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Predgovor 

»Tako zgoraj kot tudi spodaj« 

 

Večina ljudi se po mojem mnenju napačno loteva raziskovanja in spoznavanja 

multidimenzionalnega duhovnega sveta, ko opazujejo, merijo, izračunavajo in na nešteto načinov 

»meljejo« prostranost zunanjega zaznavnega sveta.  

 

Že starodavni Inki so vedeli (verjetno pa tudi druge starodavne civilizacije), da velikih 

kozmičnih/duhovnih ciklov ni moč določiti tako, da »s pogledom navzgor« opazuješ širno vesolje, 

ampak tako, da »s pogledom navzdol« opazuješ minaturen odsev tega istega vesolja - v vodi 

velikega jezera na primer. Na takšen prefinjen način so Inki izdelali znamenit Inkovski koledar. 

 

In podobno lahko tudi mi uporabimo to Inkovsko modrost - opazovanje mikrokozmosa z 

namenom razumevanja makrokozmosa – in jo prenesemo na spoznavanje duhovnega vidika 

dogajanj danes in v bližnji prihodnosti na Zemlji tako, da usmerimo pozornost v analizo svoje 

lastne psihe in duševnosti (psihoanaliza) in naredimo tudi zelo strnjen in sistematičen pregled 

težkih kolektivnih duševnih/psihičnih stanj ljudi v znani zgodovini človeštva zato, da bomo lažje 

razumeli ne samo to, kako deluje naš psihičen/duševen ustroj, ampak da bomo po načelu 

korespondence ali načelu vzajemnega delovanja lažje razumeli tudi delovanje absolutnih 

kozmičnih načel delovanja multidimenzionalne realnosti. 

 

»Tako zgoraj kot tudi spodaj,« pravi to načelo.  

 

Torej bomo spoznavali celotno multidimenzionalno sliko realnosti tako, da bomo opazovali 

delovanje naše psihe in/ali duševnosti. 

 

Kako bomo opazovali delovanje naše psihe? 

 

Tako, da bomo naredili zelo preprosto lastno in kolektivno psihoanalizo in sestavili trenutno 

čustveno sliko ter jo z znanjem o delovanju načela polarnosti in ritma prenesli v hitro prihajajočo 

kolektivno čustveno in duševno realnost. 

 

Najprej bomo torej natančno opredelili psihološki problem in še v istem jedru naredili korak v smer 

iskanja rešitev, da se kaj takega, kar bo zelo slikovito opisano kot problem, ne bi ponovilo kdaj 

nam samim, našim najbližjim in vsem, ki jih imamo iskreno radi. 

 

Videli boste, da proti temu, da vas masovna blaznost potegne s seboj v divji ples, obstaja 

neskončno načinov, da se te duševne okužbe ubranimo.  
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Res pa je tudi, da noben izmed njih ne more delovati, če človek ni pripravljen opazovati odzive 

lastnega čustvenega sveta na zunanje dražljaje in skozi takšno opazovanje in analizo razumeti 

delovanje načel ali principov, ki vladajo naši multi-dimenzionalni realnosti – tudi tej težki situaciji, v 

kateri se je človeštvo znašlo.  

 

Ljudje si napačno predstavljajo, da lahko »uzakonimo« obnašanje ljudi s pomočjo naravnega prava. 

Želijo si, da bi bilo naravno pravo vključeno tudi v trgovsko pravo. Ali pa si želijo, da bi človeška 

družba nasploh delovala po naravnem pravu, po katerem bi družbeno nagrajevali ali kaznovali 

človekovo obnašanje. 

 

Ni odveč reči, da se že besedi naravno in pravo izključujeta in se ne dopolnjujeta. Trgovsko ali 

umetno ne more nikoli »vladati« temu, s čemer označujemo naravno. 

 

naravno ≠ pravo 

 

Zato v duhu Ljudske Pisarne smatram, da je zelo pomembno – predvsem v teh »norih časih« bolj 

pogosto osredotočati pozornost na delovanje osmih [8] načel ali principov, ki vladajo nad 

delovanjem celotne multidimenzionalne realnosti – nekateri bi rekli načel ali principov Naravnega 

Zakona. 

 

Zakaj? 

 

1. Zato, ker že beseda načela ali princip pove, da gre za nekaj, kar je pri vsem, kar obstaja, 

najpomembnejše – torej to, kar je pri delovanju multi-dimenzionalne realnosti 

najpomembnejše.  

 

2. Zato, ker so ta načela ali principi absolutni. Delujejo in »vladajo« v vseh realnostih – tudi 

zemeljski (in prezrcaljeni celo v trgovskih fantazijskih igrah) – pa če jih mi razumemo ali ne 

oziroma upoštevamo ali ne. 

 

3. Zato, ker so naši veličastni predniki raje kot strogo zapovedovanje in določanje obnašanja, 

zapisovali in ustno prenašali učenja bogov iz Asgarda v obliki priporočil – na primer 

Perunovo učenje s 33. priporočili.  

Naši veličastni predniki so torej raje usmerili pozornost v razumevanje delovanja teh 

duhovnih načel ali principov in jih zapisali v obliki kon-ov.  

 

Za kon-om  je torej priško zelo temno obdobje zakona - globalne duševno težko bolne 

družbe, kjer izbrana patokratska peščicaraje po načelu moči zapoveduje in v obliki stotin 

milijonov zakonov »vlada« nad obnašanjem človeštva. Blodnjak, v katerem ne veš, kdo pije 

in kdo plača.  
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4. Zato, ker so ta »kozmična« načela po načelu korespondence ali vzajemnega delovanja 

integrirana v človekov notranji psihičenin/ali duševen ustroj. Zato ves čas govorim o tem, da 

je potrebno opravit razgovor s samim sabo. Zagotovo taka izjava lahko zveni dvoumno, 

mistično in nedoločeno. V bistvu pa pomeni razgovor s samim sabo preprosto to, da z 

nenehnim usmerjenim opazovanjem lastnega čustvenega odzivanja na zunanje dražljaje 

(negativne ali pozitivne ali nevtralne) razumemo delovanje absolutnih kozmičnih načel in 

uravnamo svoje obnašanje, delovanje, vedénje in ravnanje v skladu s temi načeli.  

 

Da ne bi bila naloga za začetek pretežka, bomo danes spet iz tega plesa izločili načelo polarnosti, 

načelo ritma in načelo osredotočenosti/negovanjater pogledali, kako ta načela delovanja 

makrokozmosa, delujejo na naš mikrokozmos (psiho in duševnost) v trenutnih in hitro prihajajočih 

in spreminjajočih se okoliščinah. 

 

 

Uvodno razmišljanje 

Tretja svetovna vojna 

Odločil sem se, da v uvodu zelo na kratko spregovorim o tematiki, ki se po internetu »gloda« že 

nekaj časa. To je tretja svetovna vojna – ki niti ni tretja, ampak je še zmeraj tista prva, le da je 

preoblečena v nove in še nevidene vojaške operacije. 

Svetovna vojna se torej vleče že dobrih 100 let in po kar nekaj letih našega druženja, izobraževanja 

in informiranja sedaj že zagotovo veste, da je to v prvi vrsti umetno ustvarjena svetovna vojna na 

neskončnem, zelo nevarnem in nevihtnem multidimenzionalnem komercialnem morju, ki se zaradi 

uročenosti človeškega uma, z odigravanjem v igri življenja materializira v ta svet v oblikah nasilja 

nad človekovo Božansko naravo, ki ga človeštvo in ta svet še nikoli ni videl in doživel. 

To torej ni svetovna vojna med človeštvom in nevarnim ubijalskim virusom. To je biblijska vojna 

med dobrim in zlom, ki je v času našega bivanja na Zemlji doživela svoj vrhunec. Seveda je 

vsakemu človeku z zdravo pametjo jasno, da zaradi značaja te globalne vojne nikoli več ne bo tako, 

kot je bilo.  

Zlohotna parazitska stran nam preko Združenih narodov (Agenda 2021 in 2030), Svetovnega 

gospodarskega foruma in drugih zlohotnih kanalov slika neverjeten distopični svet peklenske 

družbe popolnega pomanjkanja svobodne volje, medtem ko nam dobronamerni prebujeni in 

poduhovljeni ljudje na drugi strani slikajo popolnoma drugačen utopični svet rajske družbe 

popolnega obilja za vse. 

