Alternativa

Leto 2012, preskok zavesti in dogajanje na Zemlji

VELIKA PRILOŽNOST
ZA OSEBNO PREOBRAZBO
Številna stara ljudstva so za čas okrog leta 2012 napovedala korenite spremembe
na Zemlji – in zdaj so tu! Zemlja gre v novi cikel svojega evolucijskega razvoja in
skoraj sedem milijard ljudi skupaj z njo potuje v svoj evolucijski proces – v novo
stanje zavesti. Mnogi se pretvarjajo, da se ne dogaja nič, čeprav so znaki več kot
očitni! Zelo pomembno je, da se vsakdo pouči o teh dogodkih, da se sprememb
lotimo zavestno in popolnoma brez strahu. To obdobje je velika priložnost
za osebno preobrazbo, a tudi za zdravje našega planeta ter za vzpostavitev
spoštovanja, enakosti, povezanosti in sodelovanja med vsemi ljudmi.
To je začetek vzpostavljanja miru na Zemlji in velika možnost je, da ga bodo
doživeli in živeli že naši otroci.
Piše: Oli Lukner, predavateljica in terapevtka

Dejstvo je, da se zaradi elektromagnetnih
povezav med planeti, osončjem in
galaksijo, ki ji pripadamo, spreminjata
Zemljina frekvenca in njeno magnetno
polje. To je naraven cikel, skozi katerega
gre vsakih (približno) 26 tisoč let. Toda
zdaj na sebi nosi tudi ljudi, ki se duhovno
prebujajo in s tem še dodatno višajo
vibracije na planetu. Po načelu kritične
mase ti duhovno prebujeni ljudje s
svojimi vibracijami pomagajo drugim,
da se zbudijo iz spanca nevednosti ter
aktivirajo svoje najboljše lastnosti: sočutje,
potrpežljivost, strpnost, razumevanje,
prijaznost in ljubeznivost, če naštejem le
najpomembnejše.
Znaki prebujajoče se zavesti
V zadnjih dvajsetih letih je zacvetelo tudi
zanimanje ljudi za duhovni in osebnostni
razvoj (pomislimo le na število izdanih
knjig s tega področja). Vse več ljudi
bolj zavestno skrbi za svoje zdravje
in prehrano, išče naravnejše oblike
zdravljenja in se zaveda, da misli in
čustva pomembno vplivajo na naše telo
in počutje.
Mnogi starši in učitelji so osupli nad otroki
današnjega časa, saj so polni znanja in
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modrosti, torej so že v rosnih letih veliki
učitelji, ki se v šolskih klopeh neznansko
dolgočasijo. To so tako imenovani indigo
otroci, visoko razvite duše, ki so prišli
sem v tem pomembnem času in bodo, ko
bo čas dozorel, prevzeli vodilne vloge v
podjetjih in državah ter z obilico občutka
in spoštovanja popeljali ljudi v pravičnejši
svet.
Tudi znanost je presegla svojo trirazsežno
omejenost in se povezala z duhovnostjo,
kar velja predvsem za kvantno fiziko
(oziroma vsaj njen del), ki je ugotovila, da
se delci materije odzivajo na človekove
misli in občutke. Ta znanja so v rabi
tudi pri naravnem zdravljenju – ljudje se
zavedajo, da je zdravje telesa posledica
zdravega uma, ki potrjuje ljubezen in
spoštovanje do sebe in okolice.
Individualne in globalne spremembe
To, kar nekateri ljudje vidijo kot črn in
brezizhoden scenarij današnjega časa
na osebni (finančna stiska, partnerske
težave, nasilje, nestrpnost …) in globalni
ravni (razpadanje finančnih sistemov,
razpad zastarelih družbenih struktur,
razkrivanje zlorab, zarot in prevar,
terorizem, nemiri in vojne …), sama

vidim kot razkrivanje potlačenih vzorcev
in čiščenje sistemov, ki niso temeljili
na enakosti, spoštovanju in ljubezni do
sebe in do bližnjih. Te lastnosti pa bodo
postopoma postajali glavni aduti časa, ki
je pred nami.
Vsak od nas prispeva k razvoju
Naj nas torej ne zmotita razburkani čas in
kaos, ki ga občutimo v svojem življenju
ali smo mu priča v medijih. Pustimo, da
se kaos sesede sam vase in da proces
čiščenja starih struktur kakor blatna reka
odteče mimo nas. Vedeti moramo, da je
to faza, brez katere ne gre.
Pomembno pa je, da vemo, kaj zares
šteje: vsak od nas prispeva k razvoju
dogodkov na Zemlji s količino ljubezni,
ki jo premore. Več ljudi se prebuja v
sočutju in ljubezni, bolj blag je proces
evolucije. Naše srce ima namreč močno
magnetno polje, ki ustvarja zdravje
in ravnovesje – ne le v svojih telesnih
celicah, temveč v kvantnem polju, ki
preveva Zemljo, minerale, rastline, živali
in ljudi ter celoten Univerzum. Čas je, da
prepoznamo moč svojega srca!

