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Kakšen je smisel

fizičnega in energijskega
izkušanja človeškega bivanja
oziroma razlika med njima?

F

izična izkušnja je zelo specifična, saj se močno razlikuje od
energijske. Po eni strani se
energija manifestira počasneje, po
drugi pa je učinek bolj trajen. Druga
lastnost fizične realnosti je, da se izkušnji ne moremo izogniti, ko se
enkrat znajdemo v njej, v nasprotju z
energijsko.
Ne želim razpravljati o drugih dimenzijah in svetovih, ker je omenjeno velikokrat izgovor za preusmerjanje pozornosti in nedelovanje tukaj in zdaj.
Želim pa poudariti nekaj ključnih
stvari, o katerih je vredno razmisliti in
ki lahko zelo pozitivno vplivajo na razvoj posameznika.
Prva stvar je razmišljanje, da je fizični
svet »krut in nepravičen«, energijski
oziroma duhovni svet pa deluje po
nekih zakonitostih dobrote. V smislu,
če si dober po srcu, boš za to nagrajen. Ideja izvira iz popačenih duhovnih, predvsem religijskih, učenj ter
koncepta pekla in nebes.
Okolica, tudi v duhovnem svetu, vedno predstavlja dvoje: ali ogledalo ali
pa preizkušnjo. Stvari se odvijajo po
principu vibracije, resonance in kritične mase. To pomeni, da mora biti
okolje energijsko usklajeno z nami in
obratno. Bolj ko se dvigujemo
v energijski oziroma »nevidni« svet,
bolj to velja. Ključni razliki sta, da se
v energijskem svetu misli hitreje materializirajo, izkušnja pa traja manj časa oziroma je manj stabilna.
Kakšen je pomen in namen bivanja
v fizičnem okolju? Ko se duša utelesi,
sprejme zakone, po katerih se odvija
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življenje v fizičnem vesolju. Ključ vedno leži v zavesti – to je naša esenca,
ki jo vnašamo v fizično oziroma zemeljsko realnost.
Ko se duša po zaključku življenja
vrne v energijsko realnost, tega ne
more storiti tako, da zgolj prekine navezavo s fizičnim svetom – ker je
pustila določena sidra tukaj. Na primer, če nas nekaj tako potre, da tega
ne moremo nikakor pozabiti in spustiti, bomo to energijsko navezavo –
skozi zavest, ki potuje v brezčasju –
odnesli s seboj.
Izkušnjo inkarnacij bomo ponavljali
toliko časa, dokler ne bomo sposobni popolnoma odvezano doživljati
življenja tukaj. To pomeni, da ne bomo imeli močnih zavednih in nezavednih negativnih ali pozitivnih navezav.
Med pozitivne navezave sodijo naše
želje, strasti, odvisnosti in podobno.
Spustimo lahko samo tisto, na kar
nismo navezani.
To je torej način, kako zaključiti ta ciklus. Naj spregovorim še o eni zadevi, ki je mnogokrat napačno predstavljena. Kaj je največ, kar lahko posameznik naredi zase med inkarnacijo
na Zemlji?
Večina duhovnih učenj neguje romantično idejo o popolni svobodi,
razsvetljenju, izkušnji evforije in podobno. To ni namen našega bivanja.
Lahko je končni cilj, do katerega pa
večini med nami manjka še veliko.
Ne moremo preskakovati stopnic, in
če pogledamo na vrh hriba, sočasno
pa nimamo ideje, kako bi se povzpeli
nanj, nam to lahko prej ubije duha in

vzame navdih, kot pa ponudi realno
rešitev.
Skratka, duhovna učenja v smislu
»Samo ljubi«, »Vse je Bog«, »Eno
v vsem, vse v enem«, »Živi tukaj in
zdaj« in podobno predstavljajo
končno točko, do katere še nimamo
odprtih vrat.
Kako pa naj se potem lotimo poti?
Prek zajema osebne moči. To je najboljša popotnica, saj lahko močno
zmanjša ukoreninjene strahove in
nam pomaga prevzeti nadzor nad
življenjem.
Zelo nam bo koristila tudi v ostalih
energijskih okoljih. Lastnosti, kot so
pogum, odločenost, želja po raziskovanju, integriteta in podobne, so izredno pomembne.
Torej če povzamem, namen bivanja
na Zemlji je izkušnja. Ker pa smo se
preveč zapletli v različne pripetljaje –
skozi neprijetne izkušnje ter skozi želje, strasti in podobno –, imamo zdaj
težavo »odgozditi« se, zato se vračamo znova in znova. Kaj pa nam je
narediti, da se najhitreje prebijemo
skozi to zmedo ter se osvobodimo?
Usvojiti moramo osebno moč, s čimer se dvignemo na tako imenovano
drugo razvojno stopnjo.
Vse, kar sem bomo naučili v fizičnem
okolju, bomo potem uporabili v energijskem. Še to – če se znajdemo
v energijskem svetu, a ne obvladujemo lastne moči, bodo posledice zelo
neprijetne. Zato se ne trudite »postati
razsvetljeni«, temveč naredite naslednji korak na razvojni poti – zajemite
svojo moč.
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Ko se duša po zaključku življenja vrne v energijsko realnost,
tega ne more storiti tako, da zgolj prekine navezavo
s fizičnim svetom ~ ker je pustila določena sidra tukaj.
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