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akoj ob vstopu v prostor energij obiskovalca
oz. človeka pričakajo
opredeljiv mehanizem, struktura in pristop do sebe z besedami, iz katerih lahko razberemo
in vidimo, kdo v resnici smo
in kaj želimo biti. Jasno lahko
vidimo, kdo smo – prepričanja, ki so nas izoblikovala skozi življenje. Kot pri vseh delih,
ki jih poznamo, je Človek
edinstven, kar pomeni, da je
lahko veličasten ali v nasprotnem primeru tisto, česar se
venomer izogiba ali se vsaj trudi prepoznati in izboljšati.

Kaj je to?
Človeški vplivi, ki so v nekih trenutkih
lahko destruktivni za nas in celotno
človeštvo. Posledice, ki nastajajo na
podlagi naših neuspelih poizkusov,
nas lahko pripeljejo na rob obupa.
Pravzaprav gre za majhne potisnjene
predele nas samih, ki si jih lahko vsak
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obiskovalec, ki je soočen s to vrsto vedenja, ogleda pod povečevalnim steklom ali v ogledalu drugih. Bržkone se
ob vsem tem postavlja vprašanje, ali
se je s tem posegom in načinom monotonega in programiranega vedenja
resnično uspel spremeniti. Sam menim, da je pomembno veliko dejavnikov, da bi spoznali, kdo v resnici smo.
Človek je prisiljen opravljati obsežne
analize o sebi, česar pa do sedaj nismo storili ali nismo zmogli zaradi okolja, v katerem smo, ali pa zato, ker mi
to nismo, ne zmoremo ali ne želimo
biti. Z veliko verjetnostjo se moramo
truditi in dosegati boljše osebne rezultate na vseh ravneh. Do tovrstnih sprememb bo prišlo le, če se bomo trudili
prepoznati svoje napake brez obsojanja in pritoževanja, obtoževanja ter kritiziranja drugih in samih sebe. Dobro
znane težave so lastne vsem nam, le
da so pri nekaterih bolj očitne in vidne.
Ti »detajli« so ključnega pomena.

Kaj je pomembno?
Pomembno je, da smo dejavni na
svojem področju razmišljanja. Bodimo priča soočenju med velikimi in
premostljivimi razlikami, ki jih imamo
v interakciji s človeškimi entitetami

na drugi strani, ter z lastnim odsevom, lastnim razmišljanjem in podobo o sebi, ki jo vidimo v ogledalu, ko
se pogledamo.
Človeški odzivi so lahko izpostavljeni vnaprej določenim algoritmom, ki
pomenijo navodilo, s katerim se rešuje nek problem. Običajno se tolmači in interpretira kot seznam
korakov in odločitev, ki pripeljejo do
rešitve problema. Kako podrobno
se razdelajo koraki, je odvisno od
tega, kdo vse to izvaja. Lahko smo
to mi sami ali pa nekdo, ki razume
jedro naših težav. Rezultati, ki kažejo na to, da smo dosegli želeni pozitivni učinek ter kvaliteto vedenja in
odzivnosti, preden je napaka storjena, pomenijo samo to, da sta naša
pozornost in fokus usmerjena drugam. To ne pomeni nič drugega kot
to, da energija pridobiva na intenziteti (moči). S tem ko se bomo trudili
usmerjati svoje misli drugam znotraj
našega krmilja – podzavesti, bomo
dosegli tisti učinek, v katerega smo
usmerili svoje razmišljanje – pozornost. Gre za proces, pri katerem z
neko novo idejo in pogledom vplivamo na neko izhodno velikost. To
zvezo lahko izrazimo v uspehu in
osebni rasti.
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D r u ga č n i p o gl e d i in d o je m a n je
v a š e ga Ž I V LJ E N JA .
Naj razložim.

ljubezni. Prav te vrednote in sočutje
do sočloveka so še kako pomembni.

Nakazal sem že, da je s svojim osebnim projektom mogoče prav vse.
Najverjetneje bomo še velikokrat
padli, da bi nam na koncu uspelo in
da bi dosegli zastavljeni cilj, kar pa se
ne vedno izide po naših pričakovanjih in prepričanjih. Trudite se! Človek
se v svojih pogledih in namerah venomer in nenehno spreminja. Mislim,
da je vse to pogojeno z našimi preteklimi izkušnjami, ki so lahko konstruktivne ali dekonstruktivne narave.
P r av z a p r av j e l a h ko v s e t a ko
preprosto do te mere, da začnemo
svoje življenje sami komplicirati.

Bodite navdih!

Omenil bi človekov odnos z naravo in
drugimi, ki ga navadno vidimo v luči
kljubovanja ali celo spopada. Zlo vseskozi čaka in preži na človekove stvaritve. Spravlja nas v stanja, kot je
trpljenje. Vse to nas dejansko prisili,
da o sebi začnemo razmišljati drugače. Ne izide se vedno pozitivno.
Obstajajo tudi takšni, ki so priklenjeni
na verige in nanje tudi obsojeni. Takšen tip ljudi potrebuje pomoč in sočutje, ob katerem nas ne bi več
spreletel srh ob misli, da si je kdo nekaj storil zato, ker mu nismo nudili
podpore, objema, razumevanja in
2018 ● november/december ● KARMA+

Prav vi, ki to berete, ste lahko sami
sebi navdih. Če to berete, potem še
niste obupali nad svojim življenjem.
Nikoli se ne ve, kje in kdo vas lahko
prestavi na drugo raven zavedanja in
razmišljanja. Lahko ste prav vi nekomu navdih, da preživi na tem neusmiljenem planetu, ki nam je vsem
dan na uporabo – a kaj bomo na
njem počeli? Ali se bomo ves čas
drug drugega pobijali in dvigovali
roko nadse ali pa se bomo spoštovali, cenili, ljubili in začeli delati na sebi?

Izbira je
vedno naša.
To pomeni, da je ideja življenja onkraj
vidnega v doseganju samoizbire in
samoregulacije, ki jo želim izpostaviti.
Ezoterična znanja in drugi pristopi pa
tolmačijo o drugem vidiku vseh stvari. Kaj bomo izbrali?
Danes imata naše poslanstvo in prebujanje velik duhovni pomen. Upoštevati moramo vse, ki so v tem stalnem

procesu, s katerim naj bi se človek zavedal svoje povezave z neskončnim.
Razvoj človeka in njegovih sposobnosti še vedno ni popolnoma raziskan,
a človek je v primerjavi z drugimi bitji
povsem visoko razvit, da lahko pride
skozi svojo duhovno naravo do spoznanja in s tem tudi bistveno izboljša
svoje možnosti preživetja. Zakaj bi se
omejevali? Naše duhovno uživanje se
rodi skozi nešteto dogodivščin, s katerimi nas življenje zasipa – to pa zato,
da bi prišli do točke, kjer bomo doživeli
duhovno prebujenje in začeli razumeti,
da smo resnično povezani. Poiščite
svoje omejitve in jih presezite.

Srečno!
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