Podpora telesu:

Alternativa

Nasveti za gladek prehod skozi preizkušnje tega časa:

• Očistimo telo strupov, pijmo večje
količine vode, postanimo gibčnejši in
si naberimo več kondicije, skrbimo za
kislinsko-bazično ravnovesje, dihajmo
sproščeno in čim globlje.

Ustvarjanje notranjega
ravnovesja:
• Imejmo na očeh svoje ego;
sprejmimo njegove muhe in ga
ljubeče utišajmo.
• Pozabimo preteklost in odpustimo.
• Odprimo se zdajšnjemu trenutku s
pozitivnimi afirmacije, ki jih začutimo
v svojem srcu.
• Uporabimo zakone, po katerih
delujemo – najpomembnejši je
t. i. zakon privlačnosti, s katerim
odgovornost za svoje življenje
prevzamemo v svoje roke.
• Ljubimo in cenimo se ter se
zavejmo pomena in vrednosti
svojega življenja.
• Posvetimo se sebi in ne izgubljajmo
časa s spreminjanjem drugih – ko
ljubimo sebe, pomagamo vsem
ljudem v svoji bližnji in daljni okolici.
• Naj bo naše srce polno miline.
• Če nimamo znanja za evolucijski
preboj, poiščimo pomoč ljudi,
ki so v svojem življenju našli mir,
in povprašajmo vse, ki se jim ljubeče
bleščijo oči. Pri njih bomo vedno našli
prave odgovore.

Zaupajmo času, v katerem živimo – nihče
od nas ni zdaj in tu "slučajno".

• Ostanimo zvesti svoji nameri in se
pogumno podajmo naprej – Winston
Churchill je dejal: "Če greš skozi
pekel, hodi naprej." Ob tem se lahko
nasmehnemo, kajti izid vsake težave
je novo spoznanje!
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Odgovori na najpogostejša vprašanja