Kateri svet bo prevladal? Ali nas mora biti strah za našo prihodnost in prihodnost bodočih rodov? 
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Mnogi iščemo odgovore na tovrstna vprašanja, vendar vedno z večjo gotovostjo opažam, da 

mnogi po vsem svetu v tem trenutku dajemo zelo zelo podobne odgovore – torej gre spet za 

sinhronitete, ki jim je potrebno posvetiti vsaj minimalno pozornost. 

Naredimo najprej torej nenavadno in zanimivo psihoanalizo trenutnega čustvenega stanja človeka 

- v duhu Ljudske Pisarne seveda - saj bomo spoznanja iz te analize povezali z spoznavanjem načel 

osredotočenosti, polarnosti in predvsem ritma. 

 

Vsebina je dovolj zahtevna, da priporočam poslušalcu in/ali bralcu večkraten ogled vsebine, ki jo 

najdopolni z védenjem drugih raziskovalcev in z védenjem iz lastnega izkustvenega sveta.  

 

Zakaj je ta vsebina tako pomembna? 

 

Ker bo čustvena uravnovešenost ali neuravnovešenost človeka odločilno psihično in duševno 

stanje, ki bo v kozmičnem procesu, kateremu smo priča, odločalo o tem ali bo - človeško telo iz 

mesa in njegova psiha/duševnost sposobno sprejeti Božjo energijo/ljubezen v obliki res-je/istine - 

ki jo napoveduje zora novega Svarogovega dne - ali pa ne. 

 

Takšno izjemno energijsko obilje lahko namreč sprejme vase (v svoje torusno energijsko polje) le 

čustveno uravnovešen človek »zdrave pameti« in  v nadaljevanju boste z lahkoto prepoznali, 

kakšen je tak pristen človek. 

 

Upoštevajoč takšne modrosti boste zlahka razumeli, da je potrebno opravljati razgovor s samim 

sabo in nenehno opazovati psihični odziv na pomembne okoliščine, če želimo ohraniti čustveno 

ravnovesje, da bi bili sposobni sprejeti Božjo ljubezen. 

 

Vsi ostali pač, ki Božje ljubezni zaradi psihične in duševne neuravnovešenosti ne bodo sposobni 

sprejeti vase, bodo vpeti v čustven svet, ki ga bom slikovito opisal v drugem delu jedra tega 

prispevka 

 

 

Jedro 

Kaj je apokalipsa? 

 

»Neobičajno vprašanje v naslovu,« bi lahko marsikdo rekel. 

Pa vendar želim ravno s tem na videz čustveno temnim in negativnim izrazom na najbolj preprost 

način pojasniti delovanje načelapolarnosti terpo načelu osredotočanja usmeriti pozornost na 

preprosto vadbo veščine obvladovanja načela ritma. 
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Zgornja definicija besede apokalipsa je neka standardna oblika definicije za ta fenomen. Večina 

ljudi bi tako definicijo takoj »kupila«.  

Ko nekdo izreče besedo apokalipsa, skoraj vsi ljudje najprej asociirajo/povežejo na prizore 

grozljivega konca sveta. Apokalipsa je torej po tej definiciji temna-črna distopična vizija propada 

človeške civilizacije. 

V človeku seveda že sam govoren, slušen ali viden stik s tako definirano ubesedeno zamislijo 

povzroči močan skok v čustveno polje močno poudarjenega trenutnega pesimizma, strahu, 

nelagodja, tesnobe … - in seveda to ni dobro in ni priporočljivo. 

Slovenski slovar knjižnega jezika (in žal seveda tudi večina drugih leposlovnih slovarjev) torej slika 

samo »eno stran istega kovanca« in kar vsiljuje se logična razlaga, da je to namerno povzročeno.  

Vendarle pa vi sedaj že veste – vsaj globoko upam – da  ima čisto vse v  vesolju svojo temno in 

svetlo plat po načelu polarnosti/dvojnosti/dualnosti/ekstremov – tudi ubesedena zamisel 

apokalipsa.  

Seveda je primer ubesedene zamisli apokalipsa zelo preprost primer manipulacije/rokovanja z 

načelom polarnosti in ritma. Te pomembne veščine za ohranitev zdrave pameti in čustvene 

uravnošenosti se lahko prenesejo na uravnavanje/uravnotežanje mnogo bolj zahtevne čustvene 

manipulacije črnih svečeniških magov – na primer COVID blaznost in psihotična duševna stanja, ki 

jim bomo priča v bližnji prihodnosti. 
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Če pogled obrnemo samo v wikipedijo (kaj šele, da začnemo resno raziskovati ta kozmičen 

fenomen), se nam ob ubesedeni zamisli apokalipsa seveda odpre popolnoma drugačna čustvena 

slika.  

Ubesedena zamisel apokalipsa izhaja iz grške besede »apokalypsis«, ki pomeni odstiranje, 

razkrivanje nečesa skrivnega.  

V zadnji knjigi Svetega pisma apostol Janez definira ubesedeno zamisel apokalipsa kot RAZODETJE 

– kot kozmični fenomen, ki razkrije tančice laži,  ki prekrivajo Istino/res-je. 

Če za naše potrebe smiselno razčlenimo ubesedeno zamisel »razodetje«: 

razodetje = raz-odet-je 

»raz« - izraža nekaj, kar je bilo prej, in sedaj ni več. 

odet-je – izraža dejstvo, da je nekdo oblečen/odet v obleko. 

Apokalipsa ali razodetje je torej kozmičen proces, v katerem Božja energija ljubezni/istine razkrije 

in razstavi debele plasti laži zato, da bi človek spet bil sposoben živeti v duhu verodostojnosti, 

odgovornosti in častnosti – olajšan in razodet vseh laži. 

Prepričan sem, da vam ni težko določiti, da je apokalipsa cikličen kozmični proces, ki za določen 

del človeštva predstavlja uničenje in argamedon, medtem ko za določen del človeštva pomeni 

poduhovljenje in ključno evolucijo zavedanja o lastni Božanski naravi. 

Naredimo kratek vmesen povzetek: 

Vse, kar obstaja, nosi v sebi tako pozitivno kot negativno energijsko polje. Po osmem absolutnem 

načelu delovanja celotnega vidnega in nevidnega Vesolja  - načelu negovanja ali osredotočenja – 

je zelo pomembno, v katero izmed obeh polj bomo usmerili našo pozornost. 

Ker kamor obračamo svojo pozornost, tisto tudi »hranimo«. 

Za mnoge sestre in brate bo zato apokalipsa pomenila uničenje. »Kupili« so negativne vidike v 

lažnivih zgodbah mainstream medijev, politikov in raznih kvazistrokovnjakov. 

Hvalabogu pa bo za mnoge apokalipsa pomenila nesluteno evolucijo zavedanja o nam lastni 

Božanski naravi. Taki ljudje »nismo« kupili negativne vidike v lažnivih zgodbah, ampak smo raje 

»pljunili v roke« in izbrskali pozitivne vidike v teh istih zgodbah. 

Jasno je torej, da načelo osredotočenosti govori o tem, da moramo ohranjati osredotočenost na 

pozitivne vidike misli, saj le pozitivne misli povzročajo pozitiven čustven odziv. Razumevanje načela 

osredotočenosti torej človeku pomaga, da kljub nenehnemu »bombandiranju« z negativnimi 

novicami ohranja čustveno stabilnost in zdrav optimizem tudi v najtežjih časih. 

Mojstrstvo obvladovanja načela ritma temelji na obvladovanju načela osredotočanja. Pravzaprav je 

načelo osredotočanja načelo, ki kot lupina semena ščiti vsa ostala načela skupaj. Zato je izjemno 
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pomembno načelo, ki mora biti zmeraj »vklopljeno« če želimo delovati, ravnati se, obnašati se v 

skladu z ostalimi sedmimi načeli tako imenovanega »Naravnega Zakona«. 

Zelo si želim, da bi razumeli delovanje načel/principov, ki kraljujejo celotnemu Stvarstvu. V mnogih 

delavnicah Ljudske Pisarne osvetljujemo osem [8] nam poznanih načel. 

Danes bomo v tem uvodnem delu spet osvetlili 4. načelo dualnosti/dvojnosti/polarnosti v povezavi 

s 5. načelom ritma. Delujeta namreč sinhrono in v popolnem bratstvu. Seveda pa tudi brez 8. 

načela osredotočanja/negovanja ne gre. 

Visti sapi pa je potrebno dodati, da VEDNO delujejo vsa načela hkrati, vendar bomo spet izvzeli 

omenjena dva načela iz tega plesa in jih osvetlili iz vidika apokalipse.  

Zakaj bomo spet osvetljevali ta načela/principe? 

Ker ta ista kozmična načela – po načelu korespondence ali vzajemnega delovanja -  določajo 

učinkovitost delovanja našega duševnega, psihičnega in fizičnega ustroja. 

Zora novega Svarogovega dne zahteva, da je naše miselno, čustveno/psihično in telesno zdravje 

dobro.   

In tudi zato, ker je načelo ritma edino izmed vseh osmih načel, ki ga lahko umirimo/nevtraliziramo. 

Ne moremo ga uničiti ali zaobiti, kot bi si mnogi ljudje želeli – saj je tudi načelo ritma absolutno 

načelo. In to kar je absolutno, po logiki stvari ne more uničiti nekaj, kar je relativno.  

 

Načelo ritma 

"Vse teče, ven in not; vse ima svoje plimovanje; vse stvari se dvigajo in padajo; nihalo se manifestira 

povsod; mera nihanja v desno je mera nihanja v levo; ritem se dopolnjuje." 

To načelo uteleša dejstvo, da je vse v pojavnem svetu v merljivem gibanju; k in proti; pritok in odtok; 

naprej in nazaj; nihalu podobno gibanje; gibanje podobno plimovanju; visoka plima in nizka oseka; 

med dvema poloma, ki obstajata glede na načelo polarnosti. Vedno obstajata dejanje in odziv; 

napredek in umik; dviganje in spuščanje. Tako je v stvareh Vesolja, sonc, svetov, ljudi, živali, uma, 

energije, materije. Ta zakon se manifestira v stvarjenju in uničenju svetov (apokalipsa); v vzponu in 

padcu narodov; v življenju vseh stvari; in končno - v umskem stanju Človeka.Potrebno je doumeti in 

spoznali njegovo univerzalno uporabnost in tudi odkriti načine, kako preseči njegove učinke v sebi z 

uporabo pravih formul in metod. Uporabljati je potrebno »Umsko moč nevtralizacije«. Ne moremo 

izničiti načela ritma ali povzročiti, da preneha delovati, vendar se lahko naučimo, kako pobegniti 

učinkom do določene mere, glede na stopnjo svoje izurjenosti. 

(The Kybalion, prev. avt.) 
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Pred približno dvema letoma sem v tematskem sklopu REINKARNACIJSKA PAST pisal o fenomenu 

misli in načela ritma, ki danes oblikujejo našo grozljivo realnost. V kratkem eseju Je sedanja 

zdravstvena kriza globalni psihološki eksperiment? sem naredil preprosto analizo članka z istim 

naslovom raziskovalcev Wes Penre in Ariel Glad in predlagam, da si ga v miru preberete, saj je 

danes še kako aktualen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miselna usmerjenost človeka = duševen vidik delovanja človeka 

čustvena usmerjenost človeka = psihičen vidik delovanja človeka 

 

Zelo dobro si poglejte zgornjo sliko. Ta slika namreč shematsko opisuje delovanje načela 

polarnosti in predvsem načela ritma.  

Vse, kar obstaja v realnosti –pa tudi v umetnih trgovskih igrah, ker trgovske igre zrcalijo realnost -

ima  dva nasprotna ekstrema (vroče in mrzlo, veliko in malo).  

Zato obstaja na enem ekstremu parazitska miselnost in na drugem ekstremu gostiteljska miselnost. 

Zato tudi v človeku obstajata pravzaprav dva »bitja/eniteti« - osebnost/ego in esenca/duša.  

Seveda so misli človeka danes v ekstremnem nihanju od parazitskih do gostiteljskih misli in nazaj. 

Nihaj v eno smer je nihaj v drugo smer. To je najslabše, kar lahko počnemo. Duhovni mojstri so 

zelo dobro poznali delovanje načela ritma in njihovo mojstrstvo se je nanašalo na nevtralizacijo 

ritma iz ene na drugo stran.  

Kot lahko iz slike razberete, je dinamika zavedanja najvišja tam, kjer se nihanje dobesedno ustavi.  
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Poskušal bom modrost razumevanja načela ritma v teh težkih časih in preprostega obvladovanja in 

nevtralizacije nihajev iz enega ekstrema v drugega prikazati v trenutnih težkih okoliščinah. Vedeti 

morate, da druga stran izjemno dobro obvlada in razume delovanje teh skrivnostnih načel – zato 

jih imenujem »črni svečeniški magi«.  

Ker jih mojstrsko obvladujejo, jih tudi s pridom uporabljajo pri manipulaciji/rokovanju in zlorabi 

človekove psihe/duševnosti. 

Poglejmo si samo leto 2022 in kako ritem deluje na psihično/duševno stanje človeštva. Ostanimo 

pri nas – v Sloveniji. 

Do konca aprila meseca se je vršil izjemen negativen pritisk na ljudi v Sloveniji – nasilje, zlorabe, 

brezpravje, ropanje, genocid s cepljenjem, zastrupljanje vseh vrst … Izreden negativen pritisk. 

Ljudje smo bili na robu čustvenega zloma – tik preden se ti zmeša.  

Če poskušate to prenesti v zgornjo sliko, bi z lahkoto ugotovili, da so črni svečeniški magi s 

pomočjo izdajalskih odpadniških plačancev spretno preusmerjali našo psiho v skrajen/ekstremen 

nihaj parazitskega čustvenega negativizma.  

Nato so prišle lažnive volitve z novo garnituro izdajalskih odpadniških plačancev in naenkrat se je 

skoraj »čudežno« vse spremenilo. Nič mask, nič omejitev, virus izgine – vse je na videz spet po 

starem. V ljudeh se čustvena slika strahu in groze naenkrat spremeni v čustveno sliko skrajnega 

olajšanja in ekstremnega optimizma.  

Če poskušate to prenesti v zgornjo sliko, boste z lahkoto ugotovili, da so črni svečeniški magi spet 

s pomočjo plačancev spretno preusmerili delovanje naše psihe v nihaj skrajnega gostiteljskega 

optimizma.  

Najprej močan nihaj v skrajno negativno čustveno parazitstvo in nato v nekaj mesecih močan nihaj 

v skrajno pozitivno čustveno gostiteljstvo. 

In če malce povežemo v to zgodbo še leto 2021 in 2020, boste ugotovili, da se tak vzorec 

»čustvenega ritma v ekstremih« vleče že ves čas te zgodbe z izmišljenim smrtonosnim virusom. 

Zato ni nič nenavadnega ugotovitev, da je naslednja črna magija,ki jo bodo izvedle te nečloveške 

sile, spet močan nihaj nazaj v parazitski čustven in duševen negativizem – in to kmalu. 

Iz učno-raziskovalnih namenov si poskušajmo naslikati ta nihaj.  

Večina ljudi je že v maju in juniju pozabila na preteklo nezaslišano nasilje nad nami. Sedaj večina 

ljudi razmišlja o dopustu na morju ali na odklop na tisoč in en način, drugi se že pogovarjajo o 

letošnjih dopustniških dogodivščinah – in tako vse do konca avgusta.  

Logično je vsakemu povprečnemu »laičnemu« psiho-analitiku, da se taka množična evforija zgodi, 

ko ljudje po dolgotrajnem intenzivnem stresu, kar »iz čistega miru« doživijo olajšanje. In tudi črni 

svečeniški magi in njihovi vazali to dobro vedo.  

Iz psihoanalitskega vidika in načela ritma ter polarnosti množično čustveno stanje ljudi izgleda kot 

v spodnji sliki. 
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Kaj je to ekstremni optimizem v luči trenutnega čustvenega stanja ljudi? 

Olajšanje, svoboda, pustolovščine z najbližjimi, sproščenost, nagrajevanje, nabiranje novih moči, 

ustvarjanje novih zamisli, …  

Ali je smiselno in prav, dav to energijsko polje evforičnega olajšanja penetriramo s puščicami 

razvrata, prevar, vojne, …? 

Prepričan sem, da ne smemo početi tega. Raje moramo razumeti načelo ritma in se prav vsi 

dobronamerni ljudje »priklopiti« na to energijsko polje.  

Človek bi bil neumen, če se ne bi priklopil na takšno energijsko močno kolektivno čustveno polje. 

Ampak človek se lahko priklopi na močno energijsko kolektivno čustveno polje kot: 

a. parazit, ki samo črpa energijo iz tega čustvenega polja in hrani svojo osebnost, zgrajeno 

na laži (kot boste videli v nadaljevanju tega sestavka)  

ali pa kot 

b. gostitelj, ki DODAJA energijsko dinamiko v to čustveno polje in prebuja Esenco/Dušo, 

zgrajeno na istini/res je. 

Ne bomo spet mleli parazite iz točke 1.a, raje se osredotočimo na duhovno hrano, ki jo ustvarjamo 

in hkrati črpamo iz čimbolj uravnotežene lastne in skupinske čustvene slike. 
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Kako dodajati energijsko dinamiko v čustveno polje »zdravega« optimizma? 

Spodnja slika ne kaže čustvenega polja »zdravega« optimizma, saj skrajnosti nikakor niso najboljša 

zasebna kaj šele množična čustvena in duševna pojavnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj ne? 

Zaradi tega, ker po načelu ritma – ki absolutno deluje, pa če mi hočemo ali ne, vemo ali ne, 

razumemo ali ne – skrajni čustveni optimizem ali evforija vodi v močan nihaj nazaj v čustveno 

psihozo in nevrozo in depresijo.  

Dodajanje energijske dinamike v čustveno polje »zdravega« optimizma zato ne pomeni dodatnega 

»pumpanja« pretirano dobrega razpoloženja (evforije), ampak na videz paradoksalno pomeni 

postopno umirjanje tega nezaželenega čustvenega ekstrema.  

To pomeni, da moramo verodostojni – odgovorni – častni ljudje (duhovno zreli ljudje) ostati kljub 

energijsko zelo napihnjenemu čustvenemu polju osredotočeni pri delu na sebi in projekciji tega 

dela na sebi v ta svet. 

Kako? 

Tako, da ne ustvarjamo v polju ekstremne evforije in brezskrbnosti, ampak v polju zdravega 

čustvenega optimizma, ki se v sliki nahaja malce levo od sredinske kroglice.  

Poskušal bom še bolj jasno opisat, kako vstopiti v polje zdravega čustvenega optimizma in iz njega 

nevtralizirati vse napade temnih sil, ki bodo želele povzročiti, da se naše čustveno dojemanje 

realnosti premakne v polje čimbolj ekstremnega psihotičnega pesimizma? 
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Prepričan sem, da se vamše zmeraj poraja vprašanje: »Kako?« 

Pa bom poskusil: 

Upam, da se strinjamo, da vsakršno poseganje v polje evforičnega čustvenega olajšanja in 

optimizma s kakršnimkoli »mletjem starih zgodb o koncu sveta in človeštva ali o uničujoči 

apokalipsi«, pomeni neke vrste energijski napad na to polje.  

In tak energijski napad nima dobronamernega učinka, četudi se mnogi posamezniki ali cele 

skupine ljudi, ki se opredeljujejo kot duhovne, ujamejo v tako mrežo »mletja«.  

Vedeti je potrebno, da človek, ki je zares prebujen (verodostojen-odgovoren-časten) ali 

poduhovljen, ne »melje« in ne analizira negativnih zamisli do onemoglosti. V svojih izvajanjih in 

prenosu informacij se ne obrača izključno na analizo zla, saj tak človek ve, da ga s takim 

energijskim pristopom samo še dodatno hrani.  

Človek, ki želi kot mojster, ki ustvarja skozi svojo Božansko naravo/Esenco/Dušo, dodajati dinamiko 

iz točke ekstremno evforičnega čustvenega optimizma, mora zato pomagati, da se čustven odziv 

umiri. Poglejte sliko zgoraj in nazorno lahko vidite, da je najvišja dinamika ravno med obema 

čustvenima poljema.  

Zaradi čimboljše vizualizacije/upodobitve zgornjega besedila, bom uporabil še dodatno slikovno 

pojasnilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torusno polje je osnovno energijsko polje našega Vesolja/Stvarstva. Vsi ga poznate. Vse vidno in 

nevidno – je »podrejeno« temu energijskemu vzorcu. Tudi človek je na energijskem nivoju torusno 

polje. Tudi Zemlja, Galaksija in Vesolje. Tudi torusno energijsko polje pa je »podrejeno« načelom 

delovanja vsega, kar obstaja.  
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Jasno je vidno, da je najvišja energijska dinamika na sredini, kjer je narisana podoba nekoga, ki 

sprejema Božjo energijo.  

Niti leva niti desna skrajnost/ekstrem nista prava energijska izbira – in pretiran čustven odziv na 

zunanje okoliščine povzroča »energijski ekstremizem«.  

Če pogledamo še »skozi oči« človekovega torusnega energijskega polja – kot na sliki spodaj - je 

prava izbira »umiriti žogo« v uravnoteženo čustveno in duševno stanje. V sliki spodaj je takšno 

stanje upodobljeno z rumeno piko. Čustveno stanje zdrave pameti omogoči sprejem Božje energije 

ljubezni ali energije svetlobe, ki jo prinaša zora novega Svarogovega dne . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako umiriti in nevtralizirati delovanje načela ritma in se obdržati v polju zmernega čustvenega 

optimizma, zato da bi bili tako telesno, psihično in duševno sposobni prenesti res-je/istino v obliki 

Božje energije ljubezni, ki najavlja nov dan Svaroga v Rajskem vrtu popolnega obilja za vse?  

To je vprašanje,na katerega bom na zelo preprost način poskušal odgovoriti v zaključku tega 

prispevka. 

Ker je po načelu polarnosti in načelu ritma logično, da bo iz trenutnega čustvenega polja skrajnega 

optimizma, naenkrat začel nasprotni udarec proti čustvenem polju skrajnega pesimizma – in 

napoveduje se, da bo to zelo kmalu – si sedaj raje v drugem delu  poglejmo še drugo stran iste 

medalje.  
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Če pogledate sliko zgoraj, lahko po načelu ritma vidite, da bo neka spremenjena okoliščina ali več 

spremenjenih okoliščin – v našem primeru nikoli videne spremembe okoliščin, zaradi pomembnosti 

tega kozmičnega trenutka – mnoštvo ljudi pripeljala v skrajen čustven pesimizem in duševen 

razkroj.  

Ker so taka kolektivna čustvena stanja pesimizma redka – vendarle pa znana – imajo svoje grozljivo 

in mračno ime – to je množična psihoza. 

Že rožnika leta 20-21 sem na srečanju v Framu govoril o 

nevarnostih množične psihoze. Kot naročeno sem pred 

nekaj dnevi zasledil na eni izmed internetnih platform video 

z naslovom Množična psihoza – Ko milijarde ljudi izgubijo 

zdrav razum?1, ki sem ga že takrat uporabil za osnoven 

povzetek tega psihološkega fenomena, ker na 

najpreprostejši in strnjen način govori točno o tem 

fenomenu. 

 

Mase ljudi nikoli ne zanima to, kar je res. Raje se obrnejo 

stran od dokazov, ki niso po njihovem okusu. Raje 

poveličujejo napako, če jih napaka zapeljuje. Kdor jih lahko 

polni z iluzijo, je z lahkoto njihov gospodar. Kdor poskuša 

uničiti njihovo iluzijo, je z lahkoto njihova žrtev. 

                                                           
1 MASOVNA PSIHOZA - KADA MILIJARDE LJUDI IZGUBE ZDRAV RAZUM!, https://www.youtube.com/watch?v=Z-QCBMyCVSg&t=344s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-QCBMyCVSg&t=344s
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(Gustav le Bon) 

 

Kaj torej povzroča akutno bolno stanje kolektivne človeške psihe, da zgornji citat drži kot pribito? 

Glede na psihologa Karla Gustava Junga, največja nevarnost za človeštvo niso sile narave niti 

katerakoli fizična bolezen, ampak človekova nesposobnost upravljati s silami lastne psihe. Mi smo 

sami sebi največja nevarnost in sovražnik. Poznan je latinski izrek »homo homini lupus« ali »človek 

je volk človeku« - kar velja seveda za psihično in duševno neuravnovešenega človeka. 

Jung je tudi trdil, da je v tranzicijski civilizaciji  - in danes je ta tranzicija biblijskih razsežnosti 

evidentna – ta latinski izrek sicer žalostno, ampak neizpodbitno dejstvo. In zato volčje predatorske 

težnje postanejo najbolj jasno vidne v zgodovinskih obdobjih, ko umska obolelost postane 

družbena norma ne pa izjema. Jung jo je imenoval umska/psihična epidemija/pandemija.  

Nadalje je rekel naslednje: »Zares postane jasno šele v taki tranziciji, da ne lakota ne potresi ne 

mikrobi ne rak, ampak je človek sam sebi in drugim ljudem največja nevarnost zaradi preprostega 

razloga, ker proti umski epidemiji ne obstaja primerne zdravstvene zaščite in to je neskončnokrat 

bolj uničujoče kot najhujše naravne katastrofe.« (Carl Gustav Jung: Simbol življenja) 

Najhujša od vseh umskih epidemij pa je epidemija množične psihoze. Epidemija množične psihoze 

je epidemija blaznosti in se pojavi, ko velik del družbe izgubi stik z realnostjo in pade v hudo 

zablodo. Tak fenomen seveda ni nobena fikcija. Samo poglejte si današnje poblaznele čase. Dva 

takšna primera množične psihoze iz zgodovine lahko izpostavimo, ki jih vsi poznate.  

Prvi je lov na čarovnice v 16. in 17. stoletju. Tisoče in tisoče ljudi – seveda večinoma žensk – je bilo 

ubitih na grozovite načine. Ne zaradi kakršnegakoli zločina, ki bi ga storile, ampak zato, ker so 

postale grešni kozli popolnoma nore in poblaznele družbe. Francis Hill je v knjigi (Zabloda Satana) 

napisal: »V nekaterih švicarskih vaseh je bila živa komajda kakšna ženska, potem ko se je blaznost 

ljudi izpela.« 

Drugi je vzpon totalitarizmov v 20. stoletju – Pol Pot, Idi Amin, Lenin, Hitler, … 

Ko se pojavi masovna psihoza, so rezultati uničujoči. Jung je raziskoval ta fenomen in zaključil, da 

posamezniki, ki tvorijo okuženo družbo, postanejo etično, moralno in duhovno 

sprevrženi/razvrednoteni in nezavedno potonejo v sprevržen intelektualen nivo. Postanejo 

nerazumni, neodgovorni, čustveno negativni, nepredvidljivi in nezanesljivi, zato zločine, ki jih kot 

posamezniki ne bi nikoli storili, preprosto delajo kot skupina, očarana z blaznostjo. Kar je pri tem 

najhujše, je to, da se tisti, ki trpijo od masovne blaznosti,  ne zavedajo tega, kar prihaja. Torej za 

poblaznele ne obstaja arhimedova točka, iz katere bi lahko opazovali to isto kolektivno blaznost. 

Ampak kaj povzroči masovno psihozo? 
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Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo najprej raziskati, kaj vodi človeka do tega, da se mu 

zmeša (živčen zlom)? 

Obstaja mnogo potencialnih sprožilcev za poblaznelost kot so pretirana uporaba drog in alkohola, 

poškodbe možganov in druge bolezni, ampak to nas v primeru aktualne masovne poblaznelosti ne 

zanima. Le-to bom osvetlil s psihogenimi sprožilci, saj so le-ti najpogostejši krivci za masovne 

psihoze.  

Najbolj razširjen psihogeni vzrok psihoze je poplava negativnih čustev, kot je strah pred 

pomanjkanjem in smrtjo, ki vodi človeka v stanje panike. Ko je namreč človek v stanju panike, išče 

sprostitev le-te, saj je psihično in fizično preveč izčrpavajoče, da bi lahko v takšnem 

hiperčustvenem stanju preživel daljši čas.  

Beg iz stanja panike se lahko doseže tako,  

da se soočimo z grožnjo in na ta način porazimo strah,   

ki povzroča grožnjo.  

Drugi način bega pa je ta, da doživimo živčni zlom. 

Živčni zlom ne pomeni padec v stanje visoke psihične motnje- torej ni nekapsihična bolezen kot 

mnogi mislijo -ampak pomeni preureditev izkustvenega sveta, ki zamegli prostor med dejstvom od 

fikcijo, zablodo in realnostjo, saj to pomaga nevtralizirati občutke panike in strahu. 

Silvano Arieti, eden od najvišjih avtoritet s področja shizofrenije v 20. stoletju, je pojasnil psihogena 

koraka, ki vodita v blaznost: 

- najprej je faza panike, ko pacient začne dojemati in zaznavati stvari na drugačen način, 

zaradi česar je prestrašen, zgleda zmeden  in ne zna pojasniti »čudne stvari, ki se mu 

dogajajo«. 

- Naslednjo fazo Arieti imenuje psihotični uvid, v kateri pacient uspe skupaj sestaviti stvari s 

snovanjem patoloških načinov videnja realnosti, s pomočjo katerega lahko pojasni njegove 

nenormalne izkušnje. Ta fenomen se torej imenuje »uvid«, saj pacient končno uvidi pomen 

in povezave v njegovih izkušnjah. Vendarle pa je »uvid« psihotičen, saj temelji na zablodi in 

ne na prilagoditvenih in življenju prijaznih načinih povezovanja groženj, ki povzročajo 

paniko in strah. 

Zablode torej dovolijo prestrašenemu človeku, da pobegne od poplave negativnih čustev, vendar 

pa na način, da izgubi stik z realnostjo. Če torej lahko poplava negativnih čustev v slabotnem in 

ranljivem posamezniku, ki jo povzroči paničen strah, povzroči živčen zlom, potem lahko množično 

psihozo povzroči velika skupina slabičev – večinoma poženščenih moških in pomožačenih žensk. 

Masovna psihoza se razlikuje glede na zgodovinski in kulturni okvir okužene družbe. V moderni 

dobi je to vedno psihoza totalitarizma, ki je zgleda da je največja grožnja človeštvu tudi danes. 
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Artur Versluis je v knjigi Nova inkvizicija napisal: »Totalitarizem je moderen fenomen popolnoma 

centralizirane državne moči, skupaj z uničevanjem človeških pravic. V totalitarni državi obstajajo 

tisti na piedestalu moči in razvrednotene mase, ki so žrtve.« 

V totalitarni družbi je populacija razdeljena v dve skupine: vladajoče in vladane in obe skupini 

gresta skozi patološko transformacijo. 

Vladajoči so povzdignjeni v skoraj božji status, kar je v diametričnem nasprotju s človeško naravo, 

ki je zaradi značaja bivanja v tej realnosti nepopolno bitje, ki ga moč zlahka skorumpira.  

Vladane mase na drugi strani so preobražene v odvisne subjekte teh patoloških vladarjev in so 

psihološko degradirani na nivo majhne dece. Hannah Arendt je totalitarizem poimenovala 

preobrazba same človeške narave. 

Joost Meerloo je v knjigi Posilstvo uma napisal, da je totalitarizem, ki preobrazi družbo, zgrajen in 

vzdrževan na neprestanih zablodah/utvarah/iluzijah, saj samo zablojen moški in/ali ženska 

nazaduje do umskega stanja poslušne in pokorne male dece in preda popolen nadzor nad svojim 

življenjem tehnokratsko-patokratski eliti.  

In samo zablojena vladajoča elita verjame, da poseduje znanje, modrost in bistroumnost, da lahko 

popolnoma nadzira družbo od zgoraj navzdol.  

In samo pod urokom teh zablod lahko eni in drugi verjamejo, da bo takšna psihološko degradirana 

populacija vodila k čemu drugemu kot masovnemu trpljenju in družbenemu uničenju. 

Merloo v knjigi nadalje pojasnjuje: »Totalitarizem je samo vprašanje reorganiziranja in 

manipuliranja koletivnih občutkov na primeren način.« 

Splošna metoda za doseganje stanja popolne globalne poblazneslosti se imenuje menticide, ki v 

prevodu pomeni »ubiti um«.  

Menticide je star zločin proti človeškemu umu in duhu, vendar je v aktualnih razmerah prenovljen. 

Je psihološka intervencija in pravna perverzija, preko katere lahko vladajoč razred odtisne v um 

mas oportunistične misli črnih svečeniških magov, ki nas nameravajo uničiti. 

Menticide se začne s sejanjem strahu med splošno populacijo. Še posebej učinkovita tehnika za 

doseganje paničnega strahu je uporaba valov nasilja. Ta tehnika se uporablja tako, da se med 

valovi nasilja pojavljajo obdobja zatišja, vendar vsakemu obdobju zatišja sledi še večje nasilje.  

Etika in morala sta vedno bolj razvrednoteni in učinki vsake nove propagandne kampanje postajajo 

močnejši. 

Medtem ko strah pripravlja mase na umor kolektivnega človeškega uma, uporaba nagnusne 

propagande, ki širi dezinformacije in promovira zmedo okoli izvora grožnje in značaja krize, pa 

usodno pomaga zlomiti kolektiven um. Vladni uradniki in medijski pajaci/odpadniški plačanci 
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uporabljajo nasprotujoča si poročila, nesmiselne informacije in celo debele laži samo zato, da bi 

zmedli prestrašene mase. 

Velike laži in monotono ponavljani nesmisli zmedejo ljudi. Medtem ko mase ljudi še zmeraj iščejo 

razumne protiargumente za prvo debelo laž ali nesmisel, bodo totalitaristi napadli z novo in nato 

spet novo. Nikoli prej v zgodovini človeštva niso obstajala tako učinkovita sredstva za manipulacijo 

družbe in njeno preobrazbo v psihozo totalitarizma. 

Pametni telefoni in družbena omrežja, televizija in internet - vse v povezavi algoritmi, ki širijo 

propagando in cenzurirajo tok neželenih informacij. Tak svet postane edini svet večine ljudi – čuti 

so preobremenjeni z umetnimi stimulacijami. 

Ampak tukaj še ni konec parazitskega delovanja močvirskih stvorov, črnih svečeniških magov in 

izdajalskih odpadniških plačancev. Da bi povečali totalitarno psihozo, izolirajo žrtve in prekinejo 

normalno družbeno interakcijo/občevanje. Ko je človek sam in mu manjka občevanja z družinskimi 

člani, prijatelji, sodelavci …, postane le-ta mnogo bolj dovzeten za zablode iz več razlogov: 

- izgubi stik s silami pozitivnega primerjanja. Nismo vsi ljudje zaslepljeni z mahinacijami 

vladajoče elite in mnogi lahko vidimo skozi laži nagnusne propagande, zato lahko 

osvobodimo druge od napada črnih svečeniških magov na njihov um. Če izsilijo izolacijo, 

potem moč pozitivnega primera v veliki meri izgine. 

- drugi razlog, da izolacija poveča učinkovitost menticida (umora uma) je v tem, da človek  

kot tudi mnoge živalske vrste dovzeten za nove vzorce obnašanja kadar je izoliran. Vsak 

trener udomačenih divjih živali ve, da je potrebna izolacija in potrpežljivo ponavljanje 

dražljajev, da se žival lahko udomači. In s človekom v tem smislu ni nič drugače. 

Totalitaristi seveda sledijo tej parazitski logiki. Zelo dobro vedo, da lahko njihove politične žrtve 

»udomačijo« tako, da jih za daljše časovno obdobje izolirajo. 

Sami, zmedeni in bombandirani z valovi nasilja, ljudje ranljivi padejo v brezup. Nikoli prekinjen tok 

nagnusne propagande sprevrže njihov um, ki je nekoč bil sposoben racionalnega/logičnega 

razmišljanja, v igrišče neracionalnih sil in nereda v in zunaj njih, zato mase hrepenijo po bolj 

urejenem svetu.  

V tem stanju obupa lahko totalitaristi naredijo odločilen korak. Ponudijo lahko izhod/rešitev – 

vrnitev v red, za katerega se zdi, da se z veliko hitrostjo izmika.  

Vendar ima takšna lažniva rešitev visoko ceno: Mase ljudi se morajo odreči svobodi in sprejeti 

nadzor vladajoče elite nad vsemi porami življenja. Odpovedati se morajo svoji sposobnosti in od 

Pra izvora danih pravic, da so odgovorni za svoje življenje ter postati podložni in poslušni subjekti 

vladajoče patokracije (vladavina psihopatov). 
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Postopno torej logika in človeško dostojanstvo nista več mogoča v takem sistemu: obstaja samo 

vseprisotna atmosfera nasilja in projekcije sovražnika, zamišljenega v naši neposredni bližini. Tako 

se ljudje obrnejo drug proti drugemu in odpadniški plačanci seveda to spodbujajo. 

To je patološko bolna družba in patološki nered. To je družba, ki jo je slikal George Orwel že leta 

1948 v njegovi knjigi 1984.  

Popolen nadzor v takšni obliki vladanja – ne glede na to, kako jo imenujemo (komunizem, fašizem, 

tehnokracija, patokracija …) in kdo jo vodi (znanstveniki, zdravniki, politiki, birokrati ali pa diktator) 

prinašajo nazadovanje, uničevanje in nenazadnje smrt množičnih razsežnosti. 

 

Zaključek 

Ali je v takih grozljivih okoliščinah bližnje bodočnosti sploh mogoče ostati v 

čustvenem polju zmernega optimizma ali duševnem stanju »zdrave pameti«? 

Kot ste videli, je bilo jedro tega prispevka razdeljeno na dva dela. Prvi del je zagotovo slonel na 

skupinski čustveni podpori vašega ZMERNEGA OPTIMIZMA.  

Kaj je povzročilo vaš čustven odziv zmernega optimizma? 

Dane okoliščine seveda – s pomočjo »ulične modrosti« in v duhu Ljudske Pisarne smo raziskovali 

skrivnostno delovanje duhovnega ustroja celotnega Vesolja ali Makrokozmosa, seveda tako, da 

smo po načelu korespondence ali vzajemnega delovanja holografsko opazovali čustveno sliko 

človeka in skupnosti ljudi. 

In če ste opazovali svoj čustven odziv v drugem delu istega jedra, lahko z gotovostjo potrdite, da 

vasje nekaj »zategnilo« - nekaj vas je »zdramilo« in začelo vleči v polje strahu, negotovosti, 

nestrpnosti, zaskrbljenosti … - torej v čustveno polje zmernega čustvenega pesimizma.  

Na tem preprostem primeru rokovanja/manipulacije s kolektivnim čustvenim poljem lahko dobro 

vidite, kako je pravzaprav enostavno obvladovati čustveno polje ljudi, če le poznaš delovanje načel 

ritma, polarnosti in osredotočanja.  

Seveda je to rokovanje ali manipulacija z vašim čustvenim odzivom izvedeno izključno zaradi 

izobraževalnega dela. 

Zato je smiselno, da obudimo še sveže občutke iz prvega dela jedra, ko smo osvetljevali čustveno 

polje optimizma in se vprašamo: 

»Katera okoliščina je povzročila, da je ta izobraževalna manipulacija »zanetila« čustveno polje 

zmernega optimizma? 

Raziskovanje, odkrivanje skrivnostnega, iskanje rešitev, učenje, rast zavedanja o lastni Božanski 

naravi, ustvarjalen pristop … 
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Seveda je spet logično vprašati: »Zakaj take aktivnosti povzročijo, da človek ohranja stanje 

zmernega čustvenega optimizma – torej stanje, ki ga človek v tem trenutku potrebuje in išče?« 

 

Gostiteljsko ustvarjanje nasproti parazitskem črpanju 

Če človek želi iz svoje Božanske Biti gostiteljsko ustvarjati, mora svojo čustveno sliko pripeljati v 

polje zmernega optimizma oziroma polje čustvenega in duševnega ravnovesja.  

V človeku – isto kot v vsem drugem, kar obstaja – obstajata dva »bitja«. Gurdjijeff pravi, da v 

človeku obstajata osebnost/ego in esenca/duša.  

Seveda vam je jasno, da ego ali osebnost nemore ustvarjati, saj je ustvarjen za parazitsko črpanje. 

Gostiteljsko lahko ustvarja samo tisto, kar zares smo – Duša ali Esenca.  

Da bi Duša/Esenca lahko gostiteljsko ustvarjala, mora biti čustvena in duševna slika človeka 

ZDRAVA – to pomeni, da mora ustvarjalec biti v čustvenem in duševnem ravnovesju/ravnotežju.  

Kaj to pomeni? 

To pomeni, da lahko Duša/Esenca gostiteljsko ustvarja le takrat, ko je človek v stanju miru in 

svobode. Človek, ki deluje v stanju panike in strahu, ne more gostiteljsko ustvarjati. 

Opazili boste, da je danes »na sceni« veliko analitikov – mednjimi tudi dobrih – ki do podrobnosti 

pojasnjujejo poplavo negativnih zgodb, ki jih nikoli ne zmanjka. Žal se na te zgodbe priklopi veliko 

ljudi. 

V to mrežo parazitskega črpanja se z lahkoto ujamejo tudi taki,ki sebe smatrajo in imenujejo 

poduhovljene. Vedeti je potrebno, da poduhovljen človek ne »melje« v nedogled negativnih zgodb 

in ne govori in melje izključno negativnih in slabih stvari. V izvajanjih/delovanju se ne obeša 

izključno na analizo zla, saj ga s tem še dodatno hrani.  

Poduhovljen človek IŠČE REŠITVE! 

Poduhovljen človek SLIKA IN OPISUJE NOV RAJSKI SVET POPOLNEGA OBILJA ZA VSE. 

Poduhovljen človek se zaveda, da MISLI USTVARJAJO TA SVET. 

Poduhovljen človek je opremljen z BUJNO DOMIŠLJIJO in z lahkoto DOSTOPA DO KOZMIČNEGA 

SPOMINA naših veličastnih prednikov – tako opremljen pomaga s svojimi mislimi in 

vizualizacijo/upodobitvijo soustvarjati novo zlato dobo Svarogovega dne. 
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Gurđijev - Rad na sebi / Ličnost i Suština  

(U Potrazi za Čudesnim) 
https://www.youtube.com/watch?v=Oi0q62i2RlQ 

Življenje je ogledalo tega, kar si. Je odraz tega, kar si. Mi smo pasivni, slepi in zahtevni. Jemljemo vse, 

sprejemamo vse, brez kakršnekoli obveze in odgovornosti. Naš odnos do sveta in življenja je odnos 

tistega, ki smatra, da ima pravico jemati, brez potrebe, da nekaj plača ali da nekaj zasluži. 

Verjamemo, da so vse stvari tukaj zaradi nas, preprosto zato, ker smo tukaj mi. Celo naše slepilo je 

na tnalu. Živimo ekskluzivno po načelu »jaz imam to rad« ali »jaz tega nimam rad«. Ne priznavamo 

ničesar, kar je iznad nas – teoretično in logično morda – vendar v praksi pa ne.  

V tem je razlog, da veliko zahtevate in da stalno verjamete, da je vse poceni in da imate dovolj 

»denarja« v žepu, da kupite vse, kar vam je všeč.  

Ne priznavate ničesar,kar je nad vami- in seveda ničesar, kar je v vas. To pa zato – ponavljam – ker 

živite pasivno – na podlagi tega, kar imate in kar nimate radi. Zato razumevanje samih sebe zaslepi.  

To predstavlja največjo oviro za vas k novemu življenju. Sposobni morate biti preskočiti to prepreko in 

prestopiti ta prag, da bi lahko šli naprej. Takšen izpit deli ljudi na dve vrste: žito in pleve.  

Ne glede nato, kako inteligenten in pameten je lahko človek, če ne spremeni način na kateri gleda 

samega sebe, za njega ne obstaja možnosti za notranji razvoj – za delo na doseganju samovedenja o 

njegovem pravem obstoju. Ostal bo takšen, kakršen je, vse svoje življenje.  

Prva zahteva, pogoj in prvi izpit za človeka, ki želi delati na samem sebi, je, da zamenja način, na 

kateri razume samega sebe. Človek mora videti tiste kvalitete v samem sebi, ki jih prej nikoli ni 

videval – realne in takšne, kakršne pač so.  

Njegovo dojemanje se nikoli ne bo moglo spremeniti, vse do takrat, ko ne vidi v sebi ničesar. Da bi pa 

videl, se mora naučiti gledati.  

To je prva iniciacija človeka v samospoznanje.  

Če človek vidi enkrat – bo videl tudi drugič – in če tako nadaljuje, se ne more več zgoditi, da ne bi 

videl. To je tisto stanje, ki se išče. To je cilj našega samoopazovanja. To je tista točka, iz katere se bo 

ustvarila tista prava neustavljiva želja biti to, kar zares si – Božanska Esenca. 

Danes človeka muči le iluzija o tem, kar zares smo. O sebi imamo previsoko mnenje. Sebe ne 

spoštujemo.  

Da bi cenili sebe, moramo najprej v sebi prepoznati tisti majhen delček, ki se najaha iznad drugih 

delov in s tem v zvezi se moj odnos do tega dela pokazal s spoštovanjem tega dela, ki se kaže v 

obnašanju, delovanju in ravnanju. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi0q62i2RlQ
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Samo na ta način bom spoštoval Sebe in moja interakcija/občevanje z drugimi bo tudi vodilo 

spoštovanje. 

Vedeti morate, da so vsa druga merila – talent, izobrazba, kultura, genialnost – samo spremenljiva 

merila za podrobnosti.  

Edino pravo,nespremenljivo/absolutno objektivno merilo je notranja vizija. Vendar to ni niti malo 

lahko niti poceni. Zelo drago boste morali »plačati«- Za skopuhe, lene in parazitske ljudi ni upanja. 

»Plačati morate dosti, takoj in v naprej. »Plačati« morate s sabo – iskrenim, zavednim in 

nepristranskim trudom.  

Več kot ste pripravljeni »plačati« - brez skopuštva, varanja, ponarejanja – več boste seveda dobili. 

Takrat boste spoznali svojo naravo. Videli boste vse tiste trike in nepoštenja, h katerim bo vaša 

narava bežala, da bi plačala z duhovno valuto. Plačati morate namreč s svojimi teorijami, predsodki, 

običajnim načinom igranja igre življenja (in drugih iger), »jaz imam to rad ali ne«. 

Brez ugibanja – pošteno, brez pretvarjanja zares opazite tiste trenutke, ko obujate svojo ponarejeno 

duhovno valuto.  

Poskušajte za trenutek sprejeti zamisel, da niste to, kar mislite, da ste – da sebe precenjujete in da 

sebi lažete. Tragično je, da človek v bistvu venomer laže sam sebi – ves dan – vso svoje življenje. To 

laganje upravlja s človekovim življenjem do te stopnje, da tega več ne more nadzirati. Človek je žrtev 

svojih lastnih laži.  

Ljudje se vsepovsod in vsaki čas lažemo: 

- naše vezi z drugimi – laž; 

- naše vzgajanje najmlajših – laž; 

- naša učenja – laž; 

- naš časten kodeks – laž; 

- naše teorije – laž; 

- naša kultura – laž; 

- naše družinsko in družbeno življenje – laž; 

- to kar mislimo o sebi – laž. 

Mi pa kljub temu nikoli ne nehamo s tem, kar delamo in govorimo zato, ker verjamemo svojim 

lažem.  

Moramo se ustaviti in opazovati sebe od znotraj navzven, brez vnaprej ustvarjenega mišljenja in 

sprejeti možnost, da v opazovanem trenutku lažete sebi in drugim.  

Ko tako opazujete in plačujete iz samih sebe (duhovna valuta) – brez samopomilovanja – 

odpovedujoč se vsem svojim domnevnim bogastvom vsaj za en trenutek v realnosti, boste morda 

naenkrat videli nekaj, kar niste videli do tedaj nikoli v sebi - do tega dne. Videli boste, da ste drugačni 

od tistega, kar ste mislili, da ste.  
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Videli boste, da sta v vas v bistvu dveskrajnosti/ekstrema (načelo dualnosti). 

- prvi je tisti, ki ga sploh ni in igra vlogo drugega. 

- drugi je tisti, ki je, vendar je tako slaboten in tako neopazen, da prej izgine kot pa da se pojavi.  

Ta drugi ne prenese laži.  Še najmanjša laž ga prisili, da se umakne. Ne bori se, ne sproža odpora – v 

naprej je poražen.  

Učite se gledati, dokler se ne naučite ločevati med tema dvema vašima značajema in ne vidite te laži 

in prevare v sebi.  

Ko boste videli v sebi ta dva značaja, se bo v vas rodila res-je.  

Prihaja svetloba Svarogovega dne in na svetlobi se več ni moč skriti. Kdor ne vidi prihajajočih 

sprememb potiska glavo v pesek.  Vsak bo pokazal kdo in kaj je v tej multidimenzionalni igri.  

Človek prehaja na čisto nov stopnjo zavedanja in zato tudi obnašanja, vedenja ravnanja, delovanja.  

Prihaja božanska energija ljubezni in res-je/istine in tega ni moč preprečiti. Na nas je, da jo 

sprejmemo in na sprejem mora biti pripravljeno naše telo, predvem pa naša zdrava čustva in 

zdrava pamet .  

Koristiti moramo besede, ko dajejo pomirjujočo frekvenco. Na predavanjih govorim besede in 

uporabljam mogočne arhetipe, kivamomogočajo, da si naredite sliko v glavi – v sebi. Spodbujati 

želim razgovor z vašo Esenco in ne osebnostjo. Mi vemo, da duša/esenca govori skozi 

slike/vzorce/arhetipe. Ko se duša začne buditi, nastane elektromagnetizem in zato je na takih 

predavanjih tako močno energijsko polje.  

Človek je elektromagnetno bitje. Ima svojo elektriko svoj frekvenčni odtis. Ko izvajalec slušateljem  

podari jasno sliko, ki jo pojasni ali pojasnjuje s pomočjo znanja in res-je/istine, z besedami upanja 

in vere, ki pomirjajo, je logično,da se bo ustvarila elektrika – močno elektromagnetno kolektivno 

polje.  

Ljudem je potrebno dati rešitve. Ne gre samo zato, da govorimo zgodbe, dati moramo tudi rešitve. 

Vsaj poskušat jih moramo dati. Nekdo jih bo razumel, mnogi tudi ne. Duh Ljudske Pisarne to počne 

sedaj že leta. Večina ljudi še zmeraj misli, da so te rešitve preveč zapletene – zahtevajo preveč 

napora – miselnega in fizičnega.  

Ko človek izgovarja Božjo besedo, prebuja svojo dušo/esenco, zato trdim, da gre rojstvo nove 

civilizacije ne preko prve, druge ali tretje poti. Celo preko četrte ne, ampak pete. 

Gurdjijev in Ousupenski sta dala četrto pot – kaj pravi Gurdjijev? 
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Obstajajo tri poti poduhovljenja: 

- pot fakirja, 

- pot jogina in 

- pot meniha. 

Obstaja pa še četrta pot – to je pot človeka, ki dela na sebi z določenimi tehnikami – tak lahko tudi 

pride po četrti poti do razsvetljenja/poduhovljenja.  

Peta pot danes pa je sinteza vseh teh štirih poti, ki so nam danes zaradi izjemnosti tretnutka široko 

na razpolago v vedénje tako, da najdemo smisel obstoja v sebi. Popolen vhod v samega sebe.  

Ko začne človek govoriti božjo besedo – to kar je res – skozi ljubezen – pride do svojega 

bistva/esence/Sebe/Duše. 

Ljudje se potem vprašajo: »Kako naj govorim samo to, kar je res?« 

In res je problem govoriti res-je/istino v svetu laži. Zato je skozi ljubezen govoriti božjo besedo ali 

istino naporen duhoven in psiho-fizičen proces. Vsak ima svojo pot. Človek mora prebuditi 

božansko vrlino, saj jo na tej poti nepogrešljivo potrebuje – hrabrost. 

Evangelij po Luku/ 21:7-18 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+21&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 

Znamenja in preganjanja  

(Mt 24,3–14; Mr 13,3–13)  

7 Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« 8 Rekel jim je: »Glejte, da 

se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne 

hodíte za njimi! 9 Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo 

takoj konec.« 10 Tedaj jim je govoril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. 11 Veliki 

potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. 12 Toda preden se bo to 

zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo 

vlačili pred kralje in oblastnike. 13 Vam pa bo to dalo priložnost za pričevanje. 14 Vtisnite si v srca to, da ne boste 

vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki 

ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere 

izmed vas bodo ubili. 17 Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda niti las z vaše glave se ne bo izgubil. 19 S 

svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«  

To je kozmični proces žetve in vnebohoda. Potrebno je najti svojo pot.  

Sveto trojstvo 

živeti – učiti – ustvarjati 

 

 

 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+21&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&m=%4D%74+24');
javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&m=%4D%72+13');
javascript:note('ly000001','img000001');
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Živiš zato, da se razvijaš kot duhovno bitje (ne pa za kopičenje materialnih sredstev). 

V očeh človeka lahko vidiš njegovo živahnost delovanja. Lahko so njegove oči iskrive, srečne, 

odprte, polne – živahne – lahko so prazne, otožne, sovražne … – životarske. 

Učiš se zato, da bi obogatil sebe (ne pa za boljšo ali slabšo službo). 

Učiš se zato, da bi najprej misli usmeril v gostiteljsko/Božansko smer. Ko se naučiš – ločuješ prav 

od narobe in/ali res je od laži –in bogatiš Božansko naravo tvojega Bitja tako, da se izražaš, deluješ, 

obnašaš v integriteti svetega trojstva verodostojnosti, odgovornosti in častnosti in po načelu 

korespondence ali medsebojnega delovanja/sodelovanja daješ vzgled in spodbudo delovanju 

Božanske narave vsakega drugega človeka in vseh drugih dobronamernih bitij iz vseh dimenzij 

realnosti. 

Beseda človeka Božanske narave, ki govori »božjo besedo«, mora biti iskrena, poštena, sočutna, 

ljubeča, mora dati podporo drugim ljudem, upanje, védenje, razumevanje, hrabrost, pozornost … 

Ustvarjaš zato, da bi dal najvišji prispevek celotni zemeljski skupnosti - ne pa za lastno prividno 

materialno bogatenje. 

Naš vzgled v delovanju, izražanju, ustvarjanju se mora dotaknit duš naših sester in bratov.  

To je to sveto trojstvo – saj so nanj pripeta ljubezen, istina, znanje, svoboda in mir. 

Če ni svobode in miru – je delovanje Božanske narave človeka oteženo; če ni znanja in istine – ni 

učenja in ni pravih besed. 

Če ni ljubezni, ni življenjskega pogleda.  

Kaj se bozgodilo v avgustu letos pomembnega – na strani priložnosti? 

Po eksponentni funkciji bo rastlo zavedanje ljudi.  

In seveda mnogi prebujeni ljudje sicer vedo, kako pomembna je rast posamičnega in kolektivnega 

zavedanja o Božanski naravi celotne realnosti, vendar po svoje razumejo rešitve za povečanje tega 

zavedanja in zato vsak po svoje delujejo v tej smeri.  

Nič narobe. Povezovati, razpravljati, tolmačiti v integriteti verodostojnosti, odgovornosti in 

častnosti. To pa res ne sme biti tako težko. Kajti le v miru in svobodi izražanja lahko človekova 

Božanska narava/Esenca/Duša ustvarja najlepše rajske sadove.  

Informacija je torej že spuščena iz etra. Mnogi ljudje govorimo iste stvari na različnih koncih sveta z 

različnih izkustvenih polj.  

To zemeljsko realnost vedno bolj polni energija čiste ljubezni. Le-ta raste po eksponentni funkciji 

kot se zora novega Svarogovega dne po eksponentni funkciji prebuja v jutro. Zato pa apokalipsa 

kot uničenje starega in ustvarjanje novega.  
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Zato naj za zaključek tega prispevka še enkrat posebej poudarim: 

Najveličastnejša naloga vsakega »prebujenega« posameznika,  

ki je na pustolovščini poduhovljenja in gradnje temeljev  

za novi dom v Rajskem vrtu popolnega obilja za vse,  

je ZGRADITI LASTNO DUŠEVNO, PSIHIČNO, IN TELESNO INTEGRITETO. 

 

HVALA ZA POZORNOST IN PODPORO! 
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