Bytostem Světla
 
Tedy hned první kapitola do mě vdechla tolik života... Ani se nedivím, že už ji někdo přepsal na internet, takže na ni dávám odkaz . (SPILSBURYOVÁ, Ariel. BRYNER, Michael. Mayské orákulum. Návrat ke hvězdám. Volvox Globator: Praha 1999. ISBN 80-7207-250-1.)


 Otevřel jsem tohle téma, aby se zde mohly sdílet myšlenky, odkazy na články a internetové stránky, knihy a lidi, kteří se dotýkají toho, co lze nazvat Novou civilizací. Megre tak pojmenoval osmý díl Zvonících cedrů Ruska, ale došel jsem k tomu, že tak lze pojmenovat vývoj, ke kterému teď směřujeme. Spojení života moderní společnosti, duchovního probuzení lidí a života podle Původních Pramenů. 


Nedávno jsem si začal pokládat otázky, které by šlo shrnout asi takto: 

1. Skutečně se Země v současné době vyvíjí a prochází zásadní proměnou? Nejen kvalitativně, ale i kvantitaivně, nejen pocitově a individuálně, ale i objektivně a všeobecně? Je globální oteplování a změna klimatu přirozeným cyklem Země? Tedy žádoucím - očistným procesem, který od lidí vyžaduje duchovní probuzení a umožňuje vytvořit z ní rajskou zahradu? 

2. V důsledku zásadní proměny Země prochází taky člověk zásadní proměnou? 


Když jsem o tom začal hledat více informací, tak jsem došel k těmto tématům: 

1. Věk Vodnáře - ukončení cyklu 26000 let, konec mayského kalendáře - zimní slunovrat 2012, ukončení dalších cyklů (čtyř velkých Aztéckých věků, galagtického cyklu), proroctví či paralely u dalších národů (indiánský kmen Hopi, Inkové, Dogoni, Indiáni Pueblo, Cherokeeové, Tibeťané, Egypťané, Hindové, Maorové, Zuluové), zrychlování času, změna frekvence Země... 

2. Vzestup (ascension), transformace, duchovní probuzení, přechod z 3. do 5. dimenze, změna (či spíše aktivace) čakrového systému ze 7 na 12 čaker, počtu šroubovic DNA z 2 na 12, souvislost vývoje dnešní společnosti s předchozími civilizacemi (zejména atlantské)... 


Je toho víc, file_0.png
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 píšu jen o tom, na co jsme se zaměřil a co mě zajímalo. A teď tedy stručně k těm jednotlivostem: podrobně jsem mohl prozkoumat jen babylonský kalendář, z kterého vychází středověká angelologie a Pálešovo dílo zkoumající duchy času. A z toho mi vyšlo, že věk Vodnáře přijde roku 3 573, neboť Ryby začaly 1413 (věk trvá 2160, tedy "platónský rok" 25 920 neboli oněch "26 000" let). 

Což ale neznamená, že "nálada" nového věku (new age) je tím popřená, spíše má jinou příčinu svého vzniku. file_2.png
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 Mohlo by to být podobné, jako s narozením dítěte? Myšlenka a vědomý záměr rodičů - zplození - narození. Že by nás teprve těch "devět měsíců" čekalo? Že by bylo potřeba si nejdříve věk vodnáře "vymyslet" file_4.png
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, uvědomit si ho a postupně ho přenést z astrálních, éterických úrovních do fyzické? 

Rok 2012 a různá proroctví můžou znamenat právě toto. Z nálad, tušení, pocitů, nadšení, víry se stanou záměry, plány, uvědoměná činnost. A společné tvoření může postupně začít. file_6.png
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 Konec mayského kalendáře, neboli "konec času" pak změnu vědomí - vždyť tvořit se dá jen v přitomnosti, v jediném okamžiku (kdy minulost vzpomíná na budoucnost a budoucnost se vrací do minulosti). 

Tenhle vývoj lze i vědecky, objektivně pozorovat. Země mění frekvenci, čas se zrychluje (Schumannova rezonance), magnetické pole Země slábne, změna klimatu, existence "staré Země" a "nové Země" na éterné úrovni od roku 1998 (podle Pogačnika). K čemu je dobré si tyhle věci uvědomit a pochopit? 

Vyvíjí se Země a člověk je její součastí. Člověk ač třeba nevědomě tak taky prochází transformací a prochází jím nové energie. Bylo by dobré, aby člověk při nejmenším Zemi nepřidělával práci. Ale neuvědomuje-li si, co se děje, může být manipulován a jeho energie jdou proti (viz současné chápání změny klimatu jako něčeho negativního). 

Stejně jako čas končí v tom smyslu, že naše současné vnímání času se rozšiřuje pochopení přítomnosti (čtvrtý rozměr našeho trojrozměrného chápání světa), tak i přechod z jedné dimenze do jiné je rozšířením vědomí. Jednoduše duchovní probuzení. Respekt nejen k materiálnímu světu (trojrozměrný-dimenzionální), ale i k duchovním bytostem, éternému světu (to je ten pátý rozměr). 

A jako když se dítě vyvíjí a roste a probouzí se jeho jednotlivé orgány, tak myslím, že i při tomhle vývoji se budou probouzet latentní možnosti našich těl, anebo dorosteme k novému tvaru. Ať už je to využití mozku na více jak 5%, využitím DNA na víc jak 5% - tedy aktivování dalších 10 šroubovic DNA, nebo dalších 5 "duchovních" čaker k dosavadním 7 a podobně. 

Je-li rok 2012 skutečně něčím reálným, pak by bylo dobré v tomto duchu na sobě pracovat. A i kdyby to tak nebylo file_8.png
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 tak já jsem díky tématu 2012 apod. našel báječné nástroje, jak na sobě dál pracovat a věčně se radovat. file_10.png
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A nakonec k Atlantidě: i když jsem o ní už dříve věděl a četl o ní u Steinera či Blavatské jako o jednom vývojovém stupni člověka, tak až teď ji považuji za nedílnou součást naší historie. Podobně jako byla "zatajena" - zapomenuta ruská historie, tak i slovanská, tak i ta naše historie - lidí - byla zapomenuta. A bylo by dobré ji taky aktivovat. file_12.png
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Teď tedy nějaké ty zdroje nejen informací: file_14.png
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 a další články k vzestupu na . 

Skupina článků Země Světla na . 

Rubriky Fenomén roku 2012 a Projevy transformace na . 

Ke vzestupu od Solary a Drunvala Melchizedeka . 

Od Karen Danrich a Thomase Webera  nebo . 

Rubrika Budoucnost a 2012 na . 

Rubrika Paradigma "2012" na . 

Rubrika Astrologie na . 

Vzostup a svetelné poselstvá na fóru . 
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Přeju Světlo a Lásku. 
A radost při tom všem. file_16.png
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