SPREMINJANJE ZAVESTI IN
ELEKTROMAGNETNEGA POLJA
Zakaj magnetno polje Zemlje deluje
na nas?
Zemljo obdaja elektromagnetno polje in
tudi prav vsako bitje na Zemlji obdaja
elektromagnetno polje (imenujemo
ga avra). Polje vsakega bitja je torej
neločljivo povezano z Zemljinim poljem.
Ker sta eno, drug drugega oplajata in
podpirata.
Kako Zemljino magnetno polje vpliva
na našo zavest?
Zemljino magnetno polje močno vpliva na
človekovo zavest. Kjer je magnetno polje
šibko, je zavest igrivejša in svobodnejša,
več je možnosti za ustvarjalnost in
spremembo. Kjer pa je polje močno, so
ljudje bolj ujeti v stara prepričanja in
verovanja ter se močno upirajo vsakršnim
spremembam. Zemljino magnetno polje
v tem obdobju dokazano postaja šibkejše,
torej ponuja ogromno možnosti za
preobrazbo.
Kakšen je vpliv visoko vibrirajočih
čustev našega srca (ljubezen,
spoštovanje, hvaležnost, sočutje)
na Zemljino elektromagnetno polje
in na razvoj dogodkov v tem času?
Človeško srce ima svoje magnetno
polje, ki je pet tisočkrat močnejše od
magnetnega polja naših možganov. Ko
prižgemo ljubezen, hvaležnost in sočutje
v svojem srcu, se naše magnetno polje
močno okrepi ter vpliva na Zemljino
polje in na vsa bitja, s katerimi delimo
ta planet. Vloga vsakega posameznika
je pri tem ogromna. Z znanstvenimi
poskusi so dokazali, da lahko majhna
skupina posameznikov, ki se v določenem
mestu za določen čas zavestno usmeri
na notranji mir in ljubezen, v tem mestu
pomembno zmanjša pojavnost nasilja in
nesreč. Ko mislimo ter izrekamo pozitivne
besede in stavke ter jih čutimo v svojem
srcu, krepimo magnetno polje in višamo
vibracije svojega telesa, kar povzroči
mentalno, čustveno in telesno zdravljenje.
Naj poudarim, da smo ljudje v resnici bitja
ljubezni. Ko to v življenju potrjujemo, smo
zdravi in imamo veliko količino energije.
Kadar smo negativni do sebe in bližnjih,
v resnici lažemo, naša energija in vibracija
pa upadeta – zaradi tega utegnemo celo
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zboleti. Vsakdo ve, da se ob negativnih
mislih počuti slabo in ob pozitivnih zelo
dobro. Vsak človek se lahko vsak trenutek
svobodno odloči za eno ali za drugo.
Več ljubečih ljudi na planetu prispeva
k hitrejšemu prebujanju človeštva in k
nežnejšemu preskoku na višjo raven
zavesti.
Zakaj v tem obdobju silijo na plan
nerešena, potlačena in zanikana
čustva?
Jeza, ljubosumje, žalost, sovraštvo,
zamere … vse to je nizko vibrirajoča
energija, ki smo jo nezavedno ali zavedno
potlačili v podzavest. Pri nezavednih
ljudeh to vodi v obtoževanje drugih,
nestrpnost ali celo v nasilje. Zavedni ljudje
bodo svoje čustvene vozle rešili tako, da
bodo uporabili svojo voljo in namero za
razumevanje, strpnost in odpuščanje.
Ker Zemlja zdaj vibrira na višjih
frekvencah, se želi naše telo s temi
frekvencami tudi uglasiti – podobno,
kot uglašujemo instrumente. Naši "nizki
toni" morajo torej oditi, da lahko celice
sprejmejo novo stvarnost. V obdobju
čiščenja starega je zelo pomembno, da
smo s seboj prizanesljivi, potrpežljivi in
ljubeči, saj prav zares vstopamo v nov
način razmišljanja, čutenja in delovanja.
Kaj pomeni preskok na višjo raven
zavesti (iz tretje v peto dimenzijo)?
Pomeni, da bomo sebe in svet okrog
sebe zaznavali popolnoma drugače, kot
ga zaznavamo zdaj. Zdaj uporabljamo
tridimenzionalno zavest (v nadaljevanju
3D). Čas zaznavamo linearno – kot
preteklost, sedanjost in prihodnost.
Sebe vidimo ločene od drugih (načelo
dualnosti). Kot glavno referenco
uporabljamo racionalni um, ki nas "ščiti"
pred tem, da bi spoznali resnico svoje
prave narave. Racionalni um bo vedno
dvomil v obstoj duha, češ da ga ni
mogoče dokazati. Tisti, ki so pogumni –
in upam, da bo takih ljudi čim več – pa
bodo v tem izjemnem času povečane
količine energije na planetu prevzeli
odgovornost za svoje življenje. Zavedali se
bodo, da se niso zavedali, in se prebudili
v nekoga, ki se zaveda, da se zaveda.
Svojo modrost in ljubezen bodo uporabili

kot gonilno silo preobrazbe in ustvarjali
svojo novo realnost v "zdaj". To je višja
raven zavedanja četrte dimenzije (v
nadaljevanju 4D), ki obsega neskončno
možnosti za osebni in duhovni razvoj.
Človek se ravna po zakonu privlačnosti,
torej se zaveda, da z določenimi mislimi
in občutki privlači taiste dogodke v
svoje življenje. Torej ni žrtev ničesar in
nikogar, marveč mogočen ustvarjalec.
4D za človeka pomeni več ravnovesja in
zavedanja, da smo vsa bitja povezana,
kar odpre nove dimenzije skrbi drug za
drugega in za naš planet. Vstop v peto
dimenzijo zavedanja pa pomeni, da
postanemo polno zavedajoči se enosti
vsega, kar zdaj vidimo kot ločeno. Gostota
fizičnega telesa se stopi v luč. Tu se
naučimo obvladati vsako misel in vsako
dejanje. Čas postane simultan, torej
zaznavamo vse informacije tukaj in zdaj.
Peta dimenzija zavesti deluje v poljih
zavedanja, ki jih 4D in 3D ne morejo
doseči, zato naš um to stanje precej težko
razume.
Ali bo to enkraten dogodek?
To je zelo počasen prehod v novo
zavedanje, katerega glavnina naj bi trajala
36 let, seveda pa se naša evolucija s tem
še ne bo zaključila. Informacija, ki vam jo
posredujem, je duhovne narave in vsak
strah je tu povsem odveč. Vsi ti dogodki
ne bodo nekaj, kar bo prišlo "od zunaj",
pač pa bomo v tem obdobju le prebujali
speče dele sebe, torej lastnosti, in to,
kar že smo. Mnoge ljudi bega, da "stvari
niso dokazane", vendar naj poudarim,
da že leta spremljam znanstvenike, ki
so pogledali izven okvirov telesnega in
prišli do izsledkov, ki bodo spremenili naš
pogled na znanost in tudi na svet.

Še več informacij
o spreminjanju zavesti tudi
na delavnicah z naslovom
Priprava na 2012.
Obiščite spletno stran
www.zdravljenje.si.

