Kam
naj gremo?” In nikakršnega izraza ni bilo na njihovih obrazih. Bili
so mladi ljudje. Jaz jih nisem prepoznal, vendar, oni so prepoznali
mene. Bili so navadni ljudje. Bil sem iznenaden…, ker so mene
prepoznali a jaz nisem prepoznal njih. Na njihovih obrazih je bila
spokojnost. Kot da so vedeli, da so oni bili tisti, ki bodo rešeni…
Potem sem rekel; „Pa…to je to…, kamor mi moramo iti. Spremljajte
me.” Potem smo mi, mirno krenili. Mi…, smo sproščeno hodili, a
vsi ostali, so tekli okoli nas, vendar smo mi…, bili v polju zaščitene
moči. Nisem sicer to videl, vendar sem to občutil. To polje se je
raztezalo kakšnih meter in pol, do tri metre, okoli nas…Povsod okoli,
kot da je revolucija z ljudmi, ki bežijo, vriskanje otrok, takrat sem
pomislil: „Kako interesantno…, kako oni kričijo in ponoreli bežijo in
tečejo….a kam? Oni nimajo kam zbežati!”… To sem mislil, da sem
si celo zapomnil, kar je zelo čudno…In takrat sem se jaz…puf…
vrnil nazaj in takrat sem bil podoben kameri, katera je gledala vse te,
spremljajoče scene… Bil sem v zraku in gledal dol, videl sem močan
veter…, voda se je povlekla… Interesantno, bil sem ves moker, kot
da sem ravnokar prišel, kompletno oblečen, izpod tuša…Ne vem,
mogoče ta čas šele prihaja… V principu, jaz nikoli ne govorim o
datumih, ker se stvari konstantno menjavajo v bodočnosti, ker pot,
ki je vodilna energija, za naprej in nazaj, ni določena. Če jaz rečem
neke stvari, in one se ne zgodijo, kaj bodo ljudje rekli? Šel sem v
bodočnost nekajkrat, na ista mesta v istem času, in bilo je vsakič
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različno. Predvidel sem strahovito neurje nekje, enkrat, vendar je to
pleiadejska moč poizkušala spremeniti, kot so spremenili štiri druge
uragane, ki so prihajali po uraganu Andrew… Ta veter povzroča
meteor, ki bo prišel in zadel Karibe… Tudi če bi vedel, bi datum
zadržal za sebe, ker bi v slučaju spremembe izpadel slab… To je
zelo blizu, nekje do leta 2012, verjamem, da do takrat. Lahko se
zgodi, da se Atlanta začenja dvigovati direktno pri otokih, kar preplavi
Florido in ljudje se samo premestijo tu, da živijo, in Florida gre v
ocean… Dolg potres na Floridi bo zelo močan…(Sean David Morton,
8. maj 1996, intervju z Adrianom, prirejeno)
Ob vsem navedenem se od nas pričakuje, da upoštevamo
intuicijo oz. osnovne zakonitosti ne-predvidenega kvantnega
vesolja, relativnost vseh navedenih dolžin časa, letnic, katere lahko
- spremembe frekvenc, percepcija množic, vplivi duhovnih gibanj na
Zemlji in nad njo, približajo ali oddaljijo, tudi, da se eventualno lahko,
nekaj komaj zgodi, nekaj pa skoraj zgodi, ali glede kakšnih realnih
predvidevanj/patologij, ki se zaradi povečane mase spremljajoče (tudi
naše) zavesti, obratnosorazmerno omilijo, kolabirajo, ipd. Predvsem
naj nas primerna informiranost po-vleče v smer povečevanja
lastnega polja moči, s čimer ne-vede, sicer „manj kontrolirano” a
bolj homogeni po naravi, vplivamo na one druge, po naravi „manj
homogene”, četudi (trenutno) bolj kontroliranega vplivanja.
O relacijah med ljudmi se največkrat niti ne razmišlja, obstajajo
načini, običajnim ljudem neznani, ko se med seboj spontano
povezujemo. Samo če se razmišlja z višjim umom, v zaznavanju
možganskih frekvenc med posamezniki in prepoznavanje dinamičnih
učinkov vzpodbujenih miselnih tvorb, se lahko te kompleksne
indikatorje predvideva in pričakuje, vendar je tega analitičnoduhovnega načina med ljudmi tako malo, da o tem ni vredno
razpredati. Navedli smo že, da smo duhovno-znanstven način
zapostavili, sicer ne dosežemo praktičnega učinka, čeprav je
pridodan antropozofski duh, nujno potreben in stalno, skozi vsebino,
predstavlja kompleksno duhovno vez. Bolj praktično se je prepustiti
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neki realni intuiciji, s katero nesporno, med nami, začutimo neko
afiniteto frekvenc duše/uma, v čutenju nepotvorjenega duhovnega
smotra, kar predstavlja višjo „neposredno” komunikacijo, kot jo
predstavlja zgolj besedna, ki je specifična in pomanjkljiva. Te
paralele med nami omogočajo, da v prepoznanem skupnem smotru,
zmoremo večji vzgon moči, da nekaj postorimo, ker če bi delovali
samostojno, običajno ne bi zmogli. Ko se duhovni odnosi med
povezanimi utrdijo, predstavljajo večje moči in vzpodbudo delovanju.
Od tega časa se, poleg stvari v osebni karmi, začenjajo stvari
menjavati tudi v karmi sveta, pa neke stvari postanejo bolj umirjene,
s čimer se lahko na višjem nivoju zaustavi mnoge stvari obenem.
Tako so na koncu stvari kompleksno skombinirane.
Danes se že prepoznava posameznike, ki imajo, nosijo/predstavljajo
zaščitno vibracijsko frekvenco. Marsikateri tega niti ne ve, morda
jim to moramo povedati tisti, ki vidimo, oz., ki smo s tem bolj prežeti,
vzpodbuda gotovo ni odveč. Stalno delujemo, da nas je, v slučaju
potrebe po vzpetju, v bodoče veliko, veliko več…
Veličina ’uma’
Kakorkoli, nenehen nered, nesoglasja, tendence po dominaciji, vedno
in povsod… Ko se je Hotona Council sestal, da razmotri razvijanje
življenja na našem planetu, sta se zastavili dve vprašanji. Prvo, če
se prepusti človeškim bitjem, da se razvijajo sama, kako vedo, od
kje resnično izvirajo, in drugo, če ni nobenega posredovanja v njihov
razvoj, kako bodo vedela, katero pot naj gredo. Ena nz. nefizična
skupina, je odločila pustiti nek predmet, ki ima v sebi znanje, da je
za tiste, ki dovolj evoluirajo, da to razumejo. Na eterični ravni kreiran
predmet, je vseboval vse znanje božanskega spomina, kolikor so
Kreatorji predmeta vedeli. Univerzalen, kozmični, Božji spomin,
kozmična inteligenca, kakorkoli, limitirane človeške misli, ne zmorejo
dojeti veličino kreacije. Programirali so ga z zgodovino univerzuma
in z vso tehnologijo, ki bo kdaj koli bila potrebna človeškim bitjem,
na našem planetu. Skupina je predmetu odločila obliko ženske
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človeške lobanje, brez kakršne koli nacionalne značilnosti. Lobanja
je reprezentirala vse humanoide, simbolizirala bratstvo in harmonijo.
Ženska oblika, zaradi tega, ker je postavljeno v fizično realnost
kot simbol, da se preseže ego, izbran je kristal, ker predstavlja
najvišjo možno vibracijo v fizični realnosti – čistost, prozornost/
jasnost, fokus, poveličanje. Čeljust je bila mobilna, simbolizirala je
predmet za komunikacijo. Ta skupina je pustila to kristalno lobanjo
prvi Lyrian/Atlan civilizaciji, ki je prišla. Postavljena je v tempelj
piramide, kjer se je polnila z energijo v toku mnogih let. Ko so
Sirianci infiltrirali drugo generacijo iste civilizacije, so se dogovorili,
da študirajo lobanjo. Po dolgem času so uspeli kreirati točno kopijo,
ki so jo odnesli tehnološko najsuperiornim, v zvezdni sistem Sirius
A. Druge skupine so napravile inferiorne kopije, za uporabo njihovim
človeškim kreacijam. Kadar je prišla tretja generacija iste Lyrian/Atlan
civilizacije, je bil pravi cilj kristalne lobanje, skoraj pozabljen. Tisti na
moči in oblasti, so poizkušali uporabiti jo, v negativne namene. Niso
doumeli, da magnificira (poveličuje) in reflektira nazaj vse zle akcije
in namere, poleg tega je kreirana na način, da vse kar misliš v njeni
prisotnosti, se ti reflektira nazaj in postane del tvojih doživljajev. Od
lobanje bi morali razumeti, da je fizični univerzum ogledalo naših
misli. Kadar je potonil Atlantis, so prebegli visoki svečeniki, lobanjo
prinesli v centralno Ameriko, kjer so nz. bitja Procyons pripeljali Maje.
Tukaj je bila lobanja koriščena kot predmet molitev/čaščenja, dokler
niso Maji zapustili planeta, brez sledi. Kristalna lobanja je ostala
zakopana v ruševinah, dokler ni v zgodnjih letih 20. stoletja, ona
sama dovolila, da je najdena. Legendarna kristalna lobanja (o njej
je pisal David Hatcher Childress), funkcionira skozi trinity (trojstvo)
komunikacijo, tj. barve, tone in arhetipe. Kadar bi se, bilo katera
kombinacija, pomislila v prisotnosti lobanje, bi se odprl program,
kodiran za posebno frekvenco, ki rezonira. Vsaka kombinacija teh
treh, bi odklenila program v lobanji, ki bi predal človeštvu nek nauk.
Leva stran možgan, predstavlja jezik, desna, čiste misli. Pineal v
sredini čela, balansira in prevede levo in desno stran preko arhetipov.
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Sedaj vemo, za kaj služijo ti deli naših možgan…Arhetipi so lahko
geometrijski, črke, številke, stari hebrejski simboli, piktogrami ali bilo
katera kombinacija teh. Barve so enako del triade in imajo skorajda
svoj jezik. Leva stran možgan je mračnost, desna je svetloba, pineal
ali tretje oko, pa to balansira…(izvor: joschua.org, prirejeno)
Humanoidi – Antropoidi
„Zdi se”, da smo, poleg tisočih raznovrstnih delitev, s katerimi smo
kot človeška bitja izpostavljeni na tem planetu, v bistvu razdeljeni
predvsem na dve vrsti:
Ljudje z dušo (poznani kot „sin človeški”, adamski ljudje ali
humanoidi), in ljudje – brez duše („sin božji”, organski portali, preadamski ljudje ali antropoidi).
Da bi objasnili pojem – „sin božji”, pre-adamski človek ali organski
portal, je potrebno preučiti pojem psihopatije, z ozirom, da je psihopat
(sociopat, psihosociopat) „karikatura” enega organskega portala
(v vednost, ko karikatura samo poudarja določene, karakterne črte
originala).
Psihopatija je le eden primer, kako mentalni sklop antropoida
lahko izgleda v svoji skrajnosti, vendar, da bi se razumel antropoid,
moramo izvršiti vpogled v mentalni profil klasičnega psihopata.
Mnogi ljudje si pod pojmom psihopata, avtomatsko zamišljajo
nekega napadalca ali serijskega morilca, vendar v realnosti, večina
psihopatov redko prihaja navzkriž z zakonom, lahko bi se reklo, da
jih mnogi od njih pišejo – ustvarjajo. Ena skupnih lastnosti jim je
obsesija, za izpostavljanje svojih stališč/mišljenj/iluzije drugim, da bi
jih kontrolirali, ob sočasnem zavzemanju neprijateljskega odnosa, do
vseh tistih, ki se z njimi ne strinjajo. (izvor:http://quantumfuture.net,
povzeto, prirejeno)
Organski Portali - Druga Rasa
Pri proučevanju psihopatije, bi lahko bila v veliko pomoč knjiga
H. Clecley: The Mask of Sanity. Obstaja tip psihopatov, katerega
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bi svobodno lahko imenovali „prikriti psihopati.” Gre za „uspešne”
psihopate, tj. tiste, ki nikoli niso odkriti, ki nevidno operirajo v naši
družbi. Oni izgledajo kakor „mi”, opravljajoč svoje dnevne obveznosti,
vendar ob vsem tem pri njih „nekaj manjka.” Cleckley to opisuje tako:
„Opazovalec je tukaj soočen z eno prepričljivo masko treznosti. Vse
zunanje črte te maske so zelo čvrste; ona se ne more premakniti,
sneti ali penetrirati s pomočjo vprašanj, usmerjenih proti globljim
nivojem osebnosti. Proučevalec se pri njih nikoli ne sreča s kaosom,
kot pri tistih, ki jih navadno najdemo, prepoznamo izpod „fasade”,
pri paranoidnih shizofrenikih. Njihovi procesi razmišljanja, vsebujejo
vse normalne aspekte pri psihiatrijskem proučevanju, kot tudi pri
tehničnih testiranjih, kateri so specialno koncipirani, da izvržejo
na površje vse skrite simptome, neke psihične motnje. Pri samem
pregledu postaja jasno, da tu nimamo opravka z neko enostavno
dvo-dimenzionalno masko, temveč z nečim, kar oddaja čvrsto in
stabilno sliko ene trezne in racionalne osebnosti. To bi morebiti
zmoglo biti primer tistega, kar je Trelat mislil izraziti s pojmom, „la
folie lucide.” Ta struktura osebnosti, funkcionira v vseh teoretskih
situacijah na način, ki je skoraj identičen enem normalnem,
treznem funkcioniranju. Njihovi logični procesi razmišljanja, lahko
izgledajo kot ena perfektna operacija, ne glede, kako so te osebe
stimulirane ali tretirane pod eksperimentalnimi pogoji. Opazovalec,
pri njih opazi vse one verbalne in facialne izraze, barvo glasu, kot
tudi druge znake, za katere vemo, da izražajo emocije človeka in
njegove reakcije v normalnem življenju, enake kot pri nas samih, tj.
kakršne bi sami pričakovali, pri drugih ljudeh. Ob priliki verbalnega
izpraševanja nekega psihopata, se vse njegove presoje, kot tudi
emocionalne reakcije, zdijo trezne in odgovarjajoče. Samo s pomočjo
dolgotrajnega in kompleksnega procesa zasliševanja in presojanja,
baziranega na zbiranju mnogoterih drobnih impresij, se lahko
prepričamo, da navkljub vsem tem, čvrstim racionalnim procesom,
vsem normalnim emocionalnim afirmacijam in njihovi konsistentni
aplikaciji v vseh smereh, v vsakem slučaju, nimamo opravka s
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kompletnim človekom, temveč z nečim, kar nam sugerira na en,
fino konstruiran refleksni bio-stroj, ki je v stanju, perfektno oponašati
človeško osebnost. Ta psihični aparat, kateri deluje zelo gladko in
konsistentno, reproducira ne le samo primere dobrega človeškega
rezoniranja, temveč tudi odgovarjajoče simulacije normalnih emocij
ljudi, kot odgovor na vse tiste raznovrstne stimulanse, katere prinaša
življenje. Ta, reprodukcija enega celovitega človeškega bitja, je
tako perfektna, da nihče, ki pregleduje psihopata v eni normalno
opremljeni kliniki, ni v stanju da objasni, s pomočjo nekih znanstvenih
ali objektivnih pojmov, zakaj ali kako ne gre, ob tem, za enega
resničnega človeka. Enako vidimo in čutimo, da tista realnost, v
smislu nekega popolnega in zdravega doživljanja samega življenja,
pri njih primanjkuje.”
Kdor je imel priliko videti film „The Man Who Wasn’t There”, v
glavni vlogi s Billy Bob Thornton-om, lahko prepozna ta opis. Imejmo
na umu, da je Cleckley imel opravka s kliničnimi slučaji, tj. tistimi
psihopati, ki so bili odkriti, pri katerih je prišlo do „okvare v programu”,
ker se v drugih slučajih, oni niti ne bi z-našli v njegovi kliniki. Takšni
ljudje, z malimi trajnimi napakami v programu, zlahka gredo „mimo”,
torej so med nami, kot normalne osebe.
Vendar, obstajajo tudi drugi, kateri se imenujejo „Organski Portali”, ti.
„uspešni psihopati”, ljudje, ki imajo tako razvite sposobnosti imitacije,
katere so postale del njihove osebnosti, da so lahko odkriti, samo
po dolgoletnem opazovanju. Tu je mišljeno „strokovno” opazovanje,
nikakor neko, bistveno bolj učinkovito, „gnostično.” Zelo redko kršijo
zakon ali postanejo kriminalci, bodo prej tisti, ki pišejo zakone, kot
tisti, ki jih kršijo, morda nikoli ne bodo v situaciji, da nekaj ukradejo,
saj je „verjetno”, da so oni lastniki ali se nahajajo v upravah podjetij,
bank… Tako, večina organskih portalov, nima tendence/potrebe
kršiti „zakone”, vendar, tisto čemur nenehno težijo, so t.i. „A vplivi”
(pojem Borisa Mouravieff-a), sicer poznani kot socialne norme, kot
npr. denar, seks (spolnost brez emocij), zakonski stan, slava ali bilo
kateri iz grupe tistih „idealov”, ki se vsem nam, servirajo od naše
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rane mladosti. Uresničenje teh ciljev, se smatra v tej globalni družbi,
kot kulminacija človeškega iskanja za srečo, četudi je obenem, iz
situacije, v kateri se danes svet nahaja, evidentno, da je resnična
sreča, samo ena od naših iluzij, kar vse je vidljivo vsaj tistim, ki
imamo občutek, kako mora obstajati „nekaj več.”
Torej, od kje prihajajo naši, ti. „življenjski cilji”, kateri nam tako „lepo”
služijo? Je mogoče, da gre tukaj za tuje ideje in cilje, ki se nam
vsiljujejo…, ali je mogoče v interesu nekih drugih, da večina nas, troši
energijo v naglici, za neko himerično (’Himerino’; blodno, namišljeno)
srečo?
Takšen koncept ni nič posebno novega, toda, tisto kar bi zmoglo
biti novo in interesantno, je realna možnost, da trenutno obstaja
cela „vojska” organskih portalov, katerih edina funkcija je, da
vzdržujejo takšno nekoristno sledenje, skozi „puščavo in pragozd”
kot standardni modus operandi (način ravnanja) za ta planet, in tako
neprestano zagotavljajo produkcijo „loosh energije”, od 6 milijard
stalno frustriranih, človeških bitij. Poudarjamo, da v nobenem slučaju,
ne govorimo o neki maligni obliki ali zlu, ki prihaja od organskih
portalov, saj se oni, samo obnašajo v skladu z naravnimi nagoni,
pa se tako tudi zdi, njihova narava, „brez-dušna.” Kakor so se ta
raziskovanja, ideje, misli in „čutenja” razvijala, tako so prihajala
odkritja, eno za drugim, in kmalu je postalo jasno, kako bi/je bilo
mogoče, da se tak Grandiozni Plan sprovaja v delu, saj kot kaže, mi
trenutno, ta planet, vzajemno delimo s tremi milijardami organskih
portalov, kar pomeni, da je vsak drugi človek, na tem planetu, brezdušen!?
V tretjem delu svoje knjige Gnosis, Boris Mouravieff diskutira
nekaj, kar on imenuje „pre-adamsko človeštvo” in „adamsko
človeštvo”: „V prvem delu knjige Gnosis smo nekajkrat omenili
sobivanje, dveh, v glavnem, različnih ras, ene od Ljudi, druge od
Antropoidov. Naglašamo, da z ezoterijskega vidika, ta, drugi pojem,
nima nikakršen poniževalen pomen... Svete knjige, vsebujejo več
kot le eno referenco, na temo sobivanja teh, dveh človečanstev,
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na našem planetu, kateri sta si sedaj, medseboj podobni po obliki,
vendar ne tudi s svojim bistvom. Zmoremo celo izpovedati, da se
cela zgodovina človeštva, od „Adamovega izgona iz raja”, pa do
danes, vključujoč tudi novo dobo, nahaja v stalni senci sobivanja
ljudskih ras, kateri se bosta medseboj razdvojili šele, ko pride
„Zadnja Sodba.” (str 107)… Te, človeške lupine, antropoidna rasa,
so potomci pre-adamskega človeštva. Glavna razlika med sodobnim
pre-adamskim človekom in adamskim človekom – razlika, katere ni
moč ugotoviti z (zunanjimi) čutili – je, da ta prvi, ne poseduje razvite
više centre, kateri obstajajo pri drugem, ki mu, čeprav oddvojeni od
njegovega budnega dela zavesti, še od časa „Pada iz raja”, nudijo
realno možnost ezoterične evolucije. Razen v tem slučaju, sta si ti
dve rasi podobni: imata iste nižje centre, isto strukturo osebnosti
in fizično telo istega izgleda, čeprav je to, v veliko več slučajev
močnejše pri pre-adamskem človeku, kot pri adamskem; kar se
zunanje lepote tiče, ne smemo pozabiti, da so, pre-adamski človek
in ženska, ustvarjeni z božje strani „šestega dne”, „po svoji podobi”
in da so hčerke te rase, bile lepe…(str. 108, 109)… Identificirajoč
sebe z „Jaz-a” njegove osebnosti, je Adam izgubil zavest svojega
resničnega „Jaza” in padel iz Raja - njegovega originalnega stanja,
v isto stanje kot pre-adamski ljudje…Ti dve človeštvi, ki prihajata iz
dveh različnih procesov stvaritve, sta se kasneje medseboj pomešali,
na nivoju organskega življenja na Zemlji… Od takrat nadalje, je
sobivanje obeh človeških ras, postala ena norma… Lahko vidimo,
kako so skozi stoletja, pa do dandanes, adamski ljudje v svojem
post-rajskem stanju, bili in so v enem generalno inferiornem položaju,
v odnosu na pre-adamske ljudi… Za sedaj se zadržimo le na tem,
da sodobni adamski človek, z oz., da je izgubil kontakt s svojimi
višjimi centri in od tu, tudi s svojim resničnim „Jazom”, sedaj izgleda
praktično isto, kot njegov pre-adamski „rival.” Vendar za razliko od
slednjega, ima on še vedno svoje višje centre, ki mu omogočajo
možnost premikov, napredovanja, potom ezoterične evolucije. V
sedanji situaciji, pre-adamski človek takšne možnosti nima, vendar
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mu bo ona dana, v kolikor se adamsko človeštvo razvije, kot bi se po
pričakovanju moralo, za časa dobe, Svetega Duha. (str. 129)”
Mouravieff nam pove, kako v bistvu obstajajo dve rasi kateri
evoluirata na Zemlji in čeprav fizično izgledata skoraj identično,
se medsebojno razlikujeta z vidika duše. Zdi se, da ena rasa ima
potencial, da razvije suvereno in integralno dušo v tem življenjskem
obdobju, dočim se druga mora še uvrstiti, počakati „drugi krog”
vesoljnega cikla. Adamska rasa je doživela „izgnanstvo iz raja”, kar
je pomenilo tudi prekinitev vezi med višjimi centri (ki omogočajo
pristop višjim spoznanjem/zavesti) in nižjim centrom (ki upravljajo s
fizično eksistenco), kar je povzročilo, da se je adamski človek, našel
na istem terenu, „v igri” s pre-adamskim človekom. Ne bi nas smelo
čuditi, ko Mouravieff-ova definicija teh dveh človeških ras in razlika
med njima, zelo spominja na omenjen opis Clecley-a, razlike med
psihopatom in človekom, ki ima dušo. Ali bi se prav tisto nekaj, kar
primanjkuje psihopatom, lahko povezalo, z nekom, ki ima potencialno
možnost kontakta s svojimi višjimi centri?
Mouravieff opis „izgnanstva” Adamske rase, je zelo podoben tistemu,
kar so nam omenili Cassiopejci, kar simbolično predstavlja „pad”
našega stanja zavesti.
Nekaj teksta iz channeling seanse Geneza:
Adamska rasa, s celovitim DNK (s takrat še aktiviranimi 12-imi
spiralami, ki so bile ob „padcu iz raja” razpršene v danes le dve
delujoči), s funkcionalno zvezo s svojimi višjimi centri, je tisto, kar
nam Cassiopejci indicirajo (navajajo k sklepanju) v opisu, v smislu
3.D. OPD načina življenja, v „neki vrsti” 4.D. stanja, in na podobni
„valovni dolžini” s 4.D. OPD. To je (moralo biti) lepo… Ko smo se
odločili, da doživimo večjo stopnjo fizikalnosti, se je naš „oddelek”
zavesti, odcepil od OPD stanja, izgubil zvezo z višjimi centri in tako
doživel „izgnanstvo iz raja.” Tako smo se našli na istem nivoju, kot
pre-adamska rasa, ki ni imela možnosti ustvariti zvezo z višjimi
centri, ker v njihovi DNK, primanjkuje za nekaj takega, potreben
„hardware.” Vendar, zaradi tega, ker ta novi 3.D. OPS tip eksistence,
353

ni bila „naravno okolje” za telo, ki ima (sicer razpršen) potencial da
doseže svoje višje centre, se je „izgnana rasa” znašla v podrejenem
položaju, v odnosu na pre-adamsko raso.
Potem, ko se je zapazilo podobnosti opisov teh dveh ras pri
Mouravieffu, in opisa psihopatov po Clecleyu, se je postavilo nekaj
vprašanj miselnim tvorbam (energetskemu kolektivu iz 6.D. OPD)
Cassiopejcem: Kaj je to Organski Portal?
Vprašanje: V tretjem delu svoje knjige (Book III) Gnosis, Boris
Mouravieff diskutira o nečem, kar imenuje „pre-adamsko” in
„adamsko” človeštvo. Tokom proučevanja smo opazili, da je ta
pojem psihopatije (psychopathy), kot smo to diskutirali v „Adventures
Series”, v stvari prav tisto, o čemu je Mouravieff govoril, čeprav se
je hotel izraziti s pomočjo Biblije. Ne glede na to, je osnovna ideja
ta, da pre-adamski tipi človeka, v svoji osnovi nimajo „duše”, niti
zmožnosti, da jo razvijejo. To je na nek način resnično šokantno,
vendar obstaja na to temo veliko znanstvenih diskusij, baziranih na
podobnih kliničnih dokazih, tj. da resnično obstajajo človeška bitja,
katera so po svojem bistvu „mehanske” narave in splošno nimajo
svojega temeljnega ali višjega „Jaza.” Gurdjieff je davno govoril o
tem, tudi Castaneda. Tako želimo vprašati ali so te trditve, o obstoju
dveh bazičnih vrst ljudi, pravilne?
O (Odgovor): Res so, čeprav zopet, tudi tu, obstaja eno
„okraševanje” stvari z Biblijo, pre-adamski ljudje so „organski”
portali, med nivojema denzitete.
...Iz tega je prišlo naravno vprašanje, ali sploh obstaja kakšna svrha,
v poizkusu „pomoči” ali „reševanju” takšnih individuumov, ali bi tu šlo
samo za izgubljanje časa?
O: Nekako tako. Večina njih, so samo zelo učinkoviti stroji.
Tiste, ki ste jih vi identificirali kot psihopate, so samo oni „z
napako.” Najboljše od njih, se ne more odkriti, razen v slučaju
dolgotrajnega in pozornega izpraševanja.
Eden dolgoletnih članov grupe, je hotel izvedeti, če se je kdorkoli od
nas, doslej v življenju, srečal z nekim od the, „organskih portalov” in
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če se je, ali ga lahko Cassiopejci identificirajo, da bi lahko poslužil za
primer.
O: Če vzamete v poštev, da je populacija enakomerno
razporejena, potem bi morali razumeti, da ena oseba, v svojem
življenju sreča toliko organskih portalov, kolikor tudi tistih, ki
imajo dušo. Vendar, ko se nekdo nahaja v situaciji, da začenja
„vzgajati” in jačati svojo dušo, Kontrolni Sistem poizkuša
vnesti celo še več „enot” (organskih portalov) v življenje te
osebe. Sedaj razmislite o vseh ljudeh, katere ste kadarkoli
srečali v življenju, posebno o tistih, s katerimi ste bili in ste še
vedno intimni. Katero polovico od vseh teh, bi lahko identificirali
kot organske portale? Težko za povedat, kajne?
V: Ali je to originalni pomen tistega pojma „onesnaženja krvnega
sorodstva”?
O: Da.
... To, je v vsakem slučaju, dalo nek nov pomen tistim dogodkom,
opisanih v seriji tekstov „Adventures Series.” Enako je postalo
jasno, da je delo na razlikovanju „organskih portalov”, od ljudi z
individualno dušo, zelo pomembno v t.i. „procesu ascenzije.” Brez
osnovnega razumevanja transformacije in konzerviranja energije,
tudi ni možnosti za fuzijo magnetnega centra. Tako se zdi, da so bile
vse izkušnje, ki so opisane, potrebne za prečiščevanje teh energij,
kot razvijanje razumnosti in pronicljivosti, do enega višjega nivoja. V
tem času, je eden od članov naše skupine trdil, kako v njegovi družini
obstaja nekdo, za koga je siguren, da je „organski portal.” Na to so
Cassiopejci ostro odgovorili:
O: Nikar sedaj ne začnite z etiketiranjem, ne da bi vzeli v poštev
vsa dejstva. Pomnite, tudi tisti, ki izražajo kontradiktorno
obnašanje, so zelo pogosto lahko ljudje z individualno dušo, ki
se nahajajo v neki vrsti konflikta.
V: Mislim, da je glavno, kar ste hoteli povedati prav to, da se
tiste najboljše, ne zmore drugače prepoznati, razen v slučaju
dolgotrajnega in pazljivega opazovanja. Eden od ključev katerega
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smo odkrili, ob priliki proučevanja psihopatov je ta, da njihovi
postopki, niso v skladu z njihovimi besedami. In vendar, kaj če je to
le simptom osebne slabosti in pomanjkanja volje?..., ko oni govorijo
o pomilovanju (sočutju) ali usmiljenju; te brezdušne idividue nikoli ne
skrbi za tisto, kar se dogaja drugim. Če nekdo trpi ali se nahaja v bilo
kakšni stiski, njih za to, sploh ne skrbi.
O: Edina bolečina, ki jo oni lahko občutijo, je ko „ostanejo brez
hrane” ali osebne udobnosti, ali biločesa, kar si želijo. So tudi
mojstri v manipulaciji percepcije drugih tako, da v njihovih očeh
izgledajo sočutni, vendar, generalno povedano, imajo njihovi
postopki za cilj samo – ohraniti kontrolo.
V: Ali posedovanje ali neposedovanje duše, ima kakšno zvezo s
„krvno”, družinsko vejo?
O: Genetika se poroča z dušo, v kolikor je ta prisotna.
V: Ali „organski portali” gredo v 5.D. po njihovi smrti?
O: Samo začasno, do njihove „druge smrti.”
V: Od kje izvirajo ti ljudje, tipa organskih portalov? Od kje prihajajo?
O: Oni so v začetku bili del mosta, med 2. in 3.D…
... spanje je potrebno, ker je to obdobje „počitka in polnjenja z
energijo”, za kakšen izvor energije, ki jo koristimo za našo dušo in
telo gre?
O: Tisto, kar se dogaja pri ljudeh z individualno dušo, je drugače
od onega, kar se dogaja pri organskih portalih. Slednji se
napajajo iz „duhovnega bazena”, ki je karakterističen za floro in
favno. Človeška bitja z dušo, se napajajo z energijo, ki prihaja iz
t.i. spolnega centra, ki je obenem tudi eden višji center kreativne
energije. V času sna, emocionalni center, ki takrat ni blokiran
s strani nižjega intelektualnega centra in centra za gibanje,
transducira energijo iz spolnega centra. To je obenem čas, ko
se višji emocionalni in intelektualni centri lahko odpočijejo od
„izčrpanja”, do katerega prihaja pri interakciji nižjih centrov z
nadležnimi (dolgočasnimi) organskimi portali, ki jih imajo nižji
centri, tako radi. Takrat je tudi energija spolnega centra, mnogo
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bolj pristopna drugim, višjim centrom. Spolni center je v direktni
zvezi z 7.D. v svoji „ženski” kreativni miselni formi od „tebe,
jaz ljubim”, ki je „Božji izdihljaj”, ki osvobaja od konstrikcije
(krčenja). Pulziranje. Nestabilni Gravitacijski Valovi.
V: Ali ti „centri”, ki jih opisuje Mouravieff, imajo kakšno zvezo s
čakrami?
O: Prilično blizu. Pri eni idividui organske vrste, so višje
čakre ustvarjene kot posledica „kraje” energije od ’duševnih’
človeških bitij, kar jim daje sposobnost, da oponašajo duševna
človeška bitja, kar privede, da ’duševno’ človeško bitje v njih
vidi samo eno ogledalo svoje lastne duše, ko takšnim bitjem
pripisuje „kvaliteto duhovne narave.”
V: Ali se ta podobnost odraža v tem, da bazalna čakra odgovarja
seksualnem centru, kot poreče Mouravieff?
O: Ne. Seksualni center odgovarja solarnem pleksusu. Nižji
center za premikanje – bazalna čakra. Nižji emocionalni center
– seksualna čakra. Nižji intelektualni center – vratna čakra. Višji
emocionalni center – srčna čakra. Višji intelektualni center –
kronska čakra.
V: Kakšna je 7. čakra ali t.i. „čakra tretjega očesa”?
O: Jasnovidec. Združenje srčnega in višjega intelektualnega
centra. S tem se „zapira krog” pri konfiguraciji „pastirske
palice.”
V: Kaj pa teorija, da imamo 12 čaker, promovirana v mnogih, newage izvorih?
O: Take ne obstajajo, gre za izkrivljeno konceptualizacijo, ki
je bazirana na zgrešenem verovanju, da je aktivacija fizičnega
endokrinega sistema isto, kot ustvarjanje in fuzija magnetnega
centra. Ti višji centri, se lahko „ugnezdijo”, edino, s pomočjo
„magnetiziranja.” To, več ali manj „zunanje” (neugnezdeno)
stanje Višjih Centrov, je bilo opaženo pri nekih individuah, ki so
kasneje to pripajali zamišljenim mestom za njihovo potencialno
„ugnezdenje”, kar je privedlo do „navzkrižne konceptualizacije”,
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ki je bila bazirana na predpostavkah!
Povzamemo:
- Pre-adamska rasa služi kot portal med nivojema denzitet.
- S
 o zelo učinkovite „mašine”, najboljši od njih, se ne morejo odkriti,
razen v primeru dolgotrajnega in pazljivega opazovanja.
- Jemljejo energijo človeškim bitjem ’z dušo’, tako jih lahko tudi
oponašajo.
- Predstavljajo polovico človeštva!
Polovica človeštva, ki krade energijo, človeškim bitjem z
individualno dušo? Dobro razmislimo o vsem tem. Vas je kdaj
ošinila neka „fantazija”, da je svet poln zombijev? Imeli smo prav, ni
fantazija. Pol ljudi na tem svetu, so prav to: sofisticirani stroji, ki
se pretvarjajo, da so podobni - nam. Sedaj vemo! V bistvu, bi nam
moralo b-iti odslej lažje… (izvor: Organic Portals, the Other Race iz:
www.cassiopaea.com, skrajšano, prirejeno, dopolnjeno)
Križanje Ras
Pomembno je razumevanje, da se ti dve rasi, medsebojno križata
tokom tisočletij, deset tisočletij. Danes je nemogoče reči, za bilo
katero raso, rdečo, belo, črno ali rumeno, da je sestavljena od
preadamskih-brezdušnih ljudi, niti ne moremo govoriti o skupinah,
nacijah, plemenih. DNK obeh ras je sedaj kompletno pomešana.
Dušo lahko akomodirajo samo tisti, z odgovarjajočo genetsko
strukturo, s čimer dobijo priložnost za nadaljnji napredek, v
ezoteričnem smislu. V zvezi s tem, ne obstaja niti ena ekskluzivna
etnična skupina, ki bi imela prednost pred ostalimi. Vzeti moramo v
obzir, da je DNK teh dveh ras, že toliko pomešana, da oba tipa, lahko
zasledimo v eni in isti družini, kar pomeni, da zadeva nima nobene
zveze z rasizmom, temveč se nanaša na individualno genetsko
strukturo vsakega posameznika na tem planetu, kot je omenjeno v
naslednjih komentarjih Cassiopejcev:
V: Kdo in zakaj, je genetsko inženiral semitske narode, zakaj tolikšno
neprijateljstvo vlada med njimi, ter Kelti in Arijevci?
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O: Ne gre le za neprijateljstvo med Judi in Kelti, če ste opazili.
Poleg tega, tisto kar se računa, je individualni avrični profil a
ne grupiranja in klasifikacije. Mnogo razlogov, iz in izven tega
planeta…
V: Ustvarjanje nemške „Gospodarske Rase”, kar so nameravali, je
bilo, da bi tukaj formirali eden „vzgojni center”?
O: Da.
V: Važno jim je tudi bilo, da se rešijo Judov? Kaj se ni mogla ustvariti
ta, nemška gospodarska rasa, brez uničevanja neke druge skupine?
O: Ne. Zaradi predhodnega inkodiranja profila njihove usodne
misije v 4.D. Inkodiranja, da bi se aktiviralo po prihodu v
4.D., tako, da v kolikor ne bi bili predhodno eliminirani, lahko
onemogočijo dominacijo in absorpcijo Nefilom. Judje so bili
predhodno inkodirani, da bi to misijo opravili, po konverzaciji,
četudi na individualni bazi.
Tukaj lahko opazimo, da se navaja na posameznike, in ne na
skupine ali klasifikacije, kar je v skladu z izrekom Mouravieff: …
to mešanje kromosomov, je sedaj že zaključno dejanje, tako, da
je hormonalna simetrija adamske rase, naravno zmanjševana iz
generacije v generacijo, dokler se ni stabilizirala, v danes doseženi
točki… Določene indikacije po Evangeliju nas navajajo na zaključek,
da so ti dve človeški rasi, kateri danes sobivajo na Zemlji, številčno
enaki (str. 130)…
Torej, vaš brat, sestra, mati, oče, hčerka, sin, ne tam, „nekdo”
na drugem kontinentu ali z druge strani ulice, drugačne vere ali
drugačne barve kože. Lahko je tisti, ki z njim tesno, intimno živite,
vsak dan. Glede na to, poudarjamo, da imajo oni, le en namen v
življenju, a to je distrakcija („motenje pozornosti”), črpanje energije
iz adamskih človeških bitij in onemogočanje teh, da evoluirajo.
Pot do ponovne aktivacije DNK, z namero ustvarjanja kontakta
z višjimi centri, ne more biti s pomočjo genetske manipulacije,
kar je sicer le en aspekt reševanja tega vprašanja, temveč vodi
skozi stare, antične, spiritualne znanosti, tisto, na katerem so tudi
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resnični alkemiki delovali, kot tudi s pomočjo tistega, čemur sledimo
in namigujemo, prebujanja ali vsaj ozaveščanja. Delo na sebi, s
pomočjo katerega se ostvarja „segrevanje retorte”, neo-korteksa, rearanžira živčna struktura možgan, tako, da bi se tiste, stare zveze z
našimi višjimi centri, lahko ponovno vzpostavile. Gre za fuzijo (zlitje,
spajanje) „magnetnega centra” in izgradnje neuničljivega, resničnega
„Jaza.”
V: Kateri del človeškega bitja se razteza v 4.D.?
O: Tisti, ki je pod vplivom hipofize, psihični (op.: psi-onični)
V: Ali obstajajo neke določene, genetske sekvence v DNK, katere
olajšujejo transmisijo med denzitetami?
O: Dodatek verig.
V: Kako nekdo pride, do teh dodatnih verig? (op.: spiral)
O: Vi ne pridete, temveč sprejmete.
V: Od kje jih sprejmemo?
O: S svojo interakcijo s prihajajočim „Valom” (op. p.:
prihajajočim kozmičnim Valom), v kolikor so vibracije usklajene.
V: Kako nekdo lahko ve, da se to dogaja?
O: Psiho-fiziološke spremembe se manifestirajo.
V: Zdi se, da obstaja veliko posameznikov, ki so v to časovno
obdobje, prišli iz bodočnosti, vračajoč se v preteklost skozi
inkarnacijski cikel, da ne bi kršili svobodno voljo, in kateri so pazljivo
izbrali svoja telesa z določeno DNK, katero sedaj malo po malo
aktivirajo, tako, da se lahko njihovi aspekti iz 4.D. ali višjih denzitet,
lahko manifestirajo v telesih ljudi, ki se prebujajo?
O: OPD imajo tendenco, da opravijo ta proces, s pomočjo
enega naravnega toka stvari. OPS poizkušajo spremeniti proces
kreacije/ustvarjanja, da bi zadovoljili osebnim ciljem (kot npr. s
pomočjo ugrabitev in /ali „magije”).
V vsakem slučaju, ko vemo za kaj gre, razumemo, da delitev
ljudi na: Američane, Ruse, Kitajce, Afričane, Evropejce, Arabce…,
katolike, budiste, protestante, muslimane, pravoslavne, hindujce…,
mormone, Jehove priče, teozofe, sunite, nevernike…, bele, rumene,
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rdeče, črne, vojake, pacifiste, meščane, vaščane, pismene,
nepismene, demokrate, komuniste, konservativce, anarhiste, bogate,
siromašne, tiste zgoraj, one spodaj, tiste za in one, ki so proti itd.
– samo umetne, mentalne tvorbe, često del enega mentalnega
programa, s katerim se odvrača pozornost, od ene edine, stvarne
razlike med človeškimi bitji, ki je, da eni imajo dušo, drugi pa je
nimajo. (…v tem kontekstu pa je, „duhovnost” presenetljivo –
enostavna, vendar pa njih identifikacija, žal, ’zopet’ manj
enostavna ☺)
Ne le, da se nam samo odvrača pozornost…, temveč je na osnovi
umetno induciranih „razlik”, postavljen „gledališki oder”, in pre-številni
pogoji, za forsiranje stalnega konflikta, med različno programiranimi
skupinami in posamezniki, t.j. tistih, ki se po „nečemu razlikujejo”, da
je vloga v igri, ki je vsi za-igramo – prepričljivejša, bolj „resnična”…
Se vi, spoštovani, v svoji umetni ali naravni vlogi, dovolj dobro počutite?
Tragikomičnost te situacije je v tem, da ves ta čas, organski portali
kopirajo duhovne „komponente” adamskih ljudi, dočim adamski
ljudje, kot svoje, celo sprejemajo vse tiste družbene norme, merila
uspeha, kot tudi „življenjske cilje”, dizajnirane v skladu z naravnimi
nagoni organskih portalov, ter poizkušajo celo kopirati organske
portale, brezkompromisno izpolniti te „cilje/ideale”… Si zaupamo,
kakšni so - Naši Cilji, Ideali?
S ’spoštovanjem’/sprejemanjem in spremljanjem nastavljenih „pravil
igre”, mentalno kontuzni (poškodovani), adamski ljudje, izgubljajo
dušo v iskanju „uspeha.” To, kaj je uspeh, in kaj naj bi nas delalo
srečne, seveda, predpisuje „kontrolni sistem” matrike. Istočasno
pa zavest, katere organski portali nimajo, igra veliko vlogo pri
adamskih ljudeh, ki jih „zavira” v tej nori dirki, tako, da organski
portali, večinoma pridejo v večjem številu do samega vrha sistema,
družbe, vojske, politike, znanosti, državnih, verskih in drugih institucij,
ter od tukaj, uspešno, bolj uspešno, najbolj uspešno, manipulirajo
z adamskimi ljudmi - dejstva se nahajajo po vsej vsebini, strpno
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namignjena, eno od ’kazal’.
Medtem ko (odgovorno) sprejemanje njihovih pravil (zakonov) in
aktivnega dela, delovanja, v vsej tej igri, lahko drago stane adamske
ljudi, organski portali „po svojih pravilih”, nimajo kaj izgubiti. Torej,
mentalno-zmanipulirani-adamski-ljudje, služijo kot izvor energije
za 4.D. OPS oblast in entitete, ki tam obletavajo, a da jim ni jasno
kaj se dogaja. V neznanju se rodijo, „živijo”, v neznanju umrejo,
čeprav nekdo, v tem neznanju napiše izjemno strokovno delo na
področju, npr. „mentalne kirurgije – psihiatrije”, medicine, politologije,
ekonomije…, deležen izjemnega „spoštovanja”, tudi Nobelove
nagrade… To, da tovrstne vsebine vedno ne zaobjamejo bistvo
adamskega „razumevanja” sveta, seveda nihče ne opazi, ker „mrtev”
je bolj, svet… Ves ta čas, organski portali črpajo, izčrpujejo energijo
iz adamskih človeških bitij in jo posredujejo „gor”, seveda se svoje
vloge, ne zavedajo. Bi se pa mi lahko bolj, saj smo toliko omenjali
neko inteligenco, ki vezana je, na stopnjo zavesti. Mimogrede,
obstaja verjetnost, da bodo te vsebine predane tudi organskim
portalom na nekih položajih, da „bistroumno” povzamejo in prilagodijo
višji stopnji manipulacije, obenem „samo-zaščiti”, samo v namig, da
ne bi a priori že mislili, ko smo sedaj s temi dejstvi seznanjeni, da se
pogovarjamo z neko razvito dušo, ki je „osveščena.” Iz-vemo, komu
se SPoročilo predaja, brez „dolgotrajnega opazovanja.” Obenem, po
drugi strani, je vsako adamsko bitje, torej smo odgovorni, za stanje
lastne Zavesti, v vsaki točki časa/prostora! Ni več: „nisem vedel-a…,
mislil-a sem”… (izvor: Organic Portals, the Other Race iz: www.
cassiopaea.com, skrajšano, prirejeno, dopolnjeno)
Organski portali, širša slika
Obstoj brez-dušne rase, na našem planetu, katera služi kot portal,
v pomoč entitetam od „zgoraj”, da vzdržujejo kontrolo ’nad’ nami,
pripomore pri razumevanju razlogov globalnega stanja, in predoča
globino manipulacije. Člani skupine Quantum Future School (QFS)
so tematiko širše raziskovali, da bi bolje razumevali naravo organskih
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portalov in njihovo mesto v življenjski dinamiki, na tem planetu. Nekaj
s procesa raziskovanja, diskusij:
Ali so psihopati samo ekstremnejša vrsta organskih portalov?
Psihopati so organski portali z napako v softveru. Lahko bi rekli, da
so organski portali primarni psihopati, vendar niso vsi organski portali
psihopati v smislu te besede. Prej smo jih imenovali „skriti psihopati”,
kasneje smo, pri ekstremnih oblikah, ugotovili nekakšno podobnost
s karikaturo, ki poudarja določene ključne karakteristike, ki jih lahko
povežemo z določeno osebo, ko jo vidimo. Psihopati imajo lahko,
v raznih oblikah, eno ali več karakteristik organskih portalov, ki
se manifestirajo v izkrivljeni ali poudarjeni formi. Nekateri so tako
dobri, da so v stanju, tudi „dušo”, perfektno prekopirati… Dodamo,
so nekateri tako izjemni, ko zmorejo ob vsem še tako izvirnega
sočustvovanja, da lahko, posledično, popolnoma izpraznijo dušo
adamskega človeka, tudi za vedno… Cassiopejci:… da gre za krajo
duševne energije. Obstajajo tudi sekundarni psihopati, kjer gre za
individue z dušo, ki so izbrale „mračno stran” in ki se obnašajo kot
primarni psihopati, navadno so še hujši od njih. Mogoče je, da je
funkcija organskega portala uzurpirana (nasilno prilaščena) od OPS
4.D., pretvorjena v nekaj, podobnega črevesju, s pomočjo česa se
hranijo, s čimer narava organskih portalov nima originalne zveze s
črpanjem energije iz „adamske rase.” Cassiopejci: … da naravna
vloga organskih portalov razumeva vzpostavljanje mostu med
zavestjo 2. in 3.D., oz. da so originalno bili del tega mostu, da črpajo
energijo iz „bazena”, kot dela kolektivne duše, skoraj na isti način, kot
se sugerira tudi za drevesa… Organski portali niso niti „zli” ali „slabi”,
v smislu lastnosti, ki se nekomu pripišejo brez poznavanja njegove
narave. Sklepamo lahko, da je bila njihova originalna funkcija,
delovati kot „vozilo” za novoprišle, evoluirane duše iz 2.D., ki po svoji
naravi nimajo svoje individualne in popolno integrirane duše. Vendar
imamo na umu besedo ’originalno’, medtem pa je prišlo do uzurpacije
njihove vloge, služiti drugim namenom; črpanje energije, distrakcija,
konfuzija, manipulacija…”žrtve” so (torej) človeška bitja z individualno
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dušo. „Preslikavanje” ali „refleksija” duše, s čimer svojo dušo gradijo,
bi bilo podobno tistemu, kar piše Gurdjieff…, o „individuah”, katere
imajo pogosto običaj, da rečejo „jaz sem”, čeprav niso, vendar, ko
to trdijo, se v dani situaciji obnašajo „kot da so”, z razliko od tistih, z
individualno dušo, v priliki kontaktiranja višjega dela sebe, ki lahko,
saj se zavedajo, da v njih obstaja, da imajo to znanje. Organski
portali, ki nimajo nikakršno izkustveno znanje, oz. spoznanje o
obstoju duše, se o tem učijo, s pomočjo „kraje te vrste energije od
bitij z individualno dušo”, priključevanjem, kar sestavlja naravni del
plana razvoja, obenem pa omogoča tudi obstoj „vrat”, ki jih koristijo
za hranjenje s to energijo duše OPS iz 4.D. V prvi fazi razvoja v 3.D.,
organski portali to počno s pomočjo imitacije. Lekcije, ki so potrebne,
da bi človek razvil višjo, individualno obliko človeške duše, ne morejo
biti preskrbljene iz oblasti 2.D., še posebno tiste lekcije, ki imajo
zvezo z delitvijo radosti in žalosti z drugimi, pomilovanjem, sočutjem,
komunikacijo ob-čutenja, kot karakteristike 3.D. Te, novoinkarnirane
individue, se nahajajo v neki tranzicijski fazi, ko so prerasle dinamiko
svoje, skupinske (kolektivne) duše. Mačka, samo po sebi ni zla,
če se igra z mišem, preden ga poje, gre za karakteristike „mačje
ali mišje” vrste. Zamislimo si neko osebo, ki ima močnejšo „dozo”
krokodilstva v sebi in možgani, ki so dobro usklajeni s človeškim
telesom; takšni bi lahko bili nevarni, zaradi zveze ali „principa”
krokodila…, on nas verjetno „poje”, ima pravico na svoj obstoj, mi
pa, da se jih „klonemo”, oz. da se (kot profesionalci) u-branimo, če
nas napadejo. Imamo pravico vedeti tudi ta dejstva o njih, ki so nam
„prikrita”, tokom dolgega časovnega obdobja. Jasno, ne moremo se
z njimi obnašati kot z živalmi, saj so le na eni stopnici nad njimi, v
vsakem slučaju, pa moramo nadaljevati potrebno interakcijo z njimi,
ne glede na to, kaj so, pa četudi je mogoče imeti posla z nekimi,
drugimi, kar je lahko za nas tudi smrtonosno. V bistvu so vse smrti,
ki niso ’naravne’, povezane z razumevanjem tovrstnih srečevanj, z
drugo vrsto. Tudi dva mlada ’prijatelja’, ki sta vedno skupaj – eden
je lahko plenilec, drugi je lahko plen, konča se s prevaro, prometno
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nesrečo… Kaj mislite, kdo prej nastrada? Predstavljajmo si um
človeka, njegovo podzavestno delovanje, ki ga obvladujejo različne
’lastnosti’ nevarnih živali, torej močnih in brezkompromisnih plenilcev.
Nekatere izpostavljene lahko človeka absolutno izčrpajo, nekatere
neopazne, pa bliskovito delujejo, npr., v poslovnem svetu naletite na
nekoga, ki ima um trdožive hijene, ki je tako neustrašna in vztrajna,
da vam vzame vse premoženje, tudi pred vašimi očmi. Takrat se
lahko sprašujemo, ko smo že izgubili npr., vse življenjske prihranke,
koliko (obširna) znanja o tem veljajo, pa še ta niso dovolj, če ne
zmoremo prepoznati njihov um v celoti. Človek lahko ve, da je ob
njemu plenilec, pa mu to ne pomaga, če ne obvladuje njegovega
razmišljanja. Predstavljajmo si sposobnosti zvite lisice, neopazno
prežanje divje mačke, reakcijo ogrožene strupenjače, neslišne
ujede, mo(go)čnega medveda… Predstavljajmo si njihov, izjemno
razvit način uspešnega plenjenja, njihove specifične lastnosti in
jih vstavimo v zamaskirano človeško telo in zamaskiran um…
Nekatere zveri so neuničljive in nepremagljive, vemo, da se tovrstno
’nagonsko’ plenjenje (za preživetje?) stalno dogaja, ob vsakemu
človeku. Ko se naučimo identificirati njihovo vrsto, ali da jih vsaj
prepoznamo kot nevarne plenilce, glede na slučaj opravka z njimi,
je to veliko lažje. Torej, kadar gremo po življenjski poti, se moramo
veliko bolj zavedati nevarnosti, ki prežijo iz divjega gozda, ob poti ali
kar na poti. Zdi se, da je ta gozd v zadnjem času postal nevarnejši
kot prej, bolj kontrasten. Ko, „v pričakovanju” slabega odziva
spodbujamo, da nas predvsem in samo Znanje za-ščiti, je lahko,
seveda ko tovrstna znanja usvojimo, to, eden najboljših primerov, da
presežemo svoje namišljeno stanje…, in zaužijemo malo resnične
svežine „fantazije”…, da lahko gremo v (ne-varen) „gozd”…,
zelo daleč, in zremo (zveri) ob poti… Mogoče pa le niso, tako
„dolgočasni”, duhovni ljudje, njihove misli, geste, opazke, besede in
predvsem, opozorila!…, še preden izgubite voljo, motivacijo, energijo,
prihranke, živce, podjetje, sodbo, premoženje, zdravje, svoje
življenje, svojega otroka, moža, družino… Radi bi, da omenjeno zelo
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dobro proučite, svoj življenjski film vse za nazaj zavrtite, prepoznate
nepozabne plenilce, saj tovrstni namigi predstavljajo samo-zaščito
le, če jo primerno in smiselno upoštevamo. Vse in vsakogar lahko
vnaprej predvidimo…, nobene negotovosti, stresa, pomanjkanja
časa, pomanjkanja sredstev, nobene bolezni, nobenih poškodb,
nesreč, nobenih – „presenečenj”…, ko Znanje postane Usoda po
lastnih željah. Ko tukaj, na Zemlji, lahko doživljamo Raj, podobno
kot izkušeni čuvaji Nacionalnega parka, ki gredo vsak dan v obhod
in točno vedo, kakšne so, kje neki bi se lahko zadrževale, kako se
odzivajo, kako se jim lahko pristopi, ko njih vse vrste naravnega
’razmišljanja-obnašanja’ dobro pre-pozna, vseh, vedno lačnih in
prežečih živali… Smo namignili, opazujmo najprej domače živali…,
divje pustimo zaenkrat še pri miru – za kasneje… Ne pozabimo,
da moramo zaščititi bližnje, ne pozabimo, da izkušeni vodijo manj
izkušene, vendar??? „Fide, sed cui vide!” Zaupaj, a glej komu!
Organski portali samo opravljajo svojo funkcijo v tem univerzumu,
kjer imajo svoje mesto. So generična (določene vrste) vozila ali
portali, v človeški formi, odprti za uporabo raznoraznim silam,
kar jih naredi za odlične marionete matrike. Da jih sedaj trenutno
koristi OPS 4.D. je samo slučaj, ko se kontrolira 3.D. OPS/
kandidate za motenje navigacije in „vampirskim” delovanjem 4.D.
OPD, nam. Tako nas držijo zaklenjene v načinu obnašanja, ki je v
skladu z orkestriranimi normami. Nahajajoč se v naši neposredni
bližini, črpajo energijo iz nas, ter nam ne dovoljujejo, da ustvarimo
„kozmično hitrost”, oz. razvijemo naše magnetne centre, ki so nam
potrebni, da se osvobodimo kontrolnega sistema matrike. Sedanja
principialna vloga organskih portalov je, da onemogočajo resnične
iskalce na njihovi poti. Kadar se človeško bitje z individualno dušo,
odloči oditi na pot „ezoterične evolucije”, mora konzervirati dovolj
potrebne energije, saj brez nje, je nekaj takega, nemogoče izvesti.
Kadar se odloči za kaj takega, namreč postane predmet napada,
s strani tistih, ki so mu najbližji: družina in ’prijatelji’ (pa ne naši,
duhovni prijatelji, haloo), in ko nadaljuje „vzgojo” in krepitev svoje
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duše, mu Kontrolni Sistem poizkuša nastaviti, v njegovo življenje,
še več organskih portalov. Teoretično, film, v katerem se človek rodi
in v katerem živi, se lahko vrti do „konca sveta”, pod pogojem, da
je človek srečen, zadovoljen s seboj, ko si pripiše vse zasluge za
tisto, kar on smatra pozitivnim, sočasno pa druge obtožuje za vse
svoje napake in neprilike. Iskreno rečeno, ta eksistenca, se ne more
imenovati človeška, temveč antropoidna, saj je človek pogreznjen
v samozadovoljstvo in manifestira njegovo vrhunsko ostvaritev
po milijon letih evolucije vrste od svojih živalskih prednikov, četudi
je z vidika ezoterične evolucije, antropoid samo en potencial, oz.
bolje rečeno, ena nerealizirana priložnost. Ljudje, ki igrajo v tem
filmu, antropoidi, lutke, mrtveci, kot je porekel Jezus, „verjamejo, da
so živi.” Ezoterična evolucija prične takrat, ko se človek, s svojim
zavednim naporom, loči od filma kot filma, oz. stalnega vrtenja v
krogu. Človek najpogosteje pomisli na evolucijo takrat, ko se v filmu
zelo zaplete (ko marsikaj, ’od volje…, pa do…družine’ že izgubi?)
resnično ostvarja pa takrat, ko vsebino nadomesti z originalnim
filmom, potem, ko eliminira vse sekundarne vloge, umetno dodane
marionete matrice, katere igrajo organski portali. To je pogoj za
vračanje čistoči centra, predvsem emocionalnega, ki je edini
sprejemnik za vplive in sedež magnetnega centra. Človeško srce
mora biti čisto, oz. se mora prečistiti, kar je, sine qua non (prvi pogoj),
za uspeh.
Na „srečo”, so lahko organski portali zelo bistri, s sposobnostjo
opažanja in analitični, zdi se, da njim pripadajo mnogi slavni
znanstveniki, tako so oni v stanju, da nam natanko, v detajle
napišejo, kako oni vidijo svet in svoje notranje „življenje.” Na dnu
vsega tega, se vendar, nahaja odgovor na vprašanje izvora
dolgotrajnih debat, skozi vso našo zgodovino – bitke med dobrim in
zlim. Na tem planetu nikoli ni bilo homogenega „mi”, ne vidimo
ta svet na isti način, nismo vsi isti, nismo le razdeljena rasa,
„mi” smo dve različni rasi! Sedaj postaja jasno, zakaj večina
„vrhunskih znanstvenikov” nikoli ne vključuje neko spiritualno
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dimenzijo v svoje teorije, ali, hitro zavrača vsako „nekonvencionalno”
teorijo. En znanstvenik, organski portal, ni v stanju, da bilokako
pojmuje obstoj „duha” ali višjih centrov, tako ti pojmi, izostajajo v
njihovem opisu sveta. Ker jih sami niso v stanju podoživeti, negirajo
obstoj vsem drugim, tudi tistim, ki vidijo tisto, kar organski portali niso
v stanju videti. V materialnem svetu, kjer so organski portali v
naravnem elementu, ljudje z dušo pa niso, z „organoportalno”
znanostjo, katera vleče meje med tistim, kaj resnica je in kaj ne, ne
obstaja mesto za naš - višji nivo obstoja. Kaj takega je „nemogoče” v
primerjavi z „resnicami” materializma, s strani organskih portalov, s
čimer sami sebe dokazujejo, oz. doživljajo, na vseh nivojih. Nek
znanstvenik, organski portal, je vezan na materialistično pojmovanje
funkcioniranja univerzuma, ker je to vse/toliko od tistega, kar on
lahko za-zna in je v stanju videti. Omenjeno jemljemo v kontekstu
vsebine, nikakor ne podcenjujemo doprinose znanosti v nespornem
delu, človeštvu v prid, vendar naj nekdo od njih ne negira, zavrača
nečesa, kar mu ni dano primerno razumeti, tako kot ljudje z
individualno dušo, ne negiramo (obsojamo) različnih lastnosti,
afinitet, sposobnosti, unikuma duše, ni važno niti kakšna, niti ’čigava’
je. Namreč, če vpliven znanstvenik nekaj zavrača, četudi tematike ne
razume, ima to za javnost slabe posledice, predvsem za tiste, ki niso
izpostavljeni (nimajo te tendence), niti niso „znanstveniki”, in vendar
tematiko razumejo/obvladajo v dobro ljudem. Paradoks, ki v neki
meri, med ljudmi povzroča negotovost, vpliva tudi na imunski sistem,
kar pa je lahko že klic-a, „slabšem počutju”, nekemu bolezenskemu
stanju, torej nekim izgubam (energije) naproti… Zanimiv primer
predstavljajo nenehna trenja, med „ortodoksno” - konstitucionalno in
„fleksibilno” - alternativno medicino, predvsem odnos do slednje, ko
gre za neko neuspešno o-zdravljenje. Zdravstvo v nekem delu (ne
zatiskajmo si oči) soustvarja umrle, pri tem pa sistemsko lažje
prikriva številne „opravičljive” in „kompleksne” nedoslednosti.
Predstavljajmo si, da se zgodi en sam smrtni primer, pri nekemu
alternativnem zdravilcu, navadno (večinoma) individualne duše. Ne
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le, da za njega ne veljajo podobni „kriteriji”, temveč se ga javno
izpostavi in napade, kljub verjetno zavidljivim izkušnjam,
ekspertnosti, bolj osebnem odnosu do svojega klienta in občutno
večji odgovornosti, kot jo zmore neko povprečje javnega pristopa,
zdravstva. Običajno se takoj odzove nekaj „dežurnih” posameznikov
iz javnega sektorja, po pravilu organskih portalov, ki nepremišljeno,
vehementno (neobrzdano) napadajo s svojim „mnenjem”, ki ima
močno, institucionalno in „mentalno” zaledje. Je to tista očitna
resnica, ki „ogroža” njihovo dominacijo in kontrolo, ko korektnega
rivala, po pravilu, izzove z napadom? Veritas odium parit (resnica
bode v oči – povzroča sovraštvo, Terencij). Ali mislite, da je veliko
organskih portalov v službi dopolnilne medicine? Ali mislite, da
kolektivna odgovornost presega individualno? Razmišljajmo še
drugače, bolj „prepričljivo”: Pomnimo, v Ameriki, 11. sept. 2001,
umrlih 2996 ljudi, kar ’nekateri’ smatrajo za, „najbolj tragični dan”, v
ameriški zgodovini. A zamislimo se nad nečim drugim. Po
medicinskem poročilu, izjemni študiji „Smrt od medicine”, leta 2003,
katerega so pripravili doktorji: Gary Null, Carolyn Dean, Martin
Feldman, Debora Rasio in Dorothy Smith, „vsako leto” v Ameriki
povprečno umre 783.936 ljudi zaradi napak, narejenih od
konvencionalne medicine ali iatrogeničnih (napačne: diagnoze, dela
ali zdravljenja) vzrokov! To, izjemno število, predstavlja
strmoglavljenje 6-ih jumbo-jet avionov, t.j. 2148 ljudi vsak dan, v toku
celega leta. Kje je tukaj medijska pozornost, v zvezi s to, kontinuirano
tragedijo? Kje se tukaj nahaja odziv vlade, v smislu preprečevanja
medicinskega „terorizma”, ki je vodilni vzrok smrti v Ameriki, a
verjetno tudi povsod drugje. Po tej študiji, ki je vsebovala mukotrpen
pregled tisočih medicinskih poročil, predstavlja to število, le
konservativno oceno, in vendar, se prijavlja od te, samo mali del
medicinskih napak. Ocenjuje se, da jih je verjetno 20 krat več od
prijavljenega, ker se zdravniki bojijo kazni, za povzročene propuste.
Po iatrogeničnem poročilu (še iz leta 1995), v ameriških bolnicah,
preko milijon pacientov letno doživi neko poškodbo, ca. 200 tisoč
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letno, jih zaradi teh posledic, umre. Škandali v zvezi farmacevtskih
družb; omenimo samo zdravilo Vioxx; to zdravilo, je po navodilih
proizvajalca Merck, lajšalo tegobe pacientom z artritisom, vendar se
je v praksi izpostavilo, da je delovalo tako, da je pri teh pacientih,
izzvalo smrt zaradi infarkta, pa se je moralo umaknjeno iz uporabe,
zaradi pritožb tistih pacientov, ki so infarkt sicer preživeli, niso pa
artritisa pozdravili. „Preminulemu so vse tegobe olajšane, nič več jih
ne boli.” Tudi za zdravila, znana kot Cox-2 inhibitorji, se
predpostavlja, da so povzročili smrt tisočih ljudi… Od tistega,
nerazumno velikega števila umrlih, jih je okoli 106.000 umrlo, zaradi
napačno predpisanih zdravil, čeprav nekateri eksperti ocenjujejo, da
je to število preko 200.000, zaradi vseh še neprijavljenih slučajev,
neželenih stranskih učinkov ali reakcij na zdravila. Nobena verzija
Hipokratove prisege, namreč ne vključuje zavračanje medicinske
nege, v korist ustvarjanja finančnih dobičkov, po drugi strani se zdi,
da se z denarjem lahko kupi kakršnokoli „znanstveno potrdilo”,
porečejo poznavalci, ki spremljajo „pravila” kliničnih testiranj, tudi dr.
Null in njegovi sodelavci. Torej, od leta 2001, je tam umrlo 2996 ljudi
od terorizma, seveda jih umre vsako leto še 45.000 v prometnih
nesrečah itd., v istem časovnem razdobju (recimo do 2008 – 7 let) pa
jih je ca. 742.000 umrlo samo od zdravil, napačno predpisanih od
zdravnikov, ne računajoč, na odmeven škandal z Vioxx-om. So
zdravila, v tej državi kar 250-krat smrtonosnejša od terorizma?
Ponavljamo, to so zmanjšane številke, resnično število smrtnih
primerov, tudi še zaradi (nekontroliranega) konzumiranja zdravil iz
apotek, ustvarja razmerje, ki je kar 500-krat smrtonosneje od
terorizma! In to, samo v tem obdobju! Vendar je obseg znanstvenoraziskovalnega dela „Smrt od medicine”, še širši. Konvencionalna
medicina, vštevši nepotrebne kirurške posege, rane, nastale zaradi
dolgega ležanja, in medicinskih napak, je kar 1600-krat
smrtonosnejša od terorizma. Ob vsem tem, se lahko samo
sprašujemo, zakaj neki (in vsaki) vladi, ne pade na um, da sprovede
temeljito reformo zdravstvenega sistema. Upoštevaje žrtve terorizma,
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lahko torej porečemo, da obstajajo mnogo nevarnejše stvari, katere
se, neresnično prikazujejo kot sigurne in pravilne, istočasno pa so
smrtonosne. Korupcija v farmacevtski industriji in zdravstvenem
sistemu, predstavlja danes veliko večjo nevarnost za zdravje in dobro
počutje ljudi, kot podtaknjene informacije „terorizma”, za katerega izvemo, da gre večidel za orkestrirano namišljene konstrukte, širom
sveta. Reklamiranje proizvodov, kot vplivanje na medicino, ni edino
orodje farmacevtske industrije. Null-ova študija citira eno poročilo
ABC-ja, v katerem je navedeno, da te družbe porabijo preko dve
milijardi dolarjev letno, za pošiljanje zdravnikov na kar 314.000
raznoraznih prireditev. Kadar zdravniki potujejo z denarjem teh družb
in uživajo „prireditve”, kolikšne so možnosti, da dovedejo pod
vprašanje validnost teh družb in njihovih proizvodov? V kolikor
„zdrava” državotvornost, res želi reševati človeška življenja, veliko
človeških življenj, mora posvetiti primerno pozornost tihi, kemijski
vojni, ki nam jo je „za zdravje” prodorno približala (oz. vsilila)
farmacevtska industrija… Že dolgo časa farmacevtska industrija (t.i.
farmakomafija) kontrolira in diktira resnico, ko gre za medicino.
Besedo ’ozdravitev’ se vsebolj zapostavlja in tisto čemur se posveča
pozornost, je kontrola simptomov bolezni a ne zdravljenje njenih
vzrokov. Dandanes to ve že vsak zdravilec, vsaj toliko torej tudi mi,
ko se lahko vsakogar še dodatno dopolni. Istočasno, ne glede na to,
ko milijoni ljudi na svetu nenehno umirajo od ’stranskih’ efektov
zdravil, ki se izdajo na recept, torej od farmacevtske industrije, pa se
proti alternativni medicini, vodi neprestana vojna. Po zadnjih
podatkih, samo v ZDA letno umre preko 950 tisoč ljudi, zaradi
škodljivih posledic zdravil, izdelanih v farmacevtskih družbah.
Številna sredstva, ki zares pomagajo pri zdravljenju raka in mnogih
drugih boleznih se tajijo, dočim se grozi tistim, ki jih iznajdejo in
promovirajo, njihove knjige se konfiscirajo (zasegajo) in zažigajo,
mnogi od njih končajo v zaporu, nekatere tudi likvidirajo. Poiščite na
Google: ’FDA suppression’ (če je še!?), kjer se boste seznanili s
številnimi informacijami na temo, kako farmacevtska industrija
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kontrolira in manipulira Zavode za Zaščito Zdravja, politike, medije,
medicino, izobraževanje itd., čeprav malce že ’čutimo’, ko tudi nam
zaupate. Ob vsem tem ne pozabljajmo na predhodno vsebino…,
neke tajne vlade…, iluminatov…, lastništva nekih družb, kaj vse se
nadzira in obvladuje, pa ustvarjanje nekih bolezni, oz. novih
„potrebnih” zdravil, cepiv, novim in vedno mlajšim uporabnikom,
mladostnikom?, dalje še predvidenih globalnih učinkov nekih
„odvisnosti” od nekih vplivov, pa generiranje stresa, izčrpavanja,
praznjenja denarnic, posledično povratne produkte, energije,
potrebne za to, te in one, pa strategija prikrite depopulacije, vse večje
kontrole itd.… Torej, lahko bi preudarno rekli, da neko
’državotvornost’ bolj malo briga za svoje državljane. Ej!? - Saj to smo
Mi? Jim dovoljujemo, da nas tako ponižujejo? Jim dovoljujete to?
Joj, pozabili smo vprašati, če, oz. koliko, alternativni zdravilci
predpisujejo tovrstnih, oz. sploh zdravil? Za vse, tudi tiste, malce
preveč zaverovane, institucionalne zdravnike, ki pa jih primerno
razumevanje zdravstvenega stanja človeškega bitja resnično zanima,
dobronamerno priporočamo, da pogledajo še malo čez ’ogrado’, npr.
vpogled v antropozofsko medicino izjemnega g. Rudolfa Steinerja, ne
glede, da se ta ’Sophia’, začenja „uradno” kasneje; pa da ne bodo,
drug za drugim, ’ograde’ kar podrli, bi pomenilo ’prehiter’ razvoj
človeštva…Nekateri, že prej s tem vzpodbujamo in ’vznemirjamo’,
smo pač bolj sproščeni, antiuradniški, vedno zdravi, torej malo bolj
napredni. Največje zdravilo, ki bi ga še vzeli je ’med in mleko’ (zakaj
pa so krave, nekje, svete živali). In vendar čebele izginjajo? V
duhovnem svetu predstavlja njihova odsotnost znamenje propada
človeštva; trenutno jih je izginilo ca. 40%... Koga poslušati - tistega,
ki te zdravi a sam ni vidno zdrav, ali tistega, ki zavestno ohranja
zgledno zdravje? Mimogrede, v Indiji je bila še pred leti navada, da
svojega zdravnika plačuješ dokler si zdrav, v kolikor pa zboliš, se
zdravnika ni plačevalo; danes je tudi tam zavladala ’globalna moda’ ’potreba’ po večji prodaji zdravil…
Ob vsem tem, lažje primerjamo, ene bolj kolektivne (organske),
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od drugih, bolj individualnih duš, vsaj načelno. Jasno nam
postane tudi, ko pregledamo vprašanja zavesti, katera nam lahko
spregovorijo veliko tega. Očitna sposobnost ljudi, da so „samozavestni” in samostojno vprašanje o zavesti, je namreč tisto, kar je
vedno povzročalo glavobole filozofom, psihologom, znanstvenikom,
tudi navadnemu človeku. Danes še bolj kot prej, zavest predstavlja
enega najbolj zapletenih problemov za znanost, obenem problem, ki
izraža našo resnično naravo, kot tudi odnos do realnosti. Zahodna
kultura se je doslej srečala s številnimi teorijami, ki so poizkušale
objasniti bistvo človeške zavesti. Večina njih, bi se lahko zvrstilo v
dve kategoriji ali „miselni šoli.” Materialistični pristop, Darwin-istični
evolutivni „najmočnejši obstanejo” pristop, in drugi „spiritualni”
pogled na stvari, kjer se promovira koncept, ko duh eterične narave,
naseljuje naše telo/um, ki se izraža v obliki naše zavesti, kot temeljni
vidik življenja. Kakorkoli, pri obeh kategorijah lahko zasledimo, v
kolikor podrobneje proučujemo literaturo, znanstvena dela, da se
koristijo mnogi „organoportalski” koncepti, da bi se izkrivile duhovne
resnice. Presenetljivo je tudi to, da je po objavljenih podatkih kar 50%
vseh objavljenih del, na področju medicine in znanosti, objavljeno
s strani male skupine akademikov, ki predstavljajo samo ca. 6%
njihovega skupnega števila… Ako vzamemo v poštev našo, na veliko
zmanipulirano realnost, bi bil logičen korak, v ustvarjanju kontrole
znanstvenega sveta ta, da se zaščiti med njimi/seboj čim več tistih,
ki promovirajo poglede in stališča, ki odgovarjajo določenemu planu,
kar enako velja na področju duhovnosti in ezoterike. OPS 4.D.
skrbijo, da organski portali dominirajo v religijah, duhovnih konceptih,
kot tudi skoraj celem metafizičnem svetu, da bi se lahko ljudi imelo
lažje pod kontrolo. (izvor: galaksija.com, prirejeno, dopolnjeno)
Identifikacija organskih portalov za večino ni lahka, glede na to,
da je njihov primarni talent oponašanje, t.j. mimikrija; ljudje sicer
lahko prepoznajo tipičnega, ni pa tako lahko prepoznati vsakega
drugega med nami!? Svoj proces razvoja individualnih duš,
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pričnejo s pomočjo sposobnosti imitacije, ki je obenem postala tudi
integralni del njihovega karakterja. Da bi napredovali, morajo biti
v tem, zelo dobri, kar implicira, da so „najboljši” tisti, ki so v stanju
najboljšega pretvarjanja, da imajo dušo. Vendar jim v notranji zgradbi
primanjkujejo višji centri, tako da imajo tri nižje, ki formirajo njihovo
osebnost, t.j. „Jaz”, sestavljeno z mnogimi malimi „Jaz-i”, „Jaz-om”
svojega telesa, ter enim spolnim centrom, ločenim od drugih, višjih
centrov. Da bi lahko razumeli važnost proučevanja notranje dinamike
pri človeku in njene zveze z odvajanjem „zrna” od „plev”, poglejmo
nekaj indikacij, ki nam jih daje Mouravieff: „Adamski človek, ki ima
nejasno zavest, glede obstoja, svojega resničnega „Jaz-a”, odkriva,
da je to obenem tudi izvor nekega notranjega konflikta, katerega
on ne more raz-rešiti na enem, čisto človeškem, nivoju. Ta konflikt
postaja še močnejši tisti moment, kadar aktivno začne z delovanjem
na ezoteričnem področju. Prav takrat začne slabiti, in tako postane
žrtev nesigurnosti, dvoma in nezaupanja v samega sebe, ker pot,
ki vodi k resnici, vedno prehaja skozi sumničavost in pomisleke.
Delujoč na tem področju, se v mnogih prilikah, od adamskega
človeka, pričakuje velik trud, supernapor, da bi, ko je spoznal pozicijo
v svojem življenju, odločno prestopil preko prvega praga in nadaljeval
z vzpenjanjem po stopnicah do drugega praga, ki obenem obljublja
tudi njegovo (fizično) odrešenje. (Gnosis, Knjiga III, str. 131,132)”…
Tako, prva indikacija nekega organskega portala, je pomanjkanje
enega „notranjega konflikta in dvoma, ki iz njega izvira.” Obstajajo
ljudje, ki nikoli ne dvomijo v tisto kar mislijo, ali v tisto kar jim je
rečeno, ali v ono, kar so izbrali, da verjamejo. Brez obzira na vse
okoliščine, padce in nezgode, ti ljudje nikoli ne dovedejo pod vprašaj
svoja stališča in obnašanje, niti sam sistem. Koliko vas je, ki ste
prišli pred našo vsebino zaradi občutka nekega notranjega konflikta
in intuitivnega dvoma v uradno verzijo realnosti, v kateri živimo? „Si
tukaj, ker nekaj veš.” Pri organskih portalih, takšna vrsta notranjega
konflikta ne obstaja. (op. p.: smo omenili, da bo njihova prisotnost,
tukaj z nami, izostavljena, skoraj izključno, našemu razmišljanju v
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prid) Oni ne reagirajo na dejstva, ki nakazujejo, da v življenju obstaja
veliko več, kot le ena navadna, materialna koeksistenca. V kolikor
pa je en organski portal vseeno zainteresiran s to obliko dvoma,
ima on lahko neko vrsto „notranjega konflikta”, ki je baziran na
osebnosti. Nekateri, ki se, zatečeni, znajdejo ob razviti individualni
duši, duhovnem človeku, ljudeh, celo z „zanimanjem” preučijo
neko „spiritualno” literaturo, vendar se pri/po tem ne zmoremo
znebiti občutka, da to počno zgolj zaradi tega, ker bi radi razumeli
(razkrinkali?) razmišljanje, dojemanje ljudi z razvito dušo, torej, da
bi njih/nas lahko po tem, njihovem preučevanju in „razumevanju”,
nadalje imeli v neki primerni kontroli, občutku dominacije (prikrite
strategije izkoriščanja), kar mentalno, ne morejo vzdrževati, zato, se
v nekem neuspelem iskanju, manipulativne-kombinatorike-poizkusov
konflikta, prej ali slej umaknejo, nekako „zbežijo.” Ob tem ne izdajajo
občutka bežanja, temveč insinuirajo psihološko okoliščino, da
so oni tisti, ki njih/nas zapuščajo… Mouravieff dalje objasni: Preadamski ljudje, niso podvrženi tem napadom duševnega trpljenja
in tem, stalnim, notranjim konfliktom; daleč od tega, vendar se v
večini slučajev, ti, njihovi konflikti, odigravajo v notranjosti njihove
osebnosti, med različnimi skupinami malih „Jaz-ov”, ki povzročajo te
konflikte; ki se kot rezultat tega, ko gre za konflikte tipa ene navadne
psihoze, navadno rešujejo s pomočjo neke vrste kompromisa. Tisti,
mnogo hujši konflikti, ki se odigravajo pri pre-adamskih ljudeh, se
odvijajo med „Jaz-om” osebnosti in „Jaz-om” telesa, ko slednje,
navadno premaguje slabo in stalno spremenljivo osebnost, katera
kapitulira brez veliko borbe, kadarkoli gre za zadovoljitev želodca
ali spolnih apetitov. (op. p.: ali pa, ko „radi” obolevajo, predvsem ko
gre za nakopičene osebne probleme ali npr. prestajanje zaporne
kazni) Opravičila za to, se pogosto išče v parolah „obnašaj se kot vsi
ostali”, ali v labirintu paradoksalnih opravičil, ki predstavljajo navadno
laganje samega sebe… Ljudje z individualno dušo so drugačni, saj
so „padli” v ta svet a istočasno obdržali spomin iz višjih svetov, ki
jim prihaja skozi resnični „Jaz.” Tenzija med tem „podspominom” o
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njegovi pravi naravi in njegovo znižano (še neprebujeno) osebnostjo,
ustvarja potencial za delo na ezoteričnem polju, kar ustvarja ugodno
podlago za segrevanje retorte (ki se pogosto prične z moralnim
bankrotom), kadar med njima nastopi konflikt. V kolikor on napreduje
in triumfira nad seboj, kar adamskem človeku, omogoča, da v sebi
razreši trenutni konflikt, mu to sigurno spremeni odnos do zunanjega
sveta. Splošno rečeno, rezultat tega je konflikt s tistimi, ki so najbližji,
v kolikor ga oni postopoma ne spremljajo v ezoterični evoluciji, kar je
bolj redko. To ne pomeni, da mu njegovi najbližji želijo zlo, temveč se
konflikt poraja iz tega, ker imajo oni drugačen koncept tistega, kar je
stvarno in kaj ni. V kolikor so oni pre-adamski, se nikoli ne strinjajo z
njim, ker niso v stanju razumeti narave cilja. Postanejo avtomatsko
instrumenti Splošnega Zakona, kar je razlog, „zakaj bodo človeški
neprijatelji tisti, iz njegovega gospodinjstva” (obrazložitev iz sv.
Pisma)… Mi smo programirani, da jih ne vidimo, ali da jih napačno
tolmačimo, ali enostavno ne verjamemo v objektivna dejstva, v
čemer nas oni v medsebojni interakciji obvladujejo, in ki „avtohtono”
vodijo ves ta program. Po vsakem psihiatričnem modelu, so psihopati
najbolj trezne individue. Vse je koncipirano tako, da bilo kdo, ki
sugerira možnost obstoja neke globlje realnosti, se avtomatsko
smatra norim, ali pripadnikom nekega kulta, ali moteni osebi, ki trpi
od psihoze, halucinacije itd. Organski portali, tisti, ki niso defektni
tako, da se njihovi ’stroji’ obnašajo v psihopatskem smislu, so v svoji
čvrsti prepričanosti, da v „resnično” stvarnost lahko spada samo tisto,
kar se lahko izmeri in iztehta, obenem tudi arbitri naše eksistence; saj
OPS obožujejo fizični univerzum tako, da v nadaljevanju evolucije,
svoje orientacije, tudi postanejo tisto, kar obožujejo - primarna
materija. Imamo pol planeta organskih portalov, bazično podobnim
psihopatom, ki nimajo v sebi resničnih občutenj, intuicije, niso v
stanju „čitati med vrsticami”, nimajo duhovnega aspekta, vendar so
zelo dobri v oponašanju, oz. pretvarjanju, da posedujejo te kvalitete,
in ker nimajo tistih karakteristik, ki so specifične za psihopate, jih je
skoraj nemogoče prepoznati? V povprečju so lepšega zunanjega
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izgleda in če jih vidite skupaj v neki skupini, lahko opazite, da malce
izstopajo po trendovski urejenosti in v pogovoru ne zmorejo kaj več
kot to. Če je družba mešana pa se takoj zaznava, da so organski
portali v nekakšni dominaciji oz. bolj se občuti, da so ljudje z dušo
nekako hendikepirani, po izgledu ne izstopajo, vendar delujejo bolj
domačno, četudi ne obvladujejo prostora tako suvereno kot drugi.
(QFS): „Občasnega laganja, karakterističnega za njih, se ne
sramujejo, četudi jih ujamemo na laži; tiste kompletne „izdelave”
njihove verzije realnosti, tudi ne. Enako je evidentno, da pri njih
ne obstaja nikakršna empatija, lahko proklamirajo velike besede
kot, kako se trudijo pomagati otrokom ali o nekih „filantropskih
aktivnostih” in dobrodelnosti, a se lahko potem nenadno obrnejo
in se spustijo v zarotniške aktivnosti proti nam. Proti ljudem, kateri
odbijejo biti/postati njihove žrtve, se obnašajo furiozno (besneče), kot
živalski plenilci, katerim je ravnokar, zalogaj pobegnil iz krožnika”…
Zanimivo je kadar jih, zaradi kakšne ugotovljene nepravilnosti,
dobimo v precep in se jim, ob pogovoru, zazremo v oči: vračajo nam
ta pogled, vendar brez globljega izraza (’oči brez obraza’), skušajo
se nekako izenačiti z nami kot „enakovredni”, obenem na distanci,
delujejo bolj kot telesna gmota, saj ne doživljajo notranje bitke,
obenem pa nas z besedami in obvladovanjem telesne ’drže’ hočejo
zmesti, prepričati, ko vztrajajo, da je vse v redu. Bodimo pozorni
na podobne izraze, pomembno je, da se ne popušča, saj je to
njihov glavni adut, da dosežejo, kar želijo. Oni so v stanju, da
ko ste z njimi odločno zaključili, priti nazaj, kot da se ni nič zgodilo
in vas nekaj ’vprašati’ ali pričakovati od vas, brez sramu zaradi
vsega, kar so že prej slabega povzročili - kot da bi bili ’brez obraza’,
torej brezobrazno. Najbolj jih prepoznamo, takrat, ko so vezani na
izpolnitev kakšne naloge ali na vračilo posojene stvari ali denarja.
Drugi izgovor je enako prepričljiv kot osmi, vendar jih je treba že
pri drugem prepoznati in takoj primerno, predvsem učinkovito
ukrepati, da se prej ne izčrpamo. Tudi na isto vprašanje petič,
ki se nanaša na neko pričakovanje, znajo odgovoriti popolnoma
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enako neprizadeto, kot na prvo ali drugo, eventualno uporabijo
tipično subjektivne racionalizacije, izgovore. Ko se enkrat utrdijo z
akumulirano energijo (z vplivom, položajem, premoženjem) postanejo
zelo močni, vztrajni in skoraj nepremagljivi, saj še bolj prepričljivo
in suvereno ponavljajo svoje obrazce delovanja. Tudi, če se jih
’premaga’ največkrat obdržijo vse, kar so materialnega pridobili,
zasedejo samo drugo (morebiti le manj izpostavljeno) delovno
mesto ali izgubili samo ’službo’. Predsednik nekega gospodarskega
sodišča je (zaupno) izjavil, da obravnavajo posameznike, ki so
si protipravno prisvojili izjemno premoženje in celo vračunali, da
zaporno kazen, le nekaj let, lagodno prestanejo, ob tem pa svoje
premoženje, s kolegi, učinkovito še oplemenitijo… Pogosto so,
tisti, bolj prepoznani, v kontaktih z odvetniki (večina je prodornih
portalov), glede tega in onega „specifičnega” vprašanja (kaj je težko
dokazati, s čim vse se je možno sklicevati, ipd.), da se človek težko
zaveda, da so lahko, v nekih pravno-formalnih predvidljivostih, kar
’dva koraka’ pred ’žrtvijo’. Ko se že misli, da je „sposoben” organski
portal razkrinkan, se izkaže, da je predvidel ’amatersko’ potezo
človeka-žrtve, katera obenem uvidi, da je zopet v istem ali le malo
zmanjšanem (psihološko-materialnem) zaostanku. Povedati hočemo
naslednje: če hočemo ’premagati’ nekoga v njegovih nepravilnostih,
moramo vedeti kako razmišlja. Samo če znamo razmišljati tudi tako,
kot razmišljajo oni, lahko predstavljamo prijazno metlo, s katero
sebe ne ogrozimo – recimo da smo zmagovalci nekega turnirja v
umovanju. Obenem se zavedajmo, da smo (stare duše) v epohi
svojih prejšnjih življenj njihovo stanje obstoja že obvladovali, torej
se dobro spomnimo, kako vse smo že razmišljali… Če je nekdo od
njih prišel do tam, kamor je, se lahko šteje, da je prišel predvsem
zaradi tega, ker so mu vsi številni: dobri, nevedni, neodločni, šibki,
neuki, lahkomiselni, dobronamerni, pošteni, naivni itd., na njegovi
poti nevede ali neupravičeno popuščali, torej mu predajali (razdajali)
lastno energijo na lahek način, da se je osebnostno (z lažno
karizmo) ali materialno, zlahka tudi razbohotil… Vojne, še posebno
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državljanske, so gledališčni oder, na katerem organski portali pridejo
do izraza; takrat so deležni svojih „pet minut.” Lopovi in psihopati,
preko noči postanejo patrioti in pogosto prevzamejo glavno besedo;
seveda še naprej nadaljujejo z krajo in plenjenjem, kadarkoli se
prikaže priložnost. Po tistem „kdor ni z nami, je proti nam”, se vsi,
zatečeni v situaciji, najdejo v nekem precepu, kjer težko obstane
nevtralen, neopredeljen, organski portali pa prevzamejo ’diktaturo’ in
narekujejo pravila obnašanja; religijski, nacionalni in drugi mentalni
programi postanejo temelj medčloveških sporov… Cleckley govori
o tistih, ki nikoli ne prestopijo „preko linije” v družbenih pomenih, so
zelo uspešni doktorji, advokati, tudi psihiatri… Živimo v obdobju,
ko je določeno število organskih portalov, doseglo stopnjo imitacije
človeka z dušo v tolikšni meri, da so postali realistični, kar vzpodbuja
iskalca, da razvije svoje sposobnosti razločevanja in da jih stalno
rafinira, da bi bolje „videl” tudi tiste, najbolj fine oblike manipulacije,
ki se dogajajo okoli nas in katerim smo izpostavljeni. Bodite odslej
previdni pri sklepanju poslov, pogodb, upravičenosti investicij,
saj je tudi tendenca izsiljevanja, prevar že opazna in zmore
marsikoga več kot le materialno prizadeti. Ste slišali podjetniki,
poslovneži, tisti, ki ste, ne vem kam vse, vlagali; primerno zaščitite
svoje premoženje, po preudarku ’poskrbite’ za svoje vloge in
vložke. Ne čakajte na lastne izkušnje in izčrpavanje. Psihopatizacija
prostora se že čuti med ljudmi. Primerno je premisliti o tem. Koristne
informacije si medseboj izmenjujte. Deležni smo že konkretnih
namigov strahu in negotovosti od zaskrbljenih poslovnežev;
nekaterim smo že podali konkretne smernice – konkretne, haloo!
Pomnimo, da se nekaterim ljudem sedaj jačajo tudi negativni aspekti
’značajev’ in da se razdvojenost med ljudmi povečuje – je razcep!
Zanašati se na sisteme sodstva, organov pregona in ostalo, je
že odslej bolj naivno početje, na daljši rok, brez smotra.
Ko pričnemo z raziskovanjem, prepoznavanjem so-ljudi, se
lahko prebudimo na zelo realen, grob način, vendar postopno, v
vse bolj spretnem prepoznavanju „srečanj”, uspemo razkrinkati to,
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globoko interakcijsko igro, ki je več kot zanimiva, več kot predvidljiva,
saj je najbolj resnična, do ostvaritve večje svobode. Ta OPS svet
3.D., v katerem se je Adamski človek „prebudil”, ni bil njegovo
naravno življenjsko okolje. To je svet, ki pripada antropoidom,
človeškim lutkam, svetu materialnega in materialističnih obrazložitev
eksistence, je farma ljudi, kontrolirana od OPS entitet iz 4.D., s katere
sebi preskrbujejo hrano, je svet, organiziran na bazi lakote, seksa in
strahu. Ena rasa ljudi, z individualno dušo, se je znašla na tem svetu
in postala del, spolno/genetsko križanih z nativno (prirojeno) raso,
dokler se genetski fond ni tako popolnoma pomešal, da pripadnike
obeh ras, srečamo v sklopu ene in iste družine. Živimo v svetu,
ki je vsebolj „mehanične” narave, kjer človek ne more kreativno
sodelovati v organizaciji njegovega življenja, kjer se ljudi, ki „vidijo”
druga bitja in svetove, razglaša za mentalne bolnike in zapira v
psihiatrične ustanove… Vse je tako organizirano, da nam preprečuje
napredovanje, da bi nas zmedlo, da bi po-skrbeli za številne ljudi
(ženo, moža, otroke…), katere izven možnosti za „reševanje”, se
niti ne more „rešiti”, saj so po svoji osnovi drugačni od nas, oni ne
posedujejo DNK, ki omogoča p-restrukturiranje – „ugnezditi” dušo,
da bi razumeli možnost obstoja ene višje, oblike življenja. Kar je še
hujše, oni nam črpajo vitalno energijo in onemogočajo priložnost,
da razvijemo svoj magnetni center, ta energija, pa konča „gor”,
energija, ki hrani in vzdržuje to Matriko. V teh interakcijah nismo
nič drugega, kot ene baterije, organski portali pa služijo kot „kabli”,
da jo izvlečejo iz nas in posredujejo naprej. Nam, je ta energija
nujno potrebna za samorazvoj, je naša in naša pravica je, da jo
zadržimo za sebe, vendar, da bi to uspeli, moramo prekiniti s svojim
„plesom izčrpavanja”, plesom „duševne smrti” z njimi, v svojem
življenju. Na osnovi omenjenega, se zdi, da se je veliko lažje naučiti
prepoznavati „ljudi z dušo”, ki „trpijo”, ker se ne morejo prilagoditi
v tej praznini OPS 3.D., kot poizkušati odkrivati organske portale.
Ozrimo se (pravilno se ozrimo!) okoli, tudi na brezdomce, na vse
(obupane?) ljudi, ki so se ’zapustili’, od notranje nemoči zapili ali
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izolirali… Seveda imajo mnogi ljudje z krepko dušo, ki „manj trpijo”
močan nagon za (višji) obstanek, ustvarjanje in razvoj, ko se naučijo
kako „igrati igro” in počenjati „prave stvari”, ko živijo svoje življenje
v enem tihem obupu, ko prepoznavajo te „plesalce”, ki vrtijo se
okoli vseh nas. „Nagon kaže, da je teženje k dobremu spomin na
našo prvotno popolnost; izkušnja je spoznanje naše bede in našega
padca”, Brunschvicg… Stalno nas energetsko izčrpujejo in nam tako
ne dovolijo, da ostvarimo potrebno frekvenco za izhod iz matrike.
Če zmoremo interakcijo z njimi, ne da bi nam pri tem črpali energijo,
potem je to v redu, vendar moramo vse to videti in vedeti. Človek
jih ne more videti, dokler se ne preneha družiti z njimi, a ne more se
nehati družiti z njimi, dokler jih ne vidi. Samostojno moramo odkriti
določene elemente tega programa, pa potem malo „eksperimentirati”
s tem, in opazovati, kakšne vse so „reakcije” v Matriki, potem pa
bazirati svoj izbor na nedvoumnih ugotovitvah, kar nam, v kolikor se
pravilno odločamo, prihrani veliko energije oz. časa, da prepoznamo
pravilnost svojih odločitev. Namesto, da poizkušamo etiketirati
organske portale, je morda bolje, da usmerimo pozornost na sebe
in pregledamo koliko energije izgubljamo, v bilokakšni interakciji z
drugimi ljudmi, s čimer dosežemo kronsko razločevanje. Hitro lahko
prepoznamo, da izgubljamo energijo, v interakciji z neko določeno
osebo, in se znajdemo v neugodni situaciji, še posebno, če ta
oseba ni prekomerno „napačna.” Lahko je to neka oseba, „vernega
psa”, katerega je ugodno imeti v svoji bližini, za družbo, ali pa ima
ona rada vas v bližini, za družbo, ko je zahtevna in utrujajoča. Čim
imamo (začutimo) neko potrebo, da „malo pobegnemo, da bi prišli
k sebi” ali, da nas „svoboda duše priganja stran”, smo na nek način
povezani z organskim portalom, ki na subtilen način črpa energijo,
četudi le s svojo prisotnostjo, na astralnem nivoju. Domov pridemo
utrujeni največkrat iz teh razlogov; dolga kopel odpira ’čakre’, od
naše prisotnosti v množici ljudi pa telo prečisti negativne energije
in vzpodbuja inspiracijo; še bolj pa v kombinaciji s sedenjem ali
spanjem v bližini ognja (ognjišča), ko vrtinčenje energetskega telesa,
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ki se obrača skozi plamen, čisti – tako emocionalno onesnaženje
izgoreva… O njih se da še veliko spregovoriti, saj so si tudi oni
medseboj različni… Verjetno se spomnite, prejšnje tedne, ko smo
vam zapovedali strpnost in ’modroumnost’…, ko ste prebirali
neke vsebine, pa vam ni bilo vedno ugodno, ko smo se marsikje
zatekli nekemu načinu pavšalnega izražanja. V vseh teh vsebinah,
predvidevajoč kako in zakaj tako razmišljate, smo podtaknili številne
osebne značilnosti in posebnosti razmišljanja ter delovanja organskih
portalov…
Ni možno, spomniti se sedaj, na vse doslej navedene,
številne človeške profile (omejene, brezupne, njih…), poklice
(strokovnosti), položaje (predstavnike), da bi sedaj pravilno
in nedvoumno povezali, da strpno zastavljena vsebina
ni naperjena na tiste pametne, izobražene, bistroumne,
neinteligentne, ki v sebi premorejo, četudi neafirmirano,
individualno dušo, temveč le tipičnim (ca. do 8 %), vendar zelo
vplivnim organskim portalom, ki bi jih bili zmožni prepoznati
brez velikega poljubnega pred-znanja. V bistvu smo bili izjemno
tolerantni in blagi; ste prepoznali? Povedali smo, da je potrebno
vnovično prebiranje, ni lahko prepoznati subtilnih energij besed, češ,
„tako neumni pa nismo”, kar je tudi znamenje, koliko se prepozna in
zaupa, ki trudijo se, in kakšno literaturo se doslej prebira, po drugi
strani pa izgublja dragocen čas s številnimi portali, ki u-strežejo, da
na koncu dobijo vse, kar so že pred strežbo zastavili - v vednost, da,
ko obstaja tehten razlog, nismo brez besed ali primernega ’izraza’…
Doseči moramo zadovoljstvo, z vsem (znanjem), kar nas
vzpodbuja, ko delamo na svojem odhodu iz naše Zemlje, da jo,
’alohtoni’, prepustimo njenim naravnim prebivalcem. Morda je tudi
njim, enako težko kot nam, ko živeti morajo z ’nami’, eden poleg
drugih, eden pod drugim, eden ’na drugemu’, s toliko diametralno
nasprotnimi točkami opažanja, v zvezi s tem, kako ta univerzum
deluje, in v kateri smeri se je potrebno premikati. Prihajajo časi za
bujenje ljudskih množic z individualno dušo in našega ’bridkega’
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slovesa od organskih portalov, in t.i. ’silami mraka’. Želimo tudi njim
vse najboljše, v naslednjem ciklu…”Ste vi z njimi ali z nami?” ☺
…posledično psihopatija
(del intervjua Borisa Potapova, raziskovalca in utemeljitelja
praktične gnostike, idejnega vodje Galaksija.com, objavljenega v
avstralski izdaji magazina Woman, 21. marca 2006, prirejeno,
dopolnjeno – Hvala Prijatelj) Obstaja veliko pokazateljev, da je na
našem planetu zavladala pandemija psihopatije, vendar je ta
mentalna ’motnja’ zelo potuhnjena, tudi jo, inficiran človek, ni v stanju
opaziti, ker ta ’bolezenska motnja’ spremeni njegovo stanje zavesti,
posledično percepcijo na razsojanje in obnašanje. Po podatkih, ki so
nam dostopni iz znanstvene literature, se psihopatija karakterizira s
popolno odsotnostjo zavesti. Medtem, ko pri normalnem človeku
zavest služi kot zaviralo, da bi ne o-škodoval druge pri ostvarjanju
svojih ciljev, psihopati, kar se tega tiče, nimajo nikakršnih problemov,
nas pa ’vidijo’ kot neko eksotično vrsto. Njim so malo komične,
naravne lastnosti, oz. občutenja, ki izvirajo iz naše zavesti, kot je
kesanje, občutek krivice, empatija idr., njih vest ne ’peče’, ker je
nimajo. Vendar ne pozabimo, so izjemni igralci, in se hitro na-učijo
oponašati ljudi. Prilično število njih, danes upravlja z glavnimi dogodki
na našem planetu. S pozicije oblasti, oni danes sprovajajo
vsesplošno operacijo „psihopatizacije” človeštva, s pomočjo medijev
itd. Večina t.i. slavnih vladarjev in vojskovodij, skozi vso zgodovino,
tako tudi danes, je imela psihični profil tipičnega psihopata, kar je
ugotovil tudi poljski psiholog, Dr. Andrew M. Lobaczewski
(priporočamo ’prepovedano’ branje njegove znanstvene študije o
naravi zla, prilagojenega za politične namene: Political Ponerology; A
Science on the nature of evil adjusted for political purposes), ki je
raziskoval izvore, ter razvoj in prenos zla na tem planetu skozi
zgodovino, in prišel do zaključka, da so najpogostejši izvor ravno
psihopati, kot tudi ’transportno sredstvo’. Problem nastane, ko te
entitete zasedejo vodilne pozicije v eni državi, kjer se začne proces
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negativne selekcije kadrov, kjer se on obkroži z individuumi
podobnim sebi. Klasičen primer smo imeli v nacistični Nemčiji, kjer se
je Hitler obkrožil s psihopati, kot so bili Hess, Himmler, Gebels,
Eckart, Rosenberg in mnogi drugi, katerim je predal vodilne funkcije v
državnem aparatu, enako je danes; ti psihopati so vzeli na milijarde
človeških življenj, da o človeškem trpljenju in razdejanju ne govorimo,
in vendar se še vedno obnašamo, kot da se nismo prav nič naučili in
da to ’bolezensko stanje’ ni nikakršen problem. Ne davno, je Ameriški
Zavod za Zaščito Zdravja (FDA) dvignil alarm, ker je stopnja raka na
debelem črevesju dosegla 0,4%, dočim uradni podatki navajajo, da je
klasičnih psihopatov najmanj 4% človeštva, torej kar 10 krat več,
vendar se to iz nekih čudnih razlogov ne smatra problemom, niti
nihče ne vidi razlog za pravi alarm: četudi zlahka uvidimo razloge
mnogih bolezni, povzročenih prav od psihopatov, morebiti celo vseh
bolezni… Po nekih drugih, novejših podatkih je klasičnih psihopatov
celo 6 do 8%, kot posledica uspešnosti preštevilnih, ko s svojim
„i-zgledom delovanja”, potencialno vzpodbujajo še ostale, in še
ostale... Ob tem mislimo na ’tisti’ gozd, ki je vedno bolj nevaren. Tudi
je, ob tem, predvsem potrebno, da vsi razmislimo in primerno odreagiramo, podvzeti je nemudoma, četudi bi prišli do problematičnosti, ko bi se izpostavilo, da premnogi, ki že zasedajo visoke
položaje v hierarhiji človeške družbe, niso (glede svojih razmišljanj,
socioloških usmeritev) tako normalni, kot se zdi. Ne bi nas smelo,
odslej? več čuditi, ko nam nenehno odvračajo pozornost od bistvenih
problemov, ko nas zavajajo s svojo ’umetno moralo’, lažno skrbjo za
zdravje, dobrobit človeštva itd. Po drugi strani so vsem dobrim
odločitvam zelo hitro pritrdi, ne pa o njih brezplodno razpravlja, kot
posledice naravne lastnosti psihopatije oz. ljudi brez duše, ki te
položaje zasedajo, ’dokazano’, v krepki polovici, podobno, kot se
izkoriščani z individualno dušo v krepki polovici nahajajo na robu
preživetja. To, je realnost današnjega sveta, kar gotovo ni v redu!
Ravno od tega, kar na našem planetu ob-velja za racionalno, se nam
in ostanku univerzuma dvigujejo lasje na glavi. Ustvarili smo vrhunec
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hipokrizije (hinavščine). Razdelili so nas na preštevilne skupine, v
bistvu pa obstajajo samo dve vrsti, ljudi z dušo in brez nje. Dejstvo je,
da prisotnost duše težje uvidimo, vendar odsotnost zavesti v človeku
(v besedah v odvisnosti od dejanj) lažje ugotovimo. Tisti, v
pomanjkanju zavesti, so precej uspešni v današnji piramidi družbe,
ko ni ničesar in nikogar, da bi jih lahko zaviral, v bistvu gre za
sprevrženo korelacijsko ’pravilo’. Oni ne oprezajo okoli, ko grobo,
proti ljudem, ki zaupali so jim svoja pričakovanja, stopajo po njih in
drugih, ko gre za vprašanje ostvarjanja njihovih osebnih porivov.
Osnovno parolo – cilj opravičuje sredstvo, ko gre za vprašanje
njihovih ambicij, potrjujejo za vsako ceno. Vendar zmoremo tudi mi
neke ’ambicije’, neosebnih porivov - izravnati neravnovesje. Imajo
celo tendenco, da se medseboj hitreje prepoznajo in združujejo v
številna tajna ali ezoterična društva, kjer drug drugega protežirajo in
se tako širijo, podobno kot celice raka, skozi vse pore družbenega
sistema. Njihova tajna društva predstavljajo zelo močan in prepreden
način za osvajanje ključnih pozicij v človeški družbi, kjer kontrolirajo
in upravljajo z življenji na tem planetu. Je to lahko namig našemu
združevanju in enotnemu delovanju? Tudi v nacistični Nemčiji so
neka ezoterična društva igrala pomembno vlogo, npr. Thule, eno od
izvorov in gonilna sila fašizma in nacizma, katerega člani so bili, že
omenjeni, psihopati. Enako imamo danes Društvo Lobanje in Kosti v
Ameriki (že omenjeni), ki skupaj so igrali vloge izzivalcev na volitvah.
Torej eno in isto društvo, v nadaljevanju časa, le pod drugim imenom,
ki vzdržuje Belo Hišo, ameriško vlado, armijo, medije itd., s številnim
personalom, katerih mentalni sklop je zelo dubioznega (dvomljivega)
značaja. Normalen človek bi pomislil, da v kolikor oni ne morejo priti
k pameti, bi lahko vsaj mi, vendar se zdi, da je za kaj takega že
prepozno. Njihova opsesija za Novim Svetovnim Redom in kontrolo
vsega in vsakogar, trenutno doživlja svojo kulminacijo. Človeška
svoboda, se vsak trenutek, vse bolj zmanjšuje s pomočjo ’antiterorističnih’ in drugih zaščitnih mer, za sprovajanje kontrole in
nadzor človeka, česar ljudje niti ne opazijo. Naravno je, da ljudem ne
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more ’priti na pamet’, da bi tisti ljudje, ki nam vsiljujejo neživljenjske
zakone, obenem bili tudi glavni organizatorji terorizma po svetu. Gre
za klasičen scenarij problem-reakcija-solucija, kjer se tisto, kar je
namenjeno, torej kar sledi, sprovaja zaradi problemov, ki jih oni brez
zadržkov ustvarjajo in medijsko potencirajo. Ahilova peta cele laži
napada na Pentagon, katerega video so videli mnogi ljudje, je
resnično grandioznih proporcev. Na osnovi te video-prezentacije se
lahko jasno vidi, da v Pentagon ni udaril noben Boing 757. Seveda
se poraja vprašanje, kaj se je zgodilo s pravim avionom in potniki v
njem. Dejstva so tudi, da so ostanke trupel potnikov identificirali s
pomočjo analize DNK, da ni udaril v to zgradbo, niti ni bilo na avionu
nobenega Arabskega potnika. Navadni človek tega ne more verjeti,
kaj šele, da ob tem pomisli, da so neki elementi iz ameriške vlade,
sposobni izvršiti takšen masaker, nad svojimi ljudmi. Navaden človek
prej verjame teoriji, da je vse to organizirala neka individua iz
afganistanskega gorovja, samo zaradi tega, ker so mu kontrolirani
mediji, to laž velikokrat ponovili. Smatramo medije, oz. novinarje, za
soudeležence v teh zločinih, ne samo zaradi tega kar počno, temveč
tudi zaradi tega, kar ne počno, a bi po opisu svojega poslanstva
morali početi, seznanjati javnost z resnicami. Še Hitler je svoj čas
govoril, da, večja kot je laž, in večkrat kot se ponovi, jo narod, toliko
lažje sprejme kot resnico… Spomnimo se, da je Hitler organiziral
požig nemške Skupščine, Reichstaga, potem pa za to, obtožil svojo
opozicijo, sprejel antiteroristične zakone, in na osnovi tega likvidiral
vse, ki se niso strinjali z njegovim režimom. Danes iste sile
poizkušajo izvesti podoben scenarij, na globalnem nivoju, s pomočjo
rušenja Svetovnega Trgovinskega Centra, in izvajanjem drugih
terorističnih napadov, da bi se v ljudi vlil strah. Oni bi tako opravičili
vse mere in antiteroristične zakone, ki kratijo človeške pravice in
svobodo, kot tudi „vojno proti terorizmu”, ki v bistvu predstavlja še en
zločin proti človeštvu. Sedaj se, na tem planetu, intenzivira
ustvarjanje kaosa s pomočjo vojn, ekonomske krize itd., da se nas
privede do stanja, da bi jih še prosili, naj vendar nekaj ukrenejo v
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zvezi z našo varnostjo in reševanjem. Rešitev je seveda v
vzpostavljanju Novega svetovnega reda: ena vlada, ena valuta, ena
armija, ena religija itd., in reducirana, mikročip-ana in zombi-ficirana
populacija…
Ljudje nimajo časa o tem razmišljati, tudi iz razlogov prevelike
količine nepomembnih informacij in dezinformacij, ki človeku jemljejo
čas/moči, priložnost, da se umiri in dejstva samostojno prepozna.
Zamislimo se, koliko časa se lahko izgubi na listanju vsakodnevnih
reklam, časnikov, spremljanju poročil in številnih oddaj, kulturno
zelo vprašljivega značaja. Že rutinsko ’zanimanje’ (odvisnost) do
nekih nadaljevanj, športnih prireditev itd., kar vse je v neki količini
mentalna manipulacija, zavajanje, disciplinacija oz. kondicioniranje
našega uma, da se kontrolira človeka skozi ves čas (v službi in
doma), jemlje določeno mero energije, s tem prvenstveno višje
pozornosti, nujno potrebne za samostojno razmišljanje, objektiven
izbor - prepoznavanja večje osebne svobode. Vsa trenja med
državami so večidel le paleta obarvanih konstruktov, da se nenehno
ustvarja tenzija med ljudmi, narodi, in da se neznanske količine
odvzetih sredstev - kar predstavlja ekvivalent naše energijo - v
denarju in naravnih bogastvih, dobesedno metala v črno luknjo, ki
že po naravni (kozmični) zakonitosti vse posrka (niti svetloba ji ne
ubeži!), ko države vzajemno sledijo kupovanju in usklajevanju orožja
in opreme, in zopet še boljše opreme in drugega, ’sodobnejšega’
orožja. Kralji, cesarji, predsedniki držav, plemstvo, elita na oblasti z
njihovimi družinami, redkokdaj izgubijo življenje v vojnah. Ljudje ne
iz-vedo, da je Sadam Husein ’pomemben’ in ’verjetno’ še živ, celo
so v javnost dali ’prepovedano snemanje’, prepričljivo manipulacijo,
ko so obglavili enega od njegovih številnih (rezervnih) dvojnikov Važno, da je zadoščeno številni ’publiki’, pred ’velikimi’ ekrani… Tudi
če nič ne raziskujemo, si lahko predstavljamo, kako deluje njihov um
in kaj lahko od njih pričakujemo… Narod (pred TV ekrani), postavljen
za topovsko hrano - „si piše sodbo sam.” Ako bi se izjemne količine
izgubljenega denarja, ki ga politiki (zavedeni, neinformirani ali temu
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usmerjeni?) namenjajo za oboroževanje (jamo brez dna, po principu
delovanja črne luknje) in vse kar razvoju človeštva škoduje (se ve,
kaj vse škoduje), ljudem ne bi bilo potrebno toliko delati, saj bi za
isti prihodek potrebovali ca. polovico sedanjega delovnika, vendar
pa bi ljudem ostalo ’preveč časa’ za sproščeno druženje in bolj
svobodno razmišljanje, kar patokracija na oblasti ne bi dovolila, saj
se vodilni zavedajo, kako nevarni so že posamezniki, ki ’v prostem
času’ nekaj iz-vedo, ko samostojno razmišljajo (mimogrede, izvedeli
smo, da se je povpraševanje po gugalnikih, zadnje čase občutno
povečalo; mnogi so namreč s SPoročilom že zaključili ☺) in nemirno
raziskujejo, kaj šele organizirana skupina prebujenih somišljenikov.
Zanimivo, ko se oni, te nevarnosti zavedajo, mi pa se tako
pomanjkljivo svoje, sicer izjemne moči… Na ’slučajih’ druge
svetovne vojne, se skoraj nihče od zgodovinarjev, ki nimajo te vrste
časa, ni poglobil z vprašanji, zakaj nobena bomba ’zaveznikov’ ni
padla, niti v bližino, velikih nemških industrijskih postrojenj (npr.
Petro-kemijski kombinat IG Farben, tovarna optičnih naprav Karl
Zeiss, tovarna krogličnih ležajev itd.). Seveda Nemčija brez teh
obratov ne bi mogla nadaljevati vojne, tudi brez kavčuka in nafte
ne, s čimer so jo preskrbovali Prescot Bush (ded G.W.Busha),
Rockefeller in drugi iz Amerike, tekom vse vojne, preko španskih
pristanišč in s pomočjo A.Onassis-ovega ladjevja; po drugi strani
je bilo ukazano v času ’zavezniškega’ bombardiranja potopiti
veliko mestno kanalizacijo, zaklonišča velike množice ljudi (ne
pozabimo na plan depopulacije, naši ali njihovi ljudje, to ni bilo
pomembno). Dobro poznana so dejstva, da je Wall Street financiral
Hitlerja itd… Če se o teh stvareh - ko se predhodno primerno že
poveže smoter s-poročila, povpraša naključnega zgodovinarja (radi
’prisluhnemo’ načinu razmišljanja vseh ’strokovnjakov’, pridružite
se nam z ’nehvaležnim’ ozaveščanjem), se lahko ugotovi, da se v
nekih dejstvih, neke dogodke, bolj izvorno prepoznava, kot če se
prisluhne njegovim interpretacijam, oz. če se veže na proučevanje
strokovne literature, ki v neki meri ’vsiljuje’ napačne obrazložitve;
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prepoznavanju resnice se namreč, posvečamo tudi mi - za sebe in
soljudi, morebiti še bolj predano, odgovorno, brez tantiem. Lahko pa
porečemo, da njihovo globoko strokovno znanje z našim ’širokim’
načinom razumevanja, tvori bolj objektivno resnico… Obstaja veliko
vsega, kar stalno se nam prikriva, in če ne bi, kot človeška bitja,
imeli tako lahkomiselnega odnosa, kaj takega ne bi bilo mogoče, ko
medtem tarnamo, kako se nam zgodovina ponavlja, a nihče se ne
premakne niti kaj prevzame… In kaj bi lahko podvzeli? Potrebno je
nakazati pozornost ljudem na tovrstne oblike psihopatije, ki danes
prežema ves svet in razsvetliti številne vidike tovrstnih motenj ali
lastnosti mentalitet, kakorkoli to imenujemo. Danes obstajajo prilično
zanesljive metode diagnosticiranja takšnih stanj, ne glede na to, da
so ga nekateri poizkušali zamaskirati in vnesti zmedo z uvrščanjem
v širšo kategorijo - anti-socialnih osebnostnih motenj. V kolikor mi
želimo preprečiti destrukcijo naše sredine in človeštva, se moramo
potruditi, da te individue, identificiramo in odstranimo iz vseh tistih
pozicij družbenega sistema, kjer bi lahko še naprej ogrožali normalne
ljudi, vso družbo; orožje so že prestavili v vesolje…, mimogrede:
človeštvu na našem planetu ni dano, da bi se na-selil in za-živel na
nekem drugem planetu… Zadnji čas je, da se uvedejo zakonske
mere, po katerih bi se tisti posamezniki, ki se nameravajo ukvarjati s
politiko ali razvijajo kariero v vojski, najprej morali podvreči psihičnem
pregledu pri neodvisnih psihologih in psihiatrih, ki bi se specializirali
za tovrstno področje. Nedvomno smatramo, da bi takšna komisija
morala imeti individualno dušo, četudi se v vsakem od vas sedaj
porajajo neka dvomljiva razmišljanja. Nam takšna razmišljanja niso
potrebna, tudi smo vajeni stalnega ignoriranja, pričakujemo pa, da
so ti, priučeni dvomi, tj. pomanjkljivo a dostopno znanje, o tovrstni
tematiki, odpravljeni, predvsem za vaše dobro. Res je, da se porodi
trpko vprašanje, ko marsi-kdo, danes na oblasti, tovrstno testiranje
(tudi brez testiranja) ne bi opravil, po drugi strani pa, namesto
njih, sami znamo in zmoremo marsikaj v državi urediti - pa ne
mislimo na novo metlo, ki rada bi pometala, temveč le na primerno
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ozaveščanje posameznikov, na pravih mestih, kjer jih doslej ni bilo.
Pomnite, kar smo že navedli, da je boljše, da brez visoke izobrazbe
a zavestno pristopimo k reševanju problemov, kot prepuščati jih
izjemni ’izobraženosti’ (spremljevalcu psihopatije) a v pomanjkanju
potrebne človeške zavesti. Pravi, dragoceni in nujno potrebni
izobraženci naj tovrstne navedbe, upoštevajo v duhu fenomena
patokracije, preverjene in premišljene izpovedi. Pomnite: zaupajte
svojim sposobnostim, ki so po naravi dane, z občutkom za red in
prav, ter pravo mero stvarem, ki se nahajajo v vas, individualnih
dušah, spoštovanih individualcih, z izobrazbo ali brez nje. Neprijetno
je izpovedati, da so neke sprejemljive mere, kot primerni filtri, nujno
potrebne, v kolikor želimo živeti v naprednem in humanem sožitju,
neprijetno, ko znova asociira na „nezaželeno, podrejeno, a nujno
potrebno vezno tkivo”; ne pozabimo pa, da so ob tem potrebna tudi
malo drugačna, ’izvenšolska’ znanja, obenem razvite notranje zagonske ’moči’…
Izpit
Človek od življenja prejema prav tisto, kar tudi daje. Vaše življenje je
ogledalo tistega, kar vi ste. Ono je vaš odraz. Vendar ste vi pasivni,
slepi in zahtevni. Jemljete vse, sprejemate vse, brez občutka, da
imate kakšne obveznosti in odgovornosti.
Vaš odnos do sveta in življenja, je odnos tistega, ki smatra, da ima
pravico da zahteva in jemlje, brez potrebe, da za nekaj plača ali
nekaj zasluži. Verjamete, da so vse stvari tukaj zaradi vas, enostavno
zato, ker ste to vi! Vse vaše slepilo je tu!
Živite ekskluzivno po principu, „jaz to imam rad” ali „jaz to nimam
rad”, ne cenite ničesar, razen samega sebe. Ne priznavate ničesar,
kar je iznad vas, teoretično in logično lahko, a v praksi ne. To je
tudi razlog, zakaj toliko zahtevate in ko stalno verjamete, da je vse
poceni, in da imate dovolj denarja v žepu, da kupite vse, kar se vam
dopade. Ne priznavate nikogar iznad vas, tako iznad vas samih ali
znotraj vas. To je zato, ponavljam, ker nimate mere in živite pasivno,
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na osnovi tistega kar ljubite, ali ne ljubite. Da, vaše „pojmovanje
samih sebe” vas zaslepljuje. To predstavlja največjo oviro, k enemu
novemu življenju. Morate biti sposobni obvladati to oviro, ta prag, da
bi nadaljevali naprej.
Ta izpit deli ljudi na dve vrsti: „žito” in „pleve.” Ne glede na to,
koliko ’inteligenten’, koliko nadarjen je človek lahko, v kolikor on ne
spremeni način, na katerega gleda samega sebe, za njega ne bi
nobenega upanja za nek notranji razvoj, za delo na doseganju samoznanja, za resnično obstajanje. On ostaja takšen kot je, vse svoje
življenje.
Prva zahteva, prvi pogoj, prvi izpit za nekoga, ki želi delati na
samemu sebi je, da spremeni način, na katerega razumeva samega
sebe. On si ne sme zamišljati, niti enostavno verjeti ali razmišljati,
temveč on mora videti tiste stvari v samem sebi, katere prej nikoli
ni videl, videti jih resnično in videti jih takšne, kakršne so. Njegovo
pojmovanje se ne more nikoli spremeniti, vse dokler on ne vidi
ničesar v sebi. A da bi videl, se mora naučiti da gleda; to je prva
iniciacija človeka v samo-spoznanju.
V kolikor on vidi enkrat, lahko vidi tudi drugič, in če se to
nadaljuje, potem on ne more več, da ne vidi. To je tisto stanje, ki se
išče, to je ta cilj naše observacije; ti je tisto mesto, kjer se po-rodi ena
resnična želja, ena nepremagljiva želja, da se postane: od hladnih,
mi postanemo topli, vibrantni; dotakne nas realnost.
Danes nimamo nič, razen eno iluzijo o tistemu, kar smo. Mi imamo
preveč globoko mišljenje o sebi. Mi sebe ne spoštujemo. Da bi
spoštovali samega sebe, moramo najprej prepoznati v sebi tisti moj
del, ki se nahaja iznad drugih delov, s tem v zvezi je moj odnos do
tega dela, pričal tudi moje spoštovanje, ki ga imam do njega. Na ta
način spoštujem sebe in moja interakcija z drugimi, je vodena z istim
spoštovanjem.
Razumeti morate, da so vse druge mere – talent, izobrazba,
’genialnost’ – samo spremenljive mere, mere za detajle. Edina prava
mera, edina nespremenljiva, objektivna resnična mera, je mera
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notranje vizije.
Jaz vidim – jaz vidim sam; s pomočjo tega, ste vi nekaj določili. Z
enim višjim resničnim delom, ste določili drugi nižji del, ki je enako
resničen. In ta mera, ki sama odreja vlogo vsakega od teh delov, vas
vodi do spoštovanja samega sebe.
Vendar vidimo, da to ni niti malo lahko niti poceni. To se drago
plača. Za slabe plačnike, lene ljudi, parazite, ni upanja. Vi morate
plačati, plačati veliko, plačati takoj, plačati vnaprej. Plačati s seboj.
Z iskrenim, zavestnim, nepristranskim trudom. Kolikor ste več
pripravljeni plačati, brez stiskaštva, brez varanja, brez kakršnihkoli
falsifikatov, toliko več se tudi pri-dobi. In takrat spoznamo svojo
naravo. In vemo vse tiste trike in nepoštenje, katerim se je vaša
narava zatekala, da bi ubežala plačati s čvrsto valuto. To je zato,
ker morate plačati z vašimi gotovimi teorijami, vašimi globokozakoreninjenimi prepričanji, vašimi predsodki, z vašim običajnim
načinom igre, vašim „jaz imam to rad” in „tega jaz nimam rad.”
Brez ugibanja, pošteno, brez pretvarjanja. „Iskreno” poizkušati, da
prepoznate tiste momente, kadar ponujate falsificiran denar.
Poizkušajte za moment sprejeti zamisel, da niste tisto, kar verjamete
da ste, da precenjujete sebe, dejansko, da vi lažete samega sebe.
Da vi stalno lažete samega sebe, v vsakem momentu, ves dan, vse
svoje življenje. Da to laganje, upravlja vam do te mere, da to, vi ne
morete več kontrolirati. Ste žrtev laganja. Vi povsod lažete. Vaše
zveze z drugimi – laži. Vaše vzgajanje drugih, vaša pravila obnašanja
– laži. Vaša učenja – laži. Vaše teorije, vaša umetnost – laži. Vaše
družabno življenje, vaše družinsko življenje – laži. In tisto, kar mislite
o samemu sebi – tudi, laži.
Vendar vi nikoli ne prenehate s tem kar počnete in kar govorite,
zato ker verjamete sebi. Vi se morate zaustaviti in znotraj opazovati.
Opazovati brez vnaprej ustvarjenega mišljenja, sprejemajoč vsaj
za moment to možnost, da lažete. In kadar tako opazujete, in
sebi jokate, brez samo-obžalovanja, odrekajoč se vseh svojih
predpostavljenih bogastev, za samo en moment realnosti, potem
392

mogoče iznenada vidite nekaj, kar nikoli prej v sebi niste, vse do tega
dne. Vidite, da ste drugačni od tistega, kar ste mislili da ste. Vidite,
da ste dvoje. Eden ki ni, vendar zavzema mesto in igra vlogo tistega
drugega. In eden, ki je, vendar je on tako slaboten, tako neopazen,
skoraj da prej izgine, namesto, da se pojavi. On ne more prenesti
laži. Tudi najmanjša laž, njega prisili, da se umakne. On se ne bori,
on ne daje odpora, on je že vnaprej premagan. Učite se in glejte,
dokler se ne naučite, da opažate razliko med tema dvema vašima
naravama, dokler ne vidite te laži in prevaro v sebi. Kadar vidite
ti vaši dve naravi, tega dne, v vas, resnica se bo rodila. (izvor: G.
Gurdjief, prirejeno)
Reptilianci
Peter Ferley pravi, da mu dolgo niso dovolili, da javno spregovori, da
je plašč okoli temnih sončnih očal, priljubljenost reptilov, tu na Zemlji,
ker so njihove oči zelo občutljive na UV žarke našega sonca. Ko
gledamo toliko slavnih ljudi, je tudi tukaj vseprisotnost temnih okvirjev
sončnih očal, nošenih podnevi in ponoči, zunaj in znotraj. Seveda
je razumljivo, da tudi drugi nosijo to vrsto sončnih očal, vendar je
presenetljivo, koliko „ljudi”, ki nosi to vrsto očal, ima morfogenetsko
energijo polja reptila. Barbara Hand Clow pravi, kako so pri politikih,
ki so na mračni strani, modre obleke in rdeče kravate, vseprisotne
okoli Washingtona in drugje…
G. Ferley nadaljuje: Ciakar, krilati reptil Orion imperije je originalno
tisti davni, ki je vzpostavil Bratstvo Zmaja, ki je prispel na ta planet
nekje pred 100.000 leti, formirajoč osnovo za legende, predvsem
tiste, ki vključujejo krilate zmaje. Fetus človeškega bitja ima reptilsko
podobo repa pri ca. štirih in pol mesecih starosti, nekateri od nas,
ljudi, pa so zares rojeni z repom. Tudi znanstveniki radi imenujejo
našo primitivno srčiko možgan, reptilskim možganom. Ali ima to
smisla, če smo mi „potomci opic”, in ali to ne izkazuje trajanje, v
katerem naš čvrsti starešina izvršuje ukaz, da prikrije vsako sled
ali sodelovanje v naši zgodovini. Vsak aspekt življenja zmajev je
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predstavljen v zgodbah, pesmih in plesih iz celega sveta. Scena te
senzacionalne rasti, je slabljenje na celem svetu v ritmih in festivalih,
ki dosežejo najvišjo točko v začetku zime, kar v procesu označuje
ceremonialno zmajevo smrt. Barbara Clow objasni neke od teh
Anunnaki Nibiruan zvez s plodnostjo ritmov, kot tudi procesom
rojevanja, ki povezuje človeštvo in reptile: „Vaše ženske so plodne in
seks z njimi je čudovit. Koristili smo vas na takšen mogočen način,
brez vašega popolnega dovoljenja, kjer globoko v sebi verjamete,
da vi ne kontrolirate svojo lastno plodnost, vašo osnovno pravico.
Ne jemljete odgovornost za vaše rojevanje.” Arhetip seksualnega
izkoriščanja od strani božanstev je eden najmočnejših arhetipov, ki
jih še vedno nosimo iz davnih časov prvih kontaktov. Neka ženska je
imela tri Reptiliance, vsi privrženi njej so težili k seksualnem uživanju
skozi njo in ona je konstantno težila k orgazmu v skoraj vsakem
smislu, obliki ali formi. Ona ni prva s takšno zgodbo, niti je prva, ki
je imela zvezo s takšno obliko bitja… Nasilje proti ženski, se tudi
danes pojavlja. Nekontrolirani vidik naše preteklosti živi v delu, ki
ga najgloblje skrivamo, četudi smo „fini” ljudje v tem življenju… Brez
sposobnosti, da ljubimo vse tisto, kar smo bili nekdaj, ne moremo
biti tisto, kar smo zdaj v sedanjosti… Če smo se kdaj vprašali, zakaj
naše vlade dovoljujejo okolju, da greši do onemoglosti na svoji listi
prioritet, bi mogoče pomagalo, da se ve, da so Reptilianci veliko bolj
učinkoviti v procesiranju ali koriščenju kisika, ki dihajo podobno kot
sesalci, kar vključuje tudi morfogenetske ljudi. To pojasnjuje, kako
so sposobni, da preživijo v enem izčrpanem (poškodovanem svetu)
okrožju kisika. Njihova sposobnost, da izkoristijo lokalno energijo
je endotermična (ki sprejema toploto), omogoča jim, da vzdržijo
ekstremno stanje vročine, če postane prehladno, pa gredo pod
zemljo (ležijo v pesku ali v snegu, vedno topli), kjer čakajo, da se
stvari ne razvijejo. Plaže na Floridi in snežni predeli Aspena in Doline
so dobesedno prebivališča reptilov. Imajo debelo kožo v fizičnem in
metaforičnem smislu, so zvito inteligentni, njihova specialnost je, da
kontrolirajo moč uma, kot je dokazano preko centrov religij in umnih
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naporov na planetu; univerze in izobrazba pri njih niso izostale.
Nič ne more preprečiti proces, ki se približuje 14-im % kisika, po
katerem je planet segret, kar najverjetneje naredi ljudi kontroliranim
(ko se v ljudeh izpostavi reptilski um), dočim bodo tisti, z boljšim
izkoristkom (Reptilianci) imeli prednost. Marsikdo ne bo prenesel ob
kontaminirani vodi in prehrani še vsa EM. bombardiranja in negativne
izvore moči, ker je na Zemlji dokončen in največji zapor za tiste, ki
niso Reptilianci: okolje ali narava, kreirana da podpira življenje bo
transformirana v zaporniškega čuvaja. Imamo alegorijo energetskih
vampirjev, ki izsušujejo življenje iz prebivalcev in samega planeta:
groteskno posilstvo – nerazumljivo in enostavno. Isti princip velja tudi
za potrebe okrožja tiste reptilianske „elite”, kateri je še potrebno, da
pridejo na naš planet, da tukaj preživijo, da si ustvarijo svoje domove.
Od takrat oni izčrpujejo „nivo kisika” na planetu in potrebujejo ca.
14 – 15% kisika, da preživijo udobno, vse dokler črpajo kisik - veliko
bolje od ljudi; kar objasni zakaj se Novi Svetovni Red osredotoča
na kontroliranje fosilnih zalog in rezerv, ki so jih imeli, še preden so
nastala vozila. Te kreature ali stvori lahko obstanejo v okrožju, ki je
mnogo bolj onesnaženo z radioaktivnim odpadom, kot bilo kateri
prijateljski nz. ali, če je sploh pomembno, večina človeštva. Vse je
bilo načrtovano veliko, veliko prej. Znanstveniki trdijo, da bo okoli
14% ljudi enostavno umrlo, kakor stvari postajale slabše, pa bomo
vsi trpeli od pomanjkanja kisika in „nejasnosti” (kot da tega že sedaj
ni preveč) našega procesa ne-razmišljanja; idealen način, da se
vzdržuje ljudi (še bolj) neefektivne, v borbi približevanja verigam
zasužnjenosti. Ena od misterij kreacije je to, da mnoge rase niso
popolnoma sposobne, da kontrolirajo prostor - čas obkroženja v
katerem delujejo. Za njih je dragocena tehnologija nujno potrebna
od tistih, ki želijo manipulirati s časom in prostorom v multigalaktičnem prostoru, kot sektorju Kreacije Nibiru, ki v stvari ni
bazirana na karbonski, temveč na silikonski tehnologiji, vse dokler
je multidimenzionalna. Silikonska in karbonska so v isti elementarni
družini, obe konsekventno delita mnoga fizična in „obnašanje”
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karakteristike… Še od svojega nastanka ali konstruiranja, je Nibiru
pravzaprav potoval v okolici planeta Zemlje trikrat, približno vsakih
3.600 naših let; prvič v pre-Atlantskem času, drugič v Sumerskem
– opisan od Zecharia Sitchin, in ’tretjič’ nekje vmes… Zapomnimo
si, da obstajajo „dobri” Reptilianci enako kot oni, ki sledijo negativni
agendi tukaj na Zemlji… In samo koliko mnogo Reptiliancev se
nahaja tukaj na Zemlji v današnjem času?
Da ne bi kdo preuranjeno smatral, da se je preprosto soočiti
le z dvema človeškima rasama, povzamemo še kratek sestavek,
ki „lahko” vzpodbudi še dodatno opazovanje in prepoznavanje
morfogenetike na ljudeh (v človeku in okoli njega), kar (pogled na)
vse skupaj „kaotično” zaplete, oz. lahko približa občutku brezupa.
Predlagamo, da se s tem preveč ne obremenjujemo, še posebno, če,
osredotočeni, zmoremo slediti kakšnemu pravilu paradigme, npr.:
Ne drezaj negativno, temveč furaj pozitivno. ’Prej ali slej’ je možno
spoznati, da se lahko vsak „nered” kontrolira, četudi se ga v vsej
prepletenosti, umsko ne prepozna. (Se lahko v neki točki ’neredu’
tudi „prepustimo”?) Namreč, prepletanje premnogih nz. ras, bitij…,
katere so, že vsaka zase, zopet prepletene z različnimi hierarhijami,
družinami, podrasami…, nadalje z medseboj prepletenimi odnosi,
sega z ’razumevanjem’, obrazložitvami milijarde let nazaj, kar vse
skupaj neskončno zaplete. „Nekaj” literature obstaja - poizkusite še
vi - „mi že dolgo vemo, da nič ne vemo” (Sokrat).
Poglejmo torej statistiko, prelom vzorcev Duševne Hierarhije;
velja samo za ZDA, ki jo je prevzel Peter Farley – ko je smatral, da
ima populacija Amerike približno 300 milijonov, spremljajoč figure, ki
dajejo eden prividen ’makeup’ ali šminko te populacije, od strani nz.
skupin na planetu, kot je prosila Spiritualna Hierarhija. Kot je zatrjeno
tudi v drugih člankih in na radio postajah, je razmerje ljudi 28%,
naproti 72% drugim vrstam bitij. V Ameriki je prilično več:
Ljudi
89.300.000
Siriancev, reptilske oblike
52.600.000
Drugih služnih nz. vrst
35.604.000
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Orioncev
27.100.000
Vilenjakov, škratov, elementalov
22.800.000
Pre-Pleiadejcev (npr. Lyrianci)
21.000.000
Sauriancev
9.500.000
Klonov in Orion robotov, biomehanskih bitij
7.500.000
Umetne inteligence
7.376.000
Siriancev, človeške oblike
6.000.000
Anunnakijev, človeške/reptilske oblike
6.000.000
Pleiadejcev, mnogih in različnih oblik
5.870.000
Angelskih bitij/duhov/vodnih in duhov dreves
4.685.000
Arkturiancev
2.000.000
Wraitsov/MIB-sov
1.000.000
Gargoleiscev in drugih, nižjih oblik nz
600.000 - 700.000
Spicansev
600.000
Drugih reptilskih vrst
300.000
Anteriancev
245.000
Orbsov
75.000
Intergalaktičnih kriminalcev
5.000
Podobno je povprašano za razmerje politične in pravne populacije
na reptilske vrste, katere poznamo in o katerih smo prebirali, kako(r)
nas kontrolirajo v reptilski agendi:
Politiki (Reptilianci)
- Federalna vlada
75%
- Državna vlada
63%
- Lokalni politiki
80%
Policija in druge pravne okrepitve
- Reptilianci
68%
- Saurianci v zvezi z Reptilianci
21%
- Drugi v zvezi z Reptilianci
6%
Vojska
- Vodstvo (Reptilianci)
86%
- Vojaško telo
55%
Torej, niso vsi Reptilianci ali neka druga vrsta vedno „slabi”, nekateri
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so tu, da pomagajo planetu Zemlji sedaj, ko je potrebno. Sicer
so predominantni, vendar so tisti, ki kontrolirajo ta planet v zvezi
z negativno silo Orion Zvezdnim Sistemom. Eden od šestih ljudi
na ulici je Reptilianec; je smiselno, da so Reptilianci vladajoča
paradigma? Kadar se razume, koliko mnogo jih je od teh Reptiliancev
močne elite, bogatih, slavnih, vse postaja smiselno, zakaj mi
ne živimo svojih sanj, temveč namesto tega rajši gledamo v
reptilske ideale. Najboljše kar lahko izjavimo je, da smo reptilsko
spremstvo. Njihov vpliv na oblikovanje, ne samo naše zgodovine
temveč prilično vsakega vidika naših dosedanjih življenj, prvenstveno
religij, je nujna naloga, ki bi jo morali vsi napraviti, ako nam je zares
vredno, kaj zavzema mesto in resnično naravo vojne, ki se dogaja
med ljudmi in Novim Svetovnim Redom. „Videti pomeni verjeti”,
jemlje malo časa in dela, da začnemo gledati tako, kot je potrebno
v smislu, da razumemo kdo je kdo in kaj je kaj. Ena od znanstvenih
lekcij je, da tisti, ki so pripravljeni, da se postavijo v čas in opravljajo
delo, lahko dospejo bilokam in tudi dosežejo bilokaj… Na žalost,
nihče še ni izumil to vrsto očal, ki bi jasno identificirale nz od ljudi.
Ker je potrebno, da pride mnogo nz iz toliko višjih dimenzionalnih
nivojev, ne glede s kakšnim namenom, morajo vsekakor izbrati, da so
rojeni kot ljudje ali morajo enostavno izbrati ali najti drugo človeško
obliko. Kar se dogaja je, da oni nadalje nosijo svojo, nz. dimenzialno
energijo oblike s seboj in tako nadaljujejo; oni kreirajo svoj lasten
svet na Zemlji…
Skoraj nič ni navedenega, kakšne vse so lahko moči nekega
(človeškega) uma, tako zaradi predvidljivega „odboja” (od
običajnega uma), kot tudi zaradi razumljivih razlogov pozitivne in
blage usmerjenosti… Javnost naj ve, da se to SPoročilo že ’sooča’
z določenimi, visokimi predstavniki ljudstva – z vsakim s svojim
razlogom. Veliko njim, v vzpodbudo - naj ne zamerijo – tudi v poduk,
seveda s primernim spoštovanjem, je SPoročilo naš poklon (’kako pa
drugače’); tudi sicer, kakorkoli ’obremenjene’ posameznike, verjetno
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težje bi jih našlo… Strpno spremljamo učinke…, izjemno strpno,
saj, ko smo kar smo, zaradi nekega razloga, zmoremo tudi najvišje
strpnosti; omenjamo že, da se lahko prebere, ugotovi - tudi vsaka
človeška misel, ups… Vas morebiti zanima…, kdo je…, ko Sporočilo
(vedno in vsakomur z ljubeznijo) je prejel, nekako brez odnosa,
ga sicer površno pregledal, a zatem kar vrgel (škatli podobno),
nedvomno za smeti; s svoje leve strani?… In zakaj to, tako želite
izvedeti?… No, predstavljajmo si, kaj lahko izzove neko SPoročilo, ki
’občuti’ takšno ponižanje, taistemu gospodu - vsi ga poznamo -, ko
že tako neprimerno interpretira, sicer častno ’službo’ za skrb ljudem,
v neki ’namišljeni’ situaciji:
Nekdo ga nenavadno treplja, treplja, in še bolj treplja po rami…
„Poglej kaj je zunaj, slišim nekakšen vrvež”… Gospod, bolj dremavo,
pogleda skozi okno, pred objekt in ??? – Zaprepaden, zagleda se,
in kar obstane… Nabita tisočglava množica ljudi… Transparenti z
orisom, ravno njegovih „misli”! Pa zahteve! Pričakovanja! Kakšna
tesnoba! kakšen šok! Kako? Kaj pa zdaj???… Samovoljno
organizirana množica, je praktično na ozkih ulicah, onemogočila
vsakršno intervencijo javne zaščite… Celo se nekateri, po uradni
dolžnosti, ki sprva glasno (s sirenami) nemočno se odzovejo…
Nemočno!? - šele kasneje, z navedenimi (razumnimi) stališči na
transparentih prepoznajo in v psihologiji ’kontrolirane’ (kulturne)
množice ljudi, ’nevtralni’ nekako otopijo… Ni je namreč sile, ki
ustavila bi takšno množico ljudi! Presenetljivo drugačna je ta
okoliščina, katera namreč kakšnokoli intervencijo sploh ne podpira,
močno se ob-čuti nesmiselnost kakršnegakoli posredovanja, razen
zgolj prisotnosti, saj volja množice zlahka lahko vsakogar ’razblini’…
Nič ’posebnega’, porečete, se ne dogaja, ko vrvenje množic često
se dogaja? Vendar! - Sobota je, ura šele 6 in 12 minut, ko tiha
množica, zgolj s koraki zbudila je celo sosesko…, tokrat - kjer Ta
gospod prebiva…, ko žena, zelo nemirna, ga je v strahu prebudila…
Sedaj je med gospodom in množico, le nekaj več kot 10 metrov,
danes je vmes le simbolična ograja, niti dveh metrov višine in tokrat,
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varnostniki niso v prvi vrsti… Že dah množice, lahko to, „pajkovo
mrežo” razblini, en sam dah - en sam vz-klik iz množice sprosti,
sprosti in aktivira silo, neustavljivo živo Silo – in vendar, le svobodno
voljo ljudi…
Časi se namreč krepko spreminjajo, z njimi tudi spoznanja v
ljudeh - človeškega smotra, in samo malo je/bo potrebno, da človek
v taki množici - množici tako podobnih, prebujenih misli, obudi svoje
prikrito in doslej nemočno stališče? … Dobro si predstavljajmo…
Če (že leta nazaj) lahko en sam pozoren poslušalec v avditoriju
doseže - ne da predavatelja v tematiki onemogoči -, temveč in
predvsem, da negotov avditorij preusmeri, kaj lahko doseže šele
množica že usmerjenih in gotovih ljudi - verjetno je med njimi tudi
nekaj veljakov (organizatorjev, „duhovnih” vodij, sindikalistov, pravih
zastopnikov ljudi) - katerih enovita (nikakor negotova) energija se
množi ter zmnoži, in ne le samo številčno sešteje; sešteje pa vedno
- za vse nazaj!?… Predstavljajmo si, da se ta silna energija, izvor
vsega dotlej akumuliranega besa, v doslej ’kulturnih’ posameznikih
sprosti…, da sedaj množica verižno znori, ’nekulturno’ Ponori… Ne
v veljakih, ki to bi izvirno lahko izzvali (ali preusmerili), temveč v
Množici ljudi!?… Kako in kam, se lahko javno izpostavljen človek,
z družino ali sam, zateče, pred vsemi temi ljudmi, ko naš prostor
postaja vedno bolj občutljiv in manjši? Tako majhen je ta svet iz naše
perspektive, da že eno samo SPoročilo, lahko vse njegovo bistvo
zaobjame – tako majhen in okrogel… Res, le kam, nekdo lahko se
sploh zateče - ko SPoročilo valovi naprej in preplavi vse - razsvetli
ves svet? Že razmišljanje enega človeka se lahko prepozna, kaj šele
izraz ’razmišljanja’ enotne množice… Kje nekdo, v stalni negotovosti,
lahko še sploh je ’skrit’, ko množice ogromne, vendarle prepoznajo
svoje, duševne ujetosti, moči – in neustavljivih vzvodov spo-znanja?
Se nekateri posamezniki res ne zavedajo, da ko se lahko prebere
vsakega misel, se telo predhodno locira? Locira – veliko lažje, kot
z zastarelo tehnologijo satelitov, veliko bolj opisno in doživeto… Ne
obstaja večja tehnologija, kot je človeški um, ki največjo tehnologijo
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še ustvaril ni. Ne obstaja več znanja, kot ga lahko premore Um,
ko poveže se z informacijami kvantnega - Njim… Se zaveda Ta
gospod, da ga lahko, tokrat njega, v protiutež ’drugih’, sedaj kar
cela množica ’prisilno razlasti’ (ekspropriira, nacio-nalizira?), ki
v kaosu (trenutnem ali nastajajočem?), edina obvlada naravne
zakone, in vprašanje, če je gospod sploh kdaj lahko še varen med
’svojimi’ ljudmi, ko sedaj izpostavljen, tudi njih nevarno izpostavlja.
Mogoče ga zaščitijo od množic, mogoče pa se, na samem, po
svoje, še pred njim „zaščitijo”… Takšni so namreč človeški zakoni
negativnega, njihovega reda… Le kam se bo skril, ko ga večina
lahko prepozna? Vsak ’konča’ tako, kot je živel, za seboj pa potegne
vse svoje ’drage’. Gospod si je, namreč ravno pred kratkim vstavil
’nek’ mikročip za večjo ’varnost’ in zaščito identitete, vendar sedaj
presenečeno ugotavlja, da je izpostavljen še večjim nevarnostim.
Pozabil je namreč, da imajo ravno njegovo ’kolegi’ GPS kontrolo
transponderjev, tudi bančnega računa (brez katerega bolj malo
velja), kaj šele, da bi pomislil, da, iz njemu nekega nedosegljivega
višjega nivoja, obstaja kontrola tudi teh, in njihovih namer… Nekateri
namreč brez premoženja res ne veljajo kaj prida, drugim je tovrstna
razbremenjenost, velika prednost… zveni še vedno ’utopično’, a bo
vedno manj ’utopično’ - tako je… „Prerokbe morajo biti nevernim
nerazumljive a razumljive tistim, ki so dobro poučeni”- Ozej…
Če ’naše’, kdo od množice, morebiti vpraša za kakšno koristno
informacijo – se sicer preudarno a ugodno odzovejo… Naši s(m)o za
množico, veste? Za množico je tudi namenjeno to SPoročilo, četudi
preko vseh nas, posameznikov, ne pozabljajmo… Toliko v dopolnitev
relativnosti nekega pojma ’strahospoštovanje’…, saj lahko veljaki v
kritičnem trenutku samo roko dvignejo, signal množici v Postoj – s
tem obvladajo ogromno nemirnost, tik preden množica lahko izzove
- Kaos!… Veljaki umirjeno vstopijo, odidejo do tega „častnega”
gospoda, se tokrat (ker popreje ni ’učinkovalo’) ultimativno-učinkovito
a uravnoteženo dogovorijo – kasneje zlahka nestrpno množico
opustijo… Namreč, „Honos habet onus” – „čast prinaša breme”, tj.
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večjo odgovornost – tudi takšno… Strahospoštovanje ali „bojte se
pravičnikov”: Stah - ko Ta gospod, šele sedaj spoznava njihov pravi
vpliv, se jih ’boji’, četudi se med njimi le uravnoteženo dogovori-jo,
in, ko množica jih spoštuje, saj dogovoru ni botrovala večja pri-sila…
„Vsak namreč lahko počne kar hoče, vendar ne tako dolgo, kolikor
hoče”…
Nismo naklonjeni tovrstnim scenarijem, tudi smo proti zlorabi
tehnologij (mikročipi); tudi občutljive podatke iz ’duhovnih’ svetov,
se ne razkriva kar tako in kar ’nekomu’, ker, saj veste, stremimo
– „ljubezni in miru”; ne dajemo pa zagotovila, ko temu vsi (še) ne
stremijo, da se organizirani revolti množic ne bodo samoiniciativno
dogajali, učinkovito dogajali – tudi brez ’našega’ vpliva… Resnice
še pridejo, le prisluhnimo sebi… Naše SPoročilo je izključno
dobronamerno in nikomur ni skrbeti, ki vedno bo spoštljivo
upošteval primerno ’oddaljenost’ od nejevoljne množice ljudi, v
primerni pozitivni naravnanosti (vsaj „51:49?”)… „Quid ergo? Ne
timeas, (modo) timeas?”- Kaj torej? Ne boj se ali boj se? – Pascalovo
vprašanje, na katero takoj odgovori: Ne bojte se, če se le bojite; a
če se ne bojite, se bojte… Marsikdaj, v prvih vrstah, ne bo dovolj
močnih predstavnikov ljudstva, ali pa ne bodo uspeli v pravem
trenutku odreagirati, zadržati neukrotljiv gnev ljudi. Naraven poriv
(nagon) združenih ljudi ne pozna diplomacije. Tudi ’kulturni’ ljudje
v množici se zlahka navzamejo psihičnega polja nižjih vibracij, kar
preko uma sprošča potrebo po destrukciji. Množica se bo dogajala…
„Homo sum, nihil humani a me alienum puto” – človek sem in nič
človeškega mi ni tuje… Spoštujemo svobodno voljo posameznika
tudi v množici; vzpodbujamo jo v dobro večje pravičnosti… V zvezi
z nasprotujočimi razlogi, Pascal pravi, da je na koncu vsake resnice
treba dodati, da se zavedamo nasprotne resnice, sicer človek ničesar
ne razume, in da se da razlog (tudi množice) vsemu prilagoditi…
Prinašalci Svetlobe - Pozorno sledite povzetku naših avtoritet:
Naš planet sedaj prehaja skozi emotivno bolečino, proces rojstva…
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Imeti morate življenjsko inspiracijo, da meščanom pokažete, da (ste)
se obnašali nasprotno od tistega, kar so oni mislili… V začetku
vzdrževanja lastne frekvence svetlobe, njene konstantnosti, morate
100% časa, ne glede na situacijo verjeti, da kreirate lastno realnost,
kakorkoli izgleda. To je zadrževanje frekvence, ki je zavest – efekt, ki
je krog tebe… Mi vam predlagamo, da za začetek živite in
uporabljate idejo, ki vam jo je ustvarilo lastno izkustvo, katerega ste
vi projektirali, zaradi katerega ste bili obsojeni… To je tisto, na kar ste
navedeni, da v to verjamete, da vi nimate s tem nič… To je del
suženjstva vaše lastne energije. Nekdo vas je prepričal, da vi niste
obsojeni in vi ste v to verjeli in vi ste živeli z občutki nemoči… „Nisem
kriv”, „Nimam nič s tem, kar se dogaja”, „Nič ni v mojih rokah”… To je
ena neverjetna tiranija. To je prav nasprotno temu, kako ta Zemlja
funkcionira… Čuvaji frekvence tako živijo, da pokažejo ljudem, kako
se dvigneš iznad vsake situacije, ker si dojel, celo v jezi, da vse kar
kreiraš,te nekam vodi… Zemlja je ustvarjena s posebnim ciljem kot
Medgalaktični Center izmenjave informacij… Kot sistemski razbijalci,
Vi upravljate s paralelnimi svetovi, kar je sedaj del tega velikega dela
– povezovanja življenja in Življenjske Knjižnice… Vi lahko spremenite
vašo preteklost in napravite drugo preteklost. Kot sistemski razbijalci,
ste eksperti v prinašanju možnosti v sistem. Tu ste, da prinesete
potencial sodelovanja in harmonije… Bilo nam je zelo duhovito v
slučaju, kadar smo pomagali evoluiranju vaše zavesti… Mi smo to
namerno tako postavili, da so vaša odkritja o vas, vaša lastna
resnica, da je milijarde izkustev, v katerih se naslanjate na sebe, da
imate družino okoli sebe in da niti eden od vas, ne bo nikoli sam…
Vaše delo, vseh vas, bo bilo mnogo bolj, znotraj vas samih…
Pleiadejci sebe nazivajo našo antično družino, ker so mnogi od nas
prišli iz Pleiade, da sodelujejo v novem eksperimentu na Zemlji kot
ambasadorji, da pomagajo Zemlji v njeni tranziciji iz 3.D. in da
pomagajo nekim od nas v osebnem bujenju, spominu in znanju…
Opominjamo, da ste vi rezultat vaših misli in to je osnova
razumevanja, manipulacije in funkcioniranja znotraj vašega sveta…
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Bitka med svetlobo in temo je samo med deli nas samih… Stvari, ki
jih srečate in ki se jih bojite, ste Vi… Vi sami sebe vodite k
razumevanju, da ste Vi vaš sovražnik. Življenje pomeni, srečati se s
strahom… Kot družina Svetlobe, moramo usidrati frekvence skozi
statičen kaos in jih prinesti v področje fizikalnega… Spremenite in
umaknite frekvenco omejitev, da prinesete frekvenco informacije…
Največja tajna: Misel ustvarja izkušnjo in misel ustvarja realnost…
Naša jasnost in spoznanja, so naše lastne moči „temeljnega kamna”
za nadalje… Mi vedno doživljamo direktno refleksijo vsega, kar
mislimo. Naše misli oblikujejo naš svet, ves čas… Postaviti jasno
namero, da ostanete Jasni, Centrirani in da vedno živite v tem
Momentu… Ne bojmo se stvari, ki jih ustvarjamo… Žrtve najdejo
žrtve, zmagovalci – zmagovalce… Smo rezultat svojih misli… Zavest
Novega človeka je, da se stvari dogajajo brez napora, vse
enostavno paše, ko nihče ne dela preveč. Vzvišen „Jaz”, je
zmagoslaven, svoboden, radosten pri dosežkih… Verjemite svojim
občutkom… Obstaja masa ljudi, katerih kode čakajo na to, da čutijo
Vaš glas… Enostavno – biti prepričan, z eno nonšalantnostjo in
notranjim znanjem, ko nekaj mislite – to tudi je… Eminence Svetlobe
– delajte s pogumom… Obstajajo mnoga zunajplanetarna in
nefizična bitja, ki so pripravljena delati z Vami. Vse kar je potrebno je,
da jih pokličete, da Vam pomagajo. Ko to počnete, vedno jasno
zahtevajte, da Vam vsa pomoč pride od Svetlobe… Čuvajte svojo
integriteto in bodite zavedni… V nekem drugem sistemu ali strukturi
Univerzuma, je vsaka posebna vrsta zavesti lahko popolnoma
svobodna – sami za sebe ko ne služi razlogom bilo koga drugega. To
ne velja za ta Univerzum, ki je izprepleten na eden način, ki je
baziran na sitemu domin – vpliva drug na drugega… Bolj kot
postanete informirani, toliko bolj menjate svojo frekvenco – Ste
elektromagnetna bitja, in vse kar ste Vi, emitirate vsakomur… Ko
boste v stanju, da Konsistentno vzdržujete frekvenco informacij, a ne
da se obnašate kot da se vozite gor-dol na toboganu emocij, ker ne
veste Kdo Ste, Vam bo dana ena naloga, postavljena pred Vas, kot
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del shematskega plana… Da nimate talenta!? – Vsak dan boste
prejemali slike Vaše identitete in realnosti (meditacija/predavanja).
Meditacija je stanje komunikacije, da se informira in da se gre na
mesto, ki vas hrani ali obnavlja… Konstanten = vsidrati frekvenco na
ta planet… Ko boste poučevali druge s temi sistemi, kako naj človek
prehiti samega sebe, boste imeli nekega pojma (glede dosedanjih
izkušenj) o tem, od kot vse ti ljudje prihajajo… Katapultirani iz
Bodočnosti v ta cikel eksistence, da se tu inkarnirate mnogokrat tako,
da lahko razumete, kaj je držalo človeška bitja pod kontrolo in tako
delujete od znotraj, da spremenite ta sistem – da se integrirate z
ljudmi, jih umirite in prebudite v njih iskro svetlobe, da ne bodo
vsi uničeni - za novo raso… Nekdo, ki ne ve, da boste kolač (ki ima
zmešane substance v kaos) dali v pečico, si lahko misli, da boste vse
uničili, ker človek, na tem planetu, ne bo v tem kaosu prepoznal Višji
Red – po receptu… Odločite se lahko, da to uredite s težavnostjo ali
z lahkoto, kot siromaki ali bogati… Živite vzorno, na neoporečen
način, sprejmite odgovornost, izpostavite se… Prosimo Vas, da
sprejmete odgovornost na področjih, na katerih vam nikoli ni padlo
na pamet, da prevzemate odgovornost. Obnašajte se, kot da ste
vodeni od strani ene božanske sile v priliki vsake odločitve, in
začnite verjeti, da se vedno nahajate na pravem mestu, ob
pravem času… Ko svetloba vstopi v vaše telo, ona prižiga s
svetlobo-inkodirana vlakna in pomaga pri prestrukturiranju vaše
DNK, kar dovede do spremembe vaše frekvence. Frekvenca je tisto,
kar vi veste, je vaša identiteta… Pomagamo različnim dimenzijam ali
drugim realnostim (zakonom eksistence), da se vračajo nazaj na ta
planet in omogočajo dimenzionalno stapljanje. Občasno se vi
prestavite v te dimenzije, v različne dimenzijske frekvence a se tega
ne zavedate, in vse se spremeni. Počutite se vzdignjenim, polnim
energije… Drugi so ujeti v strah, odboj do sprememb – doživeli bodo
dimenzijsko kolizijo, za mnoge se že dogaja, kot motnje živčnega
sistema… Ljudje se lahko razbolijo na živčni bazi, enostavno, ker
odbijajo da evoluirajo in da spremenijo svoje stališče o sebi in njihovi
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realnosti. To je človeška dilema… Vam je dovoljeno, da se izražate v
okviru meja, katere so vzpostavili oni, ki vam upravljajo, ki delajo
drame pod masko religij, liderstva, tudi inspiracije… Ste bili in ste
odpadniki – pod različnimi maskami ste šli tam, kjer je bilo vzpostaviti
določene spremembe, osvobajali sebe, presegali ono, kar ste
smatrali za meje svoje identitete – božanski plan – pripajanje sebe…
Kadar se vaše lastno življenje vzdigne do nivoja, ko ga ne boste
poznali kot vašega, vi boste dovolili energiji nefizičnih oblasti, da vas
koristi kot prevodnik, da bi spojili dimenzije in osvobodili zavest, za
eden nov način njene percepcije; pomnite, da smrt in uničenje, na
tem planetu, prihaja vsako leto jeseni… Emocije – tajna v časovnih
kronikah. Človeška bitja imajo nekaj, kar je skrito v njih, kar je
dragoceno za evolucijo univerzuma – kode in glavna števila:
geometrijske formule svetlobe, ki so integralni del ponovnega
ustvarjanja in nastanka življenjskih oblik, v celem tem univezumu…
Človeška bitja so skrita in pozabljena v antikvarjatih časa vse od
takrat, ko je njihova DNK bila preurejena, saj je v daljni preteklosti
vibrirala veliko drugače. Vi se nahajate v eni karanteni, podobno kot
v časovnih temnicah, nekako pozabljeni s strani nekih a nekateri na
vas niso pozabili. Oni so vas poslali v misijo, da spremenite vse to:
da povrnete spomin – vrednost človeške eksistence nazaj, do prvih
linij kreacije. Vi ste potrebni zato, ker nosite v sebi nekaj, o čemu
mnoge druge vrste nimajo pojma: emocije… Čuvaji časa vedo, kje so
ti podatki zaklenjeni in vi ste najdeni; vi ste izbrani, da jih iznesete na
svetlobo in mi smo prišli naprej, da bi pomagali v misiji odklepanja
analov človeške DNK – da jih preuredite in postanete del Žive
Biblioteke… V tem daru emocij, obstaja ena dragocenost in
bogastvo; neverjetna sposobnost transcendentiranja mnogih različnih
realnosti, premikanja skozi številna različna stanja zavesti in
njihovega doživljanja. Emocije dovoljujejo določenim energijam, da
se spojijo, stopijo, vežejo in združijo v razumevanju samih sebe.
Emocija je ključ, da bi se povezali z onim duhovnim delom samih
sebe, da bi se razumela duhovnost, ker emocija proizvaja občutek.
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Mentalno in fizično telo so zelo tesno povezana, enako emocionalno
in spiritualno telo, da bi spoznali tisto, kar ni fizične narave, kar je tudi
razlog, zakaj so emocije toliko kontrolirane na tem planetu…
Verjemite svojim čutenjem, brez ozira kakšna so - napravili boste
ogromen korak naprej, ker boste v stanju, da potujete na teh občutkih
v druge realitete. Če želite pospešiti svoj razvoj, se poglobite v nekaj,
kar vam prinaša občutenja (v SPoročilu je nekaj namigov), ne bojte
se in ne bežite od svojih občutenj… Obstaja namen v strahu in v jezi.
V kolikor bi sebi dovolili, da vaše strahove izrazite in izkusite, kar
sicer lahko dovede do pojava jeze, potem bi nekaj naučili. Občutenja
so sredstvo, da vas ponesejo izven meja vaše osebne identitete in
obnašanja, a vi se kaj takega bojite doživeti… Večino časa želite, da
ste sprejeti. To je tisto, od kjer jeza prihaja, ker sodite o tem, kaj lahko
in kaj ne smete delati, torej se ne morete učiti, saj vas čutenje
povezuje z življenjem – vozna karta za potovanje v
multidimenzionalne realitete. Sumničavi ste do svojih občutenj,
poizkušate jih kontrolirati, namesto dopustiti jim na površje, spremljati
kam vas vodijo in kaj za vas počnejo… Postavili ste si zid, ki govori,
„Ako grem tja, to ne bo veljalo.” V resnici bo vaš strah energiziral ta
doživljaj na vašem področju razvoja zato, ker se vsaka misel
pretvarja v tisto obliko, ki je bazirana na določenem emotivnem
vplivu, kateri iza njega stoji… (profesionalci in amaterji) Včasih je
najboljša stvar, da se naredi in poreče, „Naj bo kar hoče, jaz grem
tja!” Kasneje se poigrajte s temi mislimi in ne skrbite, ker boste bili
osredotočeni ob centru čutenja, kjer se rušijo meje in sistemi
verovanja… Vi ste povezani z vašim spiritualnim telesom skozi vaše
emocionalno telo. Morda želite zaobiti nekaj kar je težko, vendar
morate občutiti vašo pot skozi to… Vi bi najraje potisnili težke stvari
pod tepih, „Jaz ne želim tega narediti,” vendar so te težke stvari vaše
drago kamenje… Vse dokler označujete nekaj težkim, vi to delate
težkim… Bodite pametni. Naslednjič, ko se najdete v eni od teh
emocionalnih situacijah, recite sebi, „Dobro, vem kaj se dogaja; ne
bom dovolil, da me to ujame. Obstaja nekaj, kar se moram naučiti in
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nekaj, kar moram spremeniti. Verjamem, da sem voden in da sledim
eden plan, tako da bom preveril, ali obstaja tukaj nekaj za mene, ne
da bi sodil, temveč ta tok le spremljal. Zahtevam, da vse moje
spremembe, pridejo z radostjo, osebno varnostjo in harmonijo. Vse
kar nameravam v svoji evoluciji, je s tem po-krito. Skupaj grem s to
energijo, da vidim kaj se pri meni spremeni in česa se moram odreči.”
Ko neprestano govorite o vaših „stvareh” vam uhaja tisto
glavno, zato ker vi govorite, namesto da delujete in opazujete
tisto, o čemu sami govorite… Kaos je čisto v redu kot mesto, kjer
nekdo lahko obletava; nič slabega kar se kaosa tiče, vse dokler
nekdo tam stalno ne prebiva… Zemlja vam bo zaupala svoje tajne,
tako da vi lahko razumete, kako hoditi z enim občutkom sodelovanja
in ljubezni proti njej a ne da hodite po njej z nespoštovanjem. To vodi
do ene verjetne možnosti, da bo Zemlja prevzela neke geološke
spremembe, da bi privlekla pozornost človeške zavesti in nakazala
ljudem, kaj so zanemarili. V kolikor 20 milijonov ljudi izgine v enem
popoldnevu, tekom tektonskih motenj na Zemlji, se bodo morda drugi
prebudili. Morda. Niste pomislili, da bi se neke prerokbe lahko zgodile
Vam? Raziščite in znova sestavite vaša življenja. Stvari bodo tako
resne, da mi mislimo, da bodo neke države celo prepovedale
uporabo avtomobilov… Kadar se spremenijo frekvence, se spremeni
vse – kot da se selite iz svoje hiše: vsa narava se spremeni. Te
spremembe so zamišljene tako, da dvignejo vsakršno življenje na
eden višji nivo – za sprostitev in razmišljanje, da osvobodijo človeška
bitja od paradigme, da je vaš svet čvrste narave… Kadar vnos
kvalitete v svoje življenje postane prioriteta št. 1 za človeška bitja, s
pomočjo spoštovanja kvalitet zemeljskega življenja, takrat bo zelo
malo tektonskih premikov… Večina ljudi, še posebno na zahodu,
smatra kvaliteto življenja v električnih aparatih, garderobi, v številu
avtomobilov… V kolikor se človeška bitja ne spremenijo…, bo Zemlja
iz ljubezni do sebe in svojega razvoja, v smislu doseganja višje
frekvence, prevzela čiščenje, katero jo bo zopet dovedlo v
ravnotežje… Obstaja možnost, da nekega popoldneva mnogo ljudi
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zapusti ta planet… Ves čas prihaja do določenih sprememb, ki
nas spodbujajo, opogumljajo in navajajo, da razumete, da do
sprememb na globalnem nivoju mora priti. Obstajajo radikalni
premiki, ki bodo fenomenalno hitro napredovali… (op. p.: globalni
meteorologi nenehno popravljajo napovedi, npr., iz tistega, kar naj bi
se zgodilo čez sto let, na drugo; da naj bi se zgodilo že čez deset let
– še vedno optimistično; v aprilu 2008…) Prišel je čas, ko ni dovolj
le govoriti, temveč tudi nekaj podvzeti… Zemlja stremi po svoji
integriteti. Ta planet se čuti degradiranim in neljubljenim, ko vam daje
mesto, kjer lahko delujete, to je eden živi organizem… Radi imejte
sebe in radi imejte to Zemljo, ker je oboje isto… Tektonske
spremembe na Zemlji, bi lahko odigrale važno nalogo v zlomu tega
sistema. One bodo privedle do rušenja zavarovalniških družb,
nadalje do številnih drugih sistemov… V slučaju še nekaj katastrof
kot uraganov ali potresov, skupaj z vojno in podzemno ekonomijo –
kaj mislite, koliko časa bo vse še poslovalo? Na papirju, še vedno
nihče ni uspel to opaziti. Še vedno je stvar v čekih, ki se prenašajo iz
ene banke v drugo, tako se vse vzdržuje komaj kaj nad površino
vode… Več kot verjetno bo tako… Spremembe na Zemlji bodo
obenem privedle do povezovanja in zmage človeškega duha, ker
bodo ljudje odšli ven in pomagali drugim ljudem, kadar pride do
katastrofe – to povezuje ljudi… Obstaja tehnologija, s pomočjo
katere se to mesto lahko zelo hitro očisti, vendar, ker človeška vrsta
ne čuti nobene odgovornosti do Zemlje, to ne bi bilo smiselno…
Današnja vrsta se mora naučiti, kako spoštovati svoje gnezdo –
enako kot svoje telo, ko brez obeh ne bi bili tukaj, dva največja
poklona in dve najvažnejši stvari, ki ju posedujete… Kadar se vse
dela z ljubeznijo, potem za tem stoji sila Kreatorja – brez bolečin,
brez škode… Prišlo bo dobesedno do razcepa svetov. Do tega
razcepa najverjetneje ne bo prišlo v naslednjih…, 4-ih letih… Med
tem časom, bo Zemlja okupirana z nekimi vojnami. Imeli boste tudi
neke dogodke, v zvezi skrivnostnih in zmedenih kozmičnih dram z
vašimi kozmičnimi brati, na katerih je, da prilično javno pride do
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odgovora na vprašanje, kdo so to oni… Šok ne pomeni v vsakem
slučaju uničenje… Kadar vas nekaj šokira, vi ne morete več gledati
na realnost na isti način kot moment prej. Pride do nekega udarca v
trebuh in takoj se vse spremeni. Ta svet je na poti, da doživi
mnogoštevilne šoke, in to ne na nivoju ene nacije… Govorimo o
globalnem križanju dimenzij, pri čemer se bo zdelo, da se razpadajo
realnosti samo tistim, katere realnosti se morajo zatresti. Ko se bodo
nacije med seboj zapletale z vojnami, bo vsebolj prihajalo do
potresov… V bistvu se vi selite v 4. dimenzijo (op. p.: ’verjetno’ se
misli na 4. denziteto), s katero se formira ena nova Zemlja, kot da ste
se prebudili iz spanja v svet, ki je krasen in čist. Mnogi ljudje mislijo,
da je eden takšen pomik popolnoma izven vsake verjetnosti – ali ne
tudi vam, ki ste to energijo proučevali za časa svojih predhodnih
življenj v hramih. Ta, dolgotrajna vzgoja je kodirana znotraj vaših bitij,
da bi vas pripravila za ta prehod… Tisti ljudje, ki zapustijo ta planet
za časa geoloških sprememb, se ne vklapljajo več sem in oni motijo
harmonijo na Zemlji. Razširite sebe. Začnite se ukvarjati z drugimi
realnostmi, poleg teh, ki podrazumevajo delo, spanje in
prehranjevanje. Ko ste budni, pustite svojo zavest, da se širi k vsem
možnostim in pustite, da ideje pridejo do vas… Za vas postaja
imperativ to, da ljubite in blagoslavljate vse spremembe v družbi, in
da se ne predajate strahu in nemiru v zvezi tistega, kar se dogaja.
Vaša naloga je, da ste v tistih vibracijah znanja, četudi izgleda
nesmiselno, da v vsakem dogodku obstaja ena priložnost za Duh, da
svoje delo opravi in da se vzdigne… Vi ste ena izjemno lena vrsta, ko
odstopate svojo moč vsakomur, ki želi narediti neke stvari za vas,
neprestano se odrekate svoje moči. Vam so potrebni neki dogodki,
da sebe postavite na čelo uprave vašega življenja… Še enkrat:
glavno verovanje, katerega je potrebno zadržati je, da se nahajate na
pravem mestu, v pravem času, in da počnete pravo stvar. Znanje o
tem, vas bo privedlo, da boste odprti za duhovno vodstvo… Vse tisto
materialno imetje in stvari, ki ste jih zbrali, ne pomenijo nič v
primerjavi z tistim, kaj vi postajate – to ne bodo majhni dogodki…
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Živite svoje življenje pogumno in bodite takšni, kadar živite svojo
svetlobo… Vi ste kodirani za rituale, s čimer se vaše telo začenja
spominjati kdo ste vi in kaj veste… Mnogim ljudem bodo dane
ogromne količine tehnoloških informacij, za katere se bo zdelo, da
prihajajo od nikoder… Šestdeseta leta so bila leta priprav,
devetdeseta za duhovno gibanje, ki je premikanje izven
materializma… Da ste vi prišli sem z odprtimi bankami spomina,
potem, ali ne bi želeli ostati ali ne bi mogli razumeti drugih, tako ste
se potopili v družbo brez svetlobe, obenem na svojo svetlobo
pozabili… Heretiki se vedno nahajajo ispred njihovega časa… Za
heretične ideje, ki so prihajale na ta planet, se je vedno šele kasneje
izpostavilo, da so bile briljantne… Tako, bodite pogumni, samo zdelo
se bo, da bodo drugi te ideje zasmehovali… Mnoge aktivnosti se
dogajajo na nefizičnih oblasteh, da bi se vam pomagalo tako na
osebnem planu za lasten razvoj, kot tudi na globalnem planu in
globalne zavesti. Vi aktivirajte ta plan in prebujajte druge… Budite se
v valovih, ko se vsak od vas uči, kako nositi informacijo in kako jo
emitirati. To bujenje se mora odigrati v skladu s tem, kako postopno
vstavljati svetlobo v nek element, da ne pregori. Mi ne moremo dovolj
poudariti, da je živčni sistem ključ, za odpiranje vaših davnih oči in
spregledovanju spominov na to, kdo ste vi, od kje prihajate in kam
greste. Ta vaš živčni sistem mora biti v stanju, da sprejme te
električne energije v vaše telo, da to močno energijo transducira
(pretvori), jo umesti znotraj telesa in pusti, da se s pomočjo tega
hrani, ki je v stvari zavest… Vi potrebujete drug drugega. To, da
delate v eni harmoniji je sedaj imperativ… Pomagati drugim, da
razumejo kaj se dogaja… Duh bo postal način bistvovanja na tem
planetu, kar je plan za ta planet in kreativno kozmično žarčenje že
deluje po vašem planetu… Tisti, ki delajo z nižjim vibracijskim poljem
bodo rekli, da ste čarovnice, hudiči, ker predstavljate nekaj, kar oni
ne razumejo. Vi predstavljate spremembe, vendar morate imeti na
umu, da se večina ljudi na smrt boji sprememb. Ena od kuriozitet
(posebnosti) v zvezi s človeško zavestjo, je verovanje, da je ona
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stabilno določena. Vi ste pogoltnili ta koncept skupaj s trnkom,
najlonom in svincem – tako težite zablodi, da če nimate stabilnosti in
varnosti, kdo potem ste vi? Da morda ne boste eksistirali, da vas bo
uničilo… Vi boste morali postati zelo popustljivi – morda boste celo
dovolili drugim, da se sami uničijo, da lahko naučijo, kaj je vrednost
življenja… Veste, da se v najglobljem delu svojega bitja, premikate iz
ene eksistence v drugo in zbirate izkustva, da lahko te podatke, vaša
duša razume in predela, da bi vam dala en pogled na realnost… Mi
vas sedaj raztegujemo. Želimo vas tako zmesti, da se vi naelektrite,
posledično izkoristite svojo radovednost za področja, o katerih ne
samo da niste nikoli razmišljali, temveč niste niti vedeli, da sploh
lahko obstajajo – pogumno, malo s humorjem in samozavestjo… Vse
stvari so frekvence. Ko bi vi vedeli, kako hitro napredujete, bi si
morda zaželeli sesti na stol, se prijeti za glavo in poreči, „Jaz tega ne
morem narediti. To je resnično zame preveč.” Vi stalno spuščate
zaveso navzdol in se delate kot da normalno živite, kot da se nič ne
dogaja… V naslednjih letih se boste preobrazili od gostega fizičnega
bitja, v bitje od svetlobe, v Dobo Svetlobe. Si lahko kaj takega
zamislite?… V nekem trenutku boste vi razumeli važnost vsakega
dogodka, v katerem ste sodelovali, kot tudi integriteto celote…
Poglejte se v ogledalo kako izgledate. Poglejte se v oči, ker so oči
indikator za celo vaše fizično telo. Ali so jasne? Ste v stanju jasno
pogledati nazaj? Ali je vaš obraz skrčen, izčrpan ali sproščen? Kako
se počuti vaše telo? Ste v stanju sesti in se sprostiti? Ste se v stanju
izravnati ali čutite potrebo, da ste upognjeni? A ste se zgrbili, ker ne
morete zadržati energije v vašem telesu – ko se telo stalno uvija, ker
ne ve, kaj bi počelo? Ali stalno tleskate s prsti in grizete nohte?
Mnogo znakov… Okoli sebe lahko vidite, kdo ni v stanju integrirati
energije… Ko dovedete to energijo v svoje telo in jo lahko zadržite,
bo vaše telo začelo čutiti lahkoto. Vaša koža bo postala vitalna,
morda tudi vaši lasje, ki so odličen pokazatelj vašega zdravja. Zdrav
razum je seveda eden od vaših najboljših prijateljev, s katerim se
lahko družite… Povedal vam bo, kaj je prav in kaj narobe… Občutili
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boste, da se preveč dogaja: preveč bo podatkov, ki jih je potrebno
predelati, preveč ljudi, s katerim se bo govorilo, preveč stvari, ki se
bodo dogajale… Ko se vse to zgodi, potem morate o sebi misliti, kot
o nekem električnem aparatu in se (tudi) izključiti… Kar vam bo
najbolj potrebno, bo počitek… Nekateri od vas bodo potrebovali
velike količine spanja v različnih časovnih obdobjih, tudi po 18 ur.
Nikar ne mislite, da ste leni in sprejmite to. Vi nimate pojma o zemljah
v katere potujete in o tistem delovanju, ki se opravlja na vašem
telesu, kadar spite. To je čas, ko ste izključeni iz te realnosti a
polnjeni z energijo in poučevani iz drugih realnosti… Kadar greste v
kitajsko restavracijo, ne naročate hamburger; ta restavracija na
Zemlji poseduje eno fizično telo, tako morate delovati tudi vi, iz tega
fizičnega telesa… Ni važno, kako norčave so metafore, važno je, da
vi to razumete! Oni od vas, ki imajo neverjetno veliko znanja, so se
odločili, da se inkarnirajo, da bi s svojim primerom ojačali in
vzpodbudili ostale, kateri to, ne bi zmogli sami. Nekateri smatrate, da
ne boste uspeli sami. Razumemo vas. Zato smo tukaj za vas, večino
časa in z ogromno potrpežljivostjo. Želimo vam predati možnost, da
opravite svojo pravico na tisto kar vi ste… Se bojite smrti? Lahko vas
prepričamo v mnoge stvari ali nam je težko prepričati vas v to, da
vam ni potrebno umreti. V tem času, vam ni potrebno pustiti fizično
telo na tem planetu. Lahko kaj takega pomislite, da boste lahko
enostavno spremenili hitrost vibracije svojega fizičnega telesa in
svoje telo vzeli s seboj zato, ker boste ’prezložili’ svojo molekularno
strukturo? Ostvaritev vzpetja in zaključek vaše avanture tukaj, je
možen za mnoge vrste na tem planetu. Nekateri od vas so že bili
vzpeti s tega planeta a ste se potem zopet vrnili nazaj, da to zopet
napravite in pokažete pot. Da ste to napravili, ste morali živeti v
družbah, ki niso bila materialna in živeti v veliki bližini narave… Sedaj
ste vi, ki ste to že napravili, prišli nazaj z nalogo, da zopet toisto
ponovite, da bi bili sprejeti od višje kozmologije matičnih ladij…
Ascenzija je cilj tega planeta… Vi boste pokazali sebi in ostanku
svoje vrste, da to telo, ta stvar, ki se zdi tako težka za kontrolo, da je
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to v stvari rezultat ene božanske simfonije in da vi, v svoji zavesti,
lahko z njim napravite bilo kaj, kar želite. Bilo kaj… Avatarji in mojstri
so sedaj preželi mrežni sistem tega sveta z orodji za podučevanje. Vi
ste implantirani s strukturo, geometrijsko formo, ki vzpodbuja
določene informacije v vas… Obstaja okoli 144.000 članov (op. p.:
toliko ’jih’ gre v ’njihovo/naše’ vesoljsko plovilo) te duhovne hierarhije,
ki je vpletena v mrežni sistem tega planeta, v tem času. Ko postanete
zavestni božanske svetlobe, ogromnega intelekta, kateri ljubi in dela
z vami in kadar prizivate to zavest z željo, da postanete njen del,
takrat boste implantirani z geometrijskimi oblikami – v raznih oblikah,
kot je piramidalna struktura. Na tem planetu in skozi ves kozmos, se
piramidalna struktura uporablja, da bi se predstavila ogromna
enotnost zavesti, kot struktura perfekcije, ki zbira energijo iz Zemlje
in jo pošilja navzven. Geometrijske oblike krogle in spirale bodo
enako implantirane v vas, enako strukture paralelnih linij in prizme, in
seveda Merkaba vozila, ki je ena petstranska figura, ki predstavlja
figuro človeškega bitja v neomejenem stanju – popolnoma
svobodnega človeka – kar vse je odvisno od vaše zahteve po
usklajevanju. Če ste sanjali geometrijske oblike in tiste, ki ste, je to
indikacija, da te oblike z vami delajo. Spirala je ena od osnovnih form
geometrije Jezika Svetlobe – je most, učenje po samem sebi. Njena
oblika je kodirana z informacijami, in kadar potujete po njej, se vam
lahko zdi neskončno. Premikajoč se na neskončno potovanje znotraj
vas kot izven vas, se boste priključili eni povezani spirali, v kateri se
nahaja univerzalna resnica… Rekli smo, da celice vašega telesa
vsebujejo zgodovino vsega univerzuma. V najboljšem slučaju, se
boste naučili kako prebirati, kar se nahaja v tej zlati biblioteki.
Spremljanje te spirale, je en del tega potovanja. Ona raste, je ključ za
doseganje tistega, kar se nahaja v vas. Vaša DNK je v obliki
spirale… Te geometrijske oblike in forme Jezika Svetlobe
predstavljajo skup doživljanj individuumov, ki so se inkarnirali na tem
planetu, kršili in presegali zakone človeštva. Te entitete eksistirajo v
enem jezikovnem sistemu ali geometrijskem sistemu. Obstajajo
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univerzumi takšnih sistemov, tudi v tem času dobivate obiske iz teh,
kot žitne kroge, ki so vam sedaj nerazumljivi. Te oznake/vtiski ali
imprinti, predstavljajo frekvence a ne nek proces ali delovanje.
Obstaja ena pesem ali zgodba ali jezik, ki se implantira na površino
Zemlje s pomočjo jezikovnih simbolov, da bi ustvarili določeno
frekvenco in njihovo število se povečuje… Nekateri od vas gradijo
hiše v geometrijskih oblikah in na Pleiadah je znano, da oblike in
vogali držijo energijo. Velika piramida je vsa v zvezi s koriščenjem
vogalov in oblik. Včasih je bolje spati v centru sobe kot v vogalu, ker
vogali z 90 stopinj „zaklepajo” energijo; v centru sobe, energija teče
okoli vas… V času zadnjega vala vojn, pred nekih deset do dvanajst
tisoč leti, je bila Zemlja zapečatena, ker so bitja, ki so delovala na
bazi svetlobe, to bitko izgubila. Veste, svetloba ne zmaguje vedno.
Čas je orkestriral in povezoval dogodke, določeno število časovnih
ciklov pa je omogočilo, da se energetski portali znova odprejo, da
svetloba lahko ponovno vstopi – to je prav to časovno obdobje, ko se
povečuje, da napravi pot skozi vašo zavest, ko se inteligenca prebija
v obliki valov, ki ustvarjajo geometrijske oblike na planetu. Geometrija
je ena evoluirana inteligenca, ki lahko prenese ogromne količine
informacij, kot znamenja v žitu po vsem planetu, s pomočjo zvoka
iznad človeških frekvenc, s čimer oni poganjajo pas frekvenc okoli
tega planeta, za aktiviranje mrežnega sistema. Ti glifi, t.i. vorteksni
centri, delujejo na mestih, kjer jih sedaj privlači znotraj in mnogi, ki so
bili doslej zakopani in prekriti, se sedaj ponovno budijo, ker se
plomba tega planeta začenja trgati… Vi se ves čas nahajate pod
nadzorom, ker obstajajo naprave, ki spremljajo evolucijo in lokacijo
zavesti… Svetloba z zvokom uvita, oba nosita informacijo…
Informacija se nahaja v mnogih strukturah, še posebno v starih svetih
zgradbah v kamnu a tudi v vaših kosteh in skeletni formi. Ko vi
dovolite zvoku, da se premika skozi vas, on odklepa prehod in
dovoljuje informaciji, da preplavi vaše telo… Mojstri v Tibetu, ki so bili
v stanju transcendirati stvarnost; njihova telesa so po smrti
shranjena, da naravno razpadejo, ker je bila njihova skeletna forma
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zelo senzibilna na frekvence; na osnovi zvoka teh lobanj, se je lahko
določi inteligenca teh ljudi… Kristalna lobanja je kot hologramski
kompjuter, ki razvitem človeku, s temi frekvencami sinhroniziranim,
odpošlje neverjetno količino informacij… Zvok je orodje za
transformacijo, lahko prodira skozi vsako stvar, premika molekule in
prestavlja realnosti. V starem Egiptu, ankh, ali simbol življenja je
pravzaprav modulator frekvence, uporabljan od mojstrov v varovanju
frekvence. Ankh je podoben akustični vilici in lahko preusmerja
zvok… Centrirajte se, očistite svoj um in dovolite tonom, da prehajajo
skozi vas, da postanete kanali… Logični um je zaprt v meje ega in ne
želi priznati druga področja. Občutek, z druge strani, pa jih vedno
priznava, ker vi preko občutkov znate razlikovati; čitati znake in
definicije s pomočjo energije, katero vi imenujete čustvo ali občutek.
To je kot ena vibracija, frekvenca, ki je povezana z razvojem DNK
spiral v vašem telesu. Vi občutite gibanje in jezik zvoka, kadar vi
valovite svoje telo ali premikate roke (op. p.: ples), ki ima lastni jezik
in formo… Beethoven in Mozart so bili kodirani, da vnesejo stabilno
informacijo, ko so sprejeli harmonijo zvoka v času, ko je vladala
tema… Zvok bo evoluiral in se razširil, postal bolečina in želja, za
povratek harmoniji v človeški rasi – povratek močem kolektivne
zavesti in simultanega osvobajanja resnične moči, v vsakem
posamezniku… Zvok tudi osvobaja energijo, kreira en stolni val, v
katerem se frekvence seštevajo. Ta energija je lahko usmerjena na
nekaj ali proti nečemu, kot marš okoli mesta Jericho, kjer so ustvarili
stolni val, ki je sčasoma ’ustvaril’ toliko energije, da so mestni zidovi
implodirali… Tudi pri plemenih, bojevniški plesi, skupna in namerna
invokacija, da se jim pridružijo nefizične sile… Nekateri od vas se
ustrašijo zvoka, nekateri svojega lastnega glasu kadar govorijo in da
jasno zahtevajo kar želijo… Tudi zlouporaba zvoka – sirene, ki deluje
kot ključavnica, hipnotizira, ona drži vašo zavest ujeto, kot da se
vaša inteligenca ne more preusmeriti na kaj drugega, kot v zaporu.
Človek je enostavno podjarmljen, tudi pred televizorji ali na zvok, ki
prihaja iz drugih električnih aparatov, da ne omenjamo skrite
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naprave, ki se koristijo za manipulacijo pozornosti… Kadar vi
pristopate multidimenzionalnosti, vi morate stopiti „moškost” in
„ženskost.” Moška vibracija je prišla na svet pred 5000 leti, pred tem
matriarhalno gibanje in ženske. Ženske delujejo tradicionalno na
področjih intuicije in čustev, tudi moški prej, a sedaj v novi
razdvojenosti, ’oni’ v sebi niso vzeli čustev… Prišlo je do velikega
razkola - moški ter ženske so vpadli v ogromen konflikt. Ta past je
bila postavljena od Stvarnikov, ki so prevzeli planet in invadirali
(’vstavili’) to realnost – se tako hranili, ohranjali pri življenju,
funkcionirali, ko so se prehranjevali z emocionalnim kaosom, vrenjem
in zmedo, torej „nastavili”, da delujete eni proti drugim. Da bi vi
razbili ta sistem, kar je vaša naloga, morate spremeniti mnoge
razdvajajoče strukture, ki so postavljene, ali separacije med
moškimi in ženskami, črnci in belci – vi to morate spremeniti. Vi
ste kot član Družine Svetlobe prišli, da spreobrnete (transmutirate)
energijo, sprva preko sebe, ko obenem zdravite Vrsto in Masovno
Psiho. Oddvojite se od osebnih dram in razumite kako je vse
simbolično, ozdravite dominacijo moškega nad žensko, to ni osebno,
to je univerzalno. Veza je kooperacija frekvenc ali stapljanje
frekvenčne modulacije. Energija je namerno blokirana v moškem;
premikala se je iz prve k drugi chakri, v genitalnem področju, kjer je
obstala, emotivni center v moški vibraciji ni aktiven. Ženska zavest je
nosilec magije in intuicije, nosilec življenja, vendar blokirane v
predelu vratu, ker ste se odločile, da o vsem obmolknete… „Moški” in
„ženski, „dvojni ogenj” eksistira v enem telesu, ne glede ste vi moški
ali ženska, zato mora priti do integracije vašega moškega in vašega
ženskega dela sebe v vas kot zrelost vsega, kar ste doslej napravili.
Ko to storite, vi iščete partnerja, ki je kompleten, ne le da v vas
izpolni potrebo ali manjko, kar doslej niste spoznali, si niste priznali
in sami sebe niste izpolnili. Ženske morate odpreti svoja grla in
sebi dovoliti, da govorite. Moški, vaš izziv je, da začenjate čutiti
in integrirate vaša čustva v seksualnost v vaših vezah. Mnogi
moški imajo probleme z ženskami. Ženske iznorijo moške. To je
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resnica. Emocionalno doživljanje seksualnosti bo v vas odprla eno
frekvenco, ki vas spominja na vaše božansko poreklo. Ženska je
začela odpirati svoje grlo, vendar je problem, ker so mnoge, ob tem,
zaprle svoje emotivne centre, pa postale iste kot moški. Ali, potreben
je balans. Moški se premikajo k globalni zmedenosti, ko spoznavajo,
da se tudi njim ne dopade kar se dogaja na svetu, ko oni postavljajo
avtoritete pod vprašaj. S porastom vibracij bodo moški v težki bitki s
seboj, ker bo center za čutenje aktiviran. Ženske morajo redefinirati
njihove ideje in odkriti, kako je biti močan kot ženska, kot morajo
moški odkriti, kako je biti ranljiv kot moški. Vi, kot člani Družine
Svetlobe ste prišli, da bi ponovno privlekli svetlobo na ta planet, tako
da, v neumnosti glede separacije in vojn, nikoli ne bo verjeti. Moški
in ženska sta bila ustvarjena, da drug drugega dopolnjujeta, ne
da stojita drug proti drugemu. Občutek je čustvo. Emocija je Ključ,
da odidete s tega planeta, da odkrijete multidimenzionalne dele sebe,
jih ozdravite in da postanete eno. Kar iščete, je integracija ženske in
moške esence, znotraj vas samih – ti dve tvorita eno celoto. Veze
niso več bazirane na: „Potrebujem te, da me dopolniš in da mi daš
vrednost.” Vi postajate kompletni sami po sebi in delate z nekom, ki
je kompleten po sebi, kar nudi novo področje za raziskovanje. Vi
boste avtomatično k sebi privlekli ljudi, ki so celoviti in to se bo
dogajalo brez truda. Vi boste v stanju, da se povežete in „zataknete”
eden za drugega iz želje in iz prepoznavanja, a ne iz nuje. Mnogi od
vas bodo odkrili, da je institucija zakonske zveze brez značaja.
Enostavno ne bo odgovarjalo tistemu, kar vi veste in onemu, kako vi
želite živeti. Dobrodošli v težke čase, ker so oni lahko največji učitelj.
Ostanite osredotočeni na vaš lastni razvoj, vašo pot in vas same, a
ne na to, kaj drugi počno. Vi ste tukaj, da bi obvladali eno zelo težko
nalogo v enem temnem sistemu, ki vam daje zelo malo stimulacije in
zelo malo informacij o tem, kako stvari resnično stojijo in o stvarni
resnici. Vi ste tukaj, da napravite nemogoče. Vi niste nikoli, nikoli
sami. Vi imate veliko število entitet okrog sebe. Ako nehate
obžalovati sami sebe, vi boste doumeli, da je toliko informacij, ki se
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vam jih pošilja, da si boste želeli biti sami, da bi lahko sprejeli
kontakt… Ako ste postavili vrednosti za sebe in jih niste kreirali,
potem enostavno spremenite realnost in nadaljujete sami, dokler ne
srečate nekoga, ki bo reflektiral vaše vrednosti… Kadar spojite
telesa, četudi se samo objamete, vi izmenjujete frekvenco. Bolj kot
postajate zavestni, ste vse bolj v kontroli vašega telesa, kje da ga
vključite, kje da ga postavite a predvsem, s kom da se mešate
seksualno. Vi se lahko naučite koristiti energije, ki vas bodo
seksualno stimulirale, ne da jih izmenjujete s kom drugim. Namesto
tega, da postajate kaotični in ’nori’, vi lahko raziščete te energije
skozi prakticiranje masturbacije. Vzemite to energijo in dovolite ji, da
se vzpenja ob vašem telesu in jo izkoristite v drugih delih telesa.
Orgazmično izkustvo doprinaša ozdravitvi in prečiščenju fizičnega
telesa. Seksualno povezovanje, je samo eden od načinov spajanja z
ljudmi, ki se premikajo z isto ali kompatibilno napetostjo. To je
enostavno telesna aerobika na področju seksualnosti. Mi želimo, da
vi vstopite v aerobiko vibracije duha. Seksualnost je na tem
planetu, vedno bila veza z višjimi frekvencami. Seksualna
vibracija je vaša veza s kozmično identiteto. (op. p.: razlog, da je
Rimo-Katoliška Religija spolnost ’umazala’) Seksualnost je puščena
kot frekvenca, da vi po njej plujete skozi živčni sistem in se spojite z
višjim Umom, prihajajoč iz telesa. Zelo pomembno za vsakogar, ki
želi biti v kompletni harmoniji s svojim fizičnim bitjem je, da prakticira
redno neki vid globokega dihanja, kjer je vdih zelo pomemben, kisih
se vnaša v telo in dogaja se oksidacija. Za tiste, ki želite povečati
energetske vibracije v telesu, je obračanje iz leve na desno stran
okoli sebe, zaradi ’ravnotežja’ - usmerjati pogled na palec (kasneje
po potrebi), šteti in se obračati 33-krat na dan; ko se nehate vrteti
postavite svoje dlani skupaj pred prsi, usidrani, da se ’zvrtite’.
Predlagamo, da pijete veliko vode, sveže, čiste, ki se obnaša kot
prevodnik, ko vzdržuje sistem odprtim in prevodnim. Torej metode, ki
se koristijo so: namera, dihanje, svetloba in obračanje. Vi se morate
naučiti, da ostanete ozemljeni, kar je nekaj, kar mnogi od vas ne
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razumejo. Vi boste hitro odkrili, da če se pomaknete v višje in višje
vibracije in če nimate stvari, ki bi vas prizemljile ter spojile svetove v
eno, lahko imate probleme z živčnim sistemom: pojdite ven in sedite
na zemlji, pojdite in sedite v naravi, stojte in sedite poleg drevesa,
sedite na soncu in čitajte knjigo, ko vas sonce obsijuje, pojdite na
plavanje ali postavite vaše noge v vodo. To so elementi, ki ustvarjajo
zemljo, tako, da jih lahko občutite… Torej, kadarkoli se počutite
elektrizirani ali napolnjeni z energijo, dojemajte, da ste v
spremenjenem stanju zavesti in da morate sebe usmeriti, kot da ste
prevodnik, kot velik cevovod – registrirajte to in ne analizirajte, vse bo
imelo veliko več smisla kasneje. Vi lahko odkrijete vaše emocionalno
telo tako, da se izjasnite, ko verjamete, da so čustva dobra, varna in
značajna, ne pa, da so motnja ali izvor nesporazuma. Vsakič ko se
čustva osvobodijo v vas, poglejte kaj za vas, ali vam počno.
Kadarkoli imate emocionalne reakcije, vi pristopate informacijam iz
različnih realnosti. Čustva lahko kontrolirate, ne da bi izgubili
kontrolo, kar ne pomeni, da jih blokirate, temveč da dojemate, da jih
čutite, ne glede, ali se počutite dobro ali slabo… Sedanja sprememba
je evolucija priključevanja notranjih podatkov v zunanje podatke…
Pristopite nefizičnem svetu preko vaših čustev, ker je vaše spiritualno
telo nefizično, vi pa ste zaprti v fizični realnosti… Besede: „Jaz
nameravam” imajo nepopisno moč… Resnično zdravje bi sestavljalo
12 kompletno mutiranih in evoluiranih spiral, katere bi aktivirale polno
kapaciteto možgan, a da se kompletno aktivirajo, je potrebno časa,
četudi so lahko vključene. Nekateri od vas jih čutijo kot vključene,
vendar ne tudi aktivirane. Kadar so one v aktivaciji, so vključeni vsi
možgani in vi ste genij. Vse veste, imate telepatijo in vi ste lastnik
Žive Biblioteke; imate karto, da pristopate bilo katerem tipu
informacij, shranjenih kjerkoli na planetu… Vaša energija raste ravno
toliko, kolikor vi lahko zdržite… Izziv je, da se osvobodite vseh
materialnih stvari, ki za vas nimajo pomena… Nihče brez teh
impulzov ni prišel sem, vse pa je pogojeno v smeri samo-motivacije,
samo-ekspanzije in rapidne evolucije… Bodite pripravljeni da izveste,
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koga je Svetloba že srečala, s kom vas bo Svetloba spoznala in kdo
vse Svetloba pravzaprav je… Vse kar ni v resonanci s temi
frekvencami, ne more priti niti blizu vas, oz., ko vi vibrirate na višjih
frekvencah, vas ne bo nihče niti videl… Ne morete bežati ali se
skrivati, vi ste potrebni, da do-prinesete alternativne načine
obstajanja… Ves planet pridobiva na porastu zavesti… Poudarjamo
in še poudarjamo, da prenehate poslušati družbo, odločite se kateri
„Jaz” je za vas izvor avtoritete: družbeni ali duhovni… Dovolite, da
vaš intuitivni Jaz postane vaša avtoriteta… To je, vsekakor, svobodna
izbira vsake osebe… Naše veliko zadovoljstvo pa je, da v tem
procesu imamo vašo pomoč… (povzetek konverzacije s Pleiadejci, tj.
njihovega ’Sporočila’: Prinašalci novega svita - Barbara J. Marciniak:
Bringers of the Dawn, 1992 - Hvala)…
Odslej, metafizični vpliv vsebine, kateri ste bili izpostavljeni,
prične vzpodbudno delovati.
Navodila za novi Milenij
- Vnaprej usmerimo pozornost izmenjav kvalitetnih informacij, ne
na zunanje strukture.
- Koristimo vloge-dar vsakogar, ki prostovoljno se nudi v delovnem
ali materialnem izkazovanju vizije.
- Združujmo se v močno celoto.
- Odprimo se so-delovanju ne tekmovanju, ki podpira separacijo.
- Vsa navodila preverjajmo z glasom radosti od-govora svojega
srca.
- Sledimo notranjemu učitelju z globljim razmišljanjem, spoznajmo
kdo v Resnici smo.
- Neomejeni, kvalitetni v mišljenju, doprinašamo kvalitetnemu
življenju.
- Prepustimo se imaginaciji, katere dar nas povezuje s sferami
duha.
- Jasno Vizijo svobodno podelimo tistim, ki to od nas pričakujejo.
- Skupinska iniciacija – Skupna vizija je prostovoljno motivirana z
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radostjo v naših srcih.
- Pozorni smo na moč jezika, koristimo besede vzpodbude,
sprožilce pozitivne paradigme enotnosti.
- Delujmo v skladu s tistim kar govorimo, bodimo živ primer.
- Podelimo informacije in čas, saj si ne moremo lastiti „avtorskih
pravic” Univerzalnega Uma.
- Širimo se fleksibilno v Novem, bodimo, tj. v vsakem momentu
smo vedno prisotni v sedanjosti.
- Uskladimo se, Razvedrimo se - Rastemo. Svetloba je na poti.
(izvor:’Jasmuheen’, prirejeno)
Za ’začetek’ - kazalo se prepustite pretoku, ’enih’ pet do šest
milijončkov misli (25 do 90 dni?), preden nadaljujete z drugo vsebino,
kjer lahko bolj nazorno prepoznate posebnosti in lastnosti peščice
posameznikov… Oddahnite si malo z ’očmi’, vendar za-dihajte
življenjske misli s polnimi pljuči, odslej… Verjetno se opazi, da bolje
razmišljamo in „učinkujemo” kot pa govorimo; ’oprostite’ nam za vse
’izgovorjene’ napake, slednje res ni naša komunikacija; „jezik” je
lastnost, posledično sposobnost, vezana malenkost bolj na tiste, ki
po naravi razkrajajo in (se) zapletajo, torej ljudi ’motijo’ in zadržujejo.
(„Mimogrede”, interes za vsebino so izkazali najprej slavisti; kar nekaj
njih - za brezplačno lekturo - res lepo, hvala a je podobno, kot da
bi se oni trudili z duhovno vsebino, pa bi se njim podobno iskreno
ponudila ’duhovna’ podpora. ☺) Verjamemo, da bo naš smoter
vsebine enkrat primerno razumljen za vse, predvsem pa, da se neke
’napotke’ ne sme zadrževati…
Na vsebino SPoročila, tj. ’domačo nalogo’, od najvišje zunanje
inteligence, nismo prejeli nobenih pripomb (kanalizirali 5. in 27.
apr. 2008) !? Hm, res so zelo tolerantni - z vsemi nami; ’zanima’
nas, kaj je naslednje; na katerem ’terenu’… Morebiti pa se odločimo
za izhod (za ascenzijo se potrebuje ’le’ 83 – 86% svetlobnega
potenciala) in svojo edino veljavno študijsko smer (’evolucionistično’)
nadaljujemo še na kakšni drugi ’univerzi’ (torej Univerzumu), kjer
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obstaja več živosti, modrosti, zglednega razvoja… Ne! Ne! Še ne.
„Verjamemo” v Ljudi - torej ’vemo’ v ljudi; četudi se tukaj, uradno,
ne priznava niti tovrstnih ’šol’, niti obstoj nezemljskega vrveža…
Omenili smo namreč že, da se modrost zelo težko prebija med
ljudmi a zagotovo pride do cilja, torej se tudi še številni ljudje, še ne
zmorejo prebiti do naše vsebine, ki omogoča, da se lagodno pluje
skozi čas… Namreč, vedno bolj zanimivo je opazovati spremembe
na ljudeh, umiranje, hm, sistemov - večkrat gremo pogledat tudi tja,
med redkobesedne, bolj temno oblečene, kdo se že doslej ni zmogel
prolagoditi novo-prihajajočim energijam, oz. koga umaknejo pred
ključnimi dogodki…
Tudi vsem ’nam’, torej vam, ne bo manjkalo sovražnikov. Nihče ne bo
prišel in nas osvobodil odgovornosti, ki so na nas. Ne kritizirajte in ne
obtožujte nikogar z manj razvitimi dušami, ’psihopatov’, ne ustvarjajte
zopet selekcije, po nepotrebnem razdor – novega Babilona…Če
ste negotovi glede vsega v zvezi z ljudmi, jih zgolj opazujte, strpno
jih opazujte (saj vsak po sebi predstavlja ’božansko skladnost’),
vendar ko nedvomno prepoznate notranji vzgib zaradi nepravilnosti
– primerno odreagirajte – kot veljak, profesionalec, inteligentna
oseba, „Človeško” bitje - Prinašalec Svetlobe. Rešitev ni samo v
združevanju med ’nami’, temveč v uniji individualcev, ki počno
tisto, kar se smatra opravičljivim.
V zadnjih mesecih, na področju ustvarjanja (’dharme’, dolžnosti
na duhovni stezi), ko po-sejali smo nekaj semen v plodne ume…, se
za vremenske razm…, ki so omogočale ustvarjanje, prilagojene naši
prioriteti…, nekim državljanom vljudno opravičujemo – višja ’politika’,
ups…; četudi smo gotovi, da tega in ’onega’ nihče ni opažal, še manj
’čemu’ pripisoval… Zadnje čase veliko obiskujemo naravo gozdov,
kjer po zemlji stopamo nežno in dolgo vzpodbujamo ugoden utrip,
da zemlja, takrat, na nekih področjih, ne bi bila tako nemirna. Vsaka
oseba predstavlja aktiven delež duhovno-ekološkega sistema, zatorej
osvobodite svoj um in se nam v čim večjem številu pridružite…
Kot smo omenili, je naša vsebina vsevprek sicer navidezno
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pomešana, vendar še kako povezana, s čimer namigujemo na
potrebo po pravilnem usklajevanju vseh vsebin med seboj, kar daje
odgovore na tista vprašanja, ki jih vaša smer pogleda postavlja. Smo
vam uspeli odgovoriti na „zastavljena” vprašanja? Je vsega
preveč? Lahko tudi povzamemo, v enem stavku, če pomaga:
Konec leta 2010 (ko se zaključi vojna v Iraku) boste deležni
izrednih sprememb - vzpostavljanje nacistične doktrinacije
(nacifikacije), le kratek čas pred globalnim, ekonomskim
propadom, v katerem socialne napetosti do leta 2012 enormno
kulminirajo, česar zgodovina še ne pozna…
Z vzpenjanjem in napredovanjem, vam hologramsko zastavljena
vsebina posreduje nove in nove odgovore. Lahko začnete tudi od
tukaj ’nazaj’ – vse se povezuje v vse smeri – kot pri čitanju spirale.
Kazala zato ni. Duh je sicer voljan še vnaprej raziskovati, da bi še
bolje povezal in razumel, naj torej telo ne bo slabotno. „Tisti, ki išče,
je to kar išče”… Odslej, v Vašem umu, ne bo več tako, kot je bilo.
Ponižanje od materialnega sveta, je za to dobo lastnost duhovnih
aktivnosti – prej ali slej bomo na omiljenih mestih in okoliščinah – ker,
kot smo v duhovno izolacijo odšli, tako se tudi povrnemo.
Smemo reči, da imamo v spodbudo bolj pozorno spremstvo
’vodnikov’? Novodobni Ljudje lahko obljubimo, da boste pospešeno
duhovno napredovali, v kolikor boste aktivni. Zdaj pa bi še mi radi
nekaj vprašali: Koliko, mislite, po Vašem, je tistih, katere bi lahko
takoj in nedvomno prišteli k Veljakom? Težko po-veste, kajne?
Tiste, ki cenite - podajte jim to vsebino, s sočutjem.
Naj bo čim več dobrih ljudi deležnih prijetnega preobrata.
S spoštovanjem do vsega in vsakogar, ko nenehno sejemo in
žanjemo - vzpodbuden pozdrav, iz ’jasne’ vasi.
Sedaj, ko ste načelne stvari dejansko že prepoznali, še aktualni
oglas: Podarimo še uporaben gugalnik; šifra: prilagajanje naravi in
’naravnim’ spremembam.
Slovenija, maj 2☺☺8

Ljubite se med seboj
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