Razlike med duhovnimi in materialističnimi pogledi na krize in svet

Razlike med duhovnimi
in materialističnimi pogledi
na krize in svet
Vsak duhovni podvig je ljubezen zaupanja
Vsak duhovni podvig je ljubezen zaupanja,
ki za seboj pušča zastarelo in odrevenelo
ter te potisne za stopničko višje na lestvici modrosti
in bližje Resnici.
Ljubezen je božanski labodji spev,
ki prežema pripravljene,
prinaša radost in želeno obilje;
poskuša se zriniti tudi v vse pore tistih, ki še vedno
sovražijo in trpijo,
obupujejo,
jih je strah,
obsojajo
in kritizirajo,
si česa ne upajo
ali ne zaupajo
in so ves čas zaskrbljeni za jutrišnji dan.140
Svet je razdeljen kot že dolgo ne. Ločen je na RAZLIČNA ZRENJA
IN RAZUMEVANJA, ki se zdijo tudi dokaj NASPROTUJOČA. Z ozirom
na ŠIRJAVE ALI OŽINE ZAVESTI izbiramo in OBLIKUJEMO SVOJ
POGLED, vsebine svojega življenja in ravnanja. Svet se deli tudi na dvoje
različnih ﬁlozoﬁj življenja: na DUHOVNO ŠIROKO in na DUHOVNO
IZPRAZNJENO ALI ZGOLJ MATERIALISTIČNO. Na tem mestu bom
naštela le najvidnejše razlike med poduhovljenimi gledanji in materialističnimi
(večinskimi) dojemanji sveta.

140 Zvočne podobe prebujene ljubezni, št. 64.
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MATERIALISTIČNI
POGLEDI tvorijo:

PODUHOVLJENI
POGLEDI tvorijo:

– EGOCENTRIČNO ravnanje in pred-

– DAJANJE IN SLUŽENJE drugim ter

vsem skrb zase

planetu

– PRESTRAŠENOST

– POGUM

– STAROKOPITNOST IN ZATA-

– želja po ODKRIVANJU NOVEGA

KNJENOST v stare dogme, vzorce in
predalčke
– VZDRŽEVANJE STAREGA (za

– volja za potovanje V NEZNANO

vsako ceno)
– NASILNE AKCIJE (vojne)

– ODPUŠČANJE IN
POVEZOVANJE

– NESPREJEMANJE

– SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

DRUGAČNEGA



– OBSOJANJE

– TOLERANTNO SPREJEMANJE

– TRDOGLAVOST IN ZAHTE-

– POPUSTLJIVOST IN

VANJE SVOJEGA

ODPUŠČANJE

– vrtenje v krogu (ni sprememb)

– spremembe so dobrodošle

– se branijo novih IZZIVOV in

– POZORNO vstopajo v NOVE

preizkušenj
– nič jim NI ZARES DRAGOCENO
ali sveto

IZZIVE IN PREIZKUŠNJE
– vse je DRAGOCENO IN TUDI
SVETO

– ZAPRTOST IN ZAVRTOST

– SVOBODA IN SRČNOST

– BREZSRČNOST

– SOČUTNO ravnanje

– NESTRPNOST IN JEZLJIVOST

– POTRPEŽLJIVOST

– POMANJKANJE USTVARJAL-

– VELIKA USTVARJALNOST, vedno

NOSTI in novih idej

nove ideje in vizije

– NEMIRNI IN NESREČNI

– BOLJ UMIRJENI IN SREČNEJŠI

– precej BOLNI (DUHOVNO IN

– bolj ZDRAVI

TELESNO)
– NI RAZUMEVANJA ZA DRUGE in – RAZUMEJO drugačne svetove
drugačno
– ZAMEJENOST, strogost (v določenih

– BREZMEJNOST

okvirjih)
– NEODKRITI

– ODKRITI IN ISKRENI

– LAŽNIVI

– vedno RESNICOLJUBNI

– RESNICA jih NE ZANIMA

– zavzeto IŠČEJO RESNICO
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MATERIALISTIČNI
POGLEDI tvorijo:

PODUHOVLJENI
POGLEDI tvorijo:

– DUHOVNOST NIMA CENE

– si vzamejo čas ZA DUHOVNO
RAZVOJ

– UMETNOST je ODVEČ

– CENIJO UMETNOST IN SO TUDI
SAMI Z UMETNIŠKO ŽILICO

– NE SLIŠIJO DRUGIH

– SLIŠIJO druge, prisluškujejo vsemu

– živali ne razumejo

– »slišijo govorico živali«

– PRIZNAVANJE le tistega, kar je

– se podajajo tudi v NEVIDNO,

VIDNO IN OTIPLJIVO
– NEOBČUTLJIVI za težave drugih

NESLIŠNO IN NEOTIPLJIVO
– OBČUTLJIVI za vse v okolici; tudi za
TRPLJENJE

– MISLIJO LE nase in na svoje dobrobiti

– želijo POMAGATI TUDI DRUGIM
in planetu

– izgubljeni so v SPOMINIH NA
PRETEKLOST

– ZAVESTNO RAZGRAJUJEJO
TRAVME PRETEKLOSTI in se
gibljejo v PRIHODNOST

– GRABEŽLJIVOST, zanima jih

– MATERIALNE DOBRINE NISO

predvsem, kaj bodo DOBILI, KUPILI,

PREDNOSTNE (le toliko, kolikor so

IMELI …

potrebne za življenje)

– sledijo predvsem ZAKONOM, ki so

– SLEDIJO ZAKONITOSTIM

jih USTVARILI SAMI (so direktorji

ŽIVLJENJA in sobivanja ter duhovnim

in šeﬁ)

zakonom

– zahtevajo OBLAST, priznanje, MOČ

– oblastne vloge jih ne zanimajo

– želijo vzpostaviti NADZIRANJE

– NE NADZIRAJO in NE DOVOLJUJEJO nadziranja

– jemljejo, UNIČUJEJO in ubijajo

– ne uničujejo življenja na Zemlji

– MESO je vsak dan po večkrat na mizi

– po večini so VEGETARIJANCI (so
proti UBIJANJU ŽIVALI)

– zahtevajo raznovrstne UŽITKE

– UŽITKI niso pomembni, pa tudi želje
ne

– NIMAJO MIRU

– živijo kolikor se da V MIRU (in v meditativni umirjenosti)

– NE PUSTIJO DRUGIH ŽIVETI
tako, kot želijo

– PUSTIJO DRUGE ŽIVETI PO
SVOJE
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MATERIALISTIČNI
POGLEDI tvorijo:

PODUHOVLJENI
POGLEDI tvorijo:

– ZA DOBIČEK brezvestno UNIČU-

– so ZAVZETI VARUHI NARAVE,

JEJO PLANET, ŽIVALI IN

vseh življenjskih oblik in planeta

RASTLINE (gozdove!) na njem
– povzročajo veliko ONESNAŽENOST – iščejo ČISTEJŠE OBLIKE BIVANJA
vsega (od vode, zemlje do zraka)
– pomemben je le PRIHODEK

– dobiček ni pomembnejši od VZDRŽEVANJA RAVNOVESJA

– so LAČNI OB POLNI SKLEDI (ob
slabi hrani)
– pod krinko RELIGIJE zapovedujejo in
uničujejo vse, kar jim pride na pot

– JEDO ZDRAVO IN PREMIŠLJENO
pa tudi nikoli preveč
– se POGLABLJAJO V SPIRITUALNE RESNICE

– NIČ JIM NI SVETO!

– SVETO JIM JE VSE!

– NARAVA NIMA VELJAVE

– STIK Z NARAVO je ZELO
POMEMBEN in navdihujoč



– STRAHOPETNI

– POGUMNI

– s svojim ravnanjem povzročajo

– s svojim življenjem in zgledom

STRAH, KRITIKO IN TRPLJENJE
– NE VEDO, kakšen je njihov zemeljski
CILJ

VZGAJAJO
– želijo doseči POLNINO zavesti
oz. PREBUJENO STANJE
(KOZMIČNE) ZAVESTI ENOSTI

– svet se jih BOJI IN JIM NE ZAUPA

– so vredni ZAUPANJA

– NASILNO VZDRŽUJEJO

– na vodečih položajih so SOČUTNI IN

HIERARHIČNO OBLAST

PODPIRAJOČI

ter zahtevajo BREZPOGOJNO
SLEDENJE
– NISO UGLAŠENI z ničimer, najmanj

– življenje teče kar se da UGLAŠENO

pa z drugimi in z naravo
– KOZMIČNO–ZEMELJSKI
ZAKONI ZANJE NE OBSTAJAJO

– poznajo in SPOŠTUJEJO
KOZMIČNE ZAKONE na Zemlji

– KRUTOST

– USMILJENJE

– NEENAKOPRAVNOST je temelj, v

– poskušajo biti ENAKOPRAVNI,

katerem so eni več in bolj pomembni …

V SVOJI VELIČINI PA TUDI
SKROMNI

– NEHVALEŽNI

– HVALEŽNI za vse

– BREZBRIŽNI do vsega

– SKRBIJO ZA VSE
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MATERIALISTIČNI
POGLEDI tvorijo:

PODUHOVLJENI
POGLEDI tvorijo:

– DUHOVNIH RAZSEŽNOSTI NE

– POZNATI DUHOVNE RAZSE-

POZNAJO in jih ne zanimajo
– NE SPOŠTUJEJO DUHOVNO
ŠIROKIH ljudi; se jim raje POSME-

ŽNOSTI je pomembno
– NADVSE SPOŠTUJEJO LJUDI
DUHOVNIH SPOSOBNOSTI

HUJEJO in jih preganjajo
– ničesar neobičajnega ali «ČUDEŽNEGA« NISO DELEŽNI
– v svoji (čutno-energijski) ZABLOKI-

– dogajajo se jim tudi »ČUDEŽI«, ki so v
svoji biti NARAVNE DANOSTI
– VES ČAS PREBUJAJO LASTNE

RANOSTI ne morejo prebuditi v sebi

SPEČE SPOSOBNOSTI in še

neznanih sposobnosti

neodkrite TALENTE

– ZVEZDE, NEBO ... KAJ JE TO?

– zrejo v Nebo in opazujejo tudi
ZVEZDE – kot KOZMIČNI
OTROCI na ZEMLJI

– V ČEM JE ŽE SMISEL BIVANJA (se
nihče ne sprašuje)?
– gradijo predvsem zavest o tem, ''KAKO
DOBITI ŠE VEČ''
– SPREMINJANJE NI

– zavzeto raziskujejo SMISELNOST
ŽIVLJENJA IN DUHOVNE RASTI
– gradijo KOZMIČNO ZAVEST NA
ZEMLJI; živijo Nebo na Zemlji
– dovolijo SPREMINJANJE

DOBRODOŠLO
– nenavadna (duhovna) IZKUSTVA jih
pretresajo in spravljajo V OBUP
– znajo biti RELIGIOZNI FANATIKI
s togim pojmovanjem
– PAČIJO VEROVANJA, kakor se jim
zdi, da je zanje najbolj prav
– se vse bolj IZGUBLJAJO v nesmi-

– IZKUSTVA SO SPREJETA KOT
UČILNICA
– RELIGIOZNIM DOGMAM ne
dovolijo v svoje življenje
– poskušajo OČISTITI SVOJE MISLI
nesmiselnih trditev in DOGEM
– postajajo vse večji MODRECI, vse

selnih in že davno PREŽVEČENIH

bolj RAZUMEJO DOGAJANJA V

TRDITVAH

ŽIVLJENJU ter pripadajoče lekcije

– se NE ODZIVAJO NA DUHOVNE
IZZIVE dogajanj in situacij

– ODZIVAJO SE NA (DUHOVNE)
IZZIVE trenutnih situacij in
ODNOSOV

– neizmerno se BOJIJO UMRETI; bojijo – zavedajo se, da SMRT NI KONČNA
se IZGUBE IN IZNIČENJA vsega,

POSTAJA, temveč le NOVA

kar imajo (kar so si nagrabili)

BIVANJSKA OBLIKA
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MATERIALISTIČNI
POGLEDI tvorijo:

PODUHOVLJENI
POGLEDI tvorijo:

– ONSTRANSKE RAZSEŽNOSTI

– ONSTRANSKO JIM NI TUJE;

SO JIM TUJE

ZAVESTNO POTUJEJO V
SVETOVE ONKRAJ in svetove duha

– ZASMRTJE zanje ne obstaja

– NE BOJIJO SE SMRTI; IZKUŠAJO
ŠTEVILNE OBSMRTNE PREIZKUŠNJE, ki BOGATIJO spoznanja

– redko IZKUŠAJO OBSMRTNE

– V OBSMRTNIH IZKUŠNJAH

IZKUŠNJE in ravni kozmične zavesti;

se širijo DALJE V POLJE brezmej-

če pa, so v svoji družbi črne ovce

nega DUHA IN KOZMIČNO–
ZEMELJSKO resničnost

– NE pride jim na misel, da bi POTO-



– s posvečenimi INICIACIJAMI se

VALI V SVETOVE ONKRAJ, na

zavestno PODAJAJO V DRUGE

druge dimenzije (morda le, če bi bilo to

DIMENZIJE resničnosti; v POLJE

možno z raketo ali vesoljsko ladjo)

VSEH možnosti

– UVIDOV NE DOBIVAJO; vstop v
POLJE vseh možnosti jim ostaja zaprt

– v izvornem POLJU lahko PREBIRAJO
''ODTISE'' ALI INFORMACIJE O
VSEM, kar je bilo, je in bo

– tovrstni (nepoduhovljeni vladarji) so
živeli povsod in v vseh časih (tudi danes)

– tovrstni MODRECI (in ŠAMANI)
so živeli povsod in v VSEH ČASIH;
tudi danes in so neizmeren dar ter
SMEROKAZ V SLEDEČE EVOLUCIJSKE PODVIGE

– DRUŽINA JE LE ORODJE nada-

– DRUŽINA JE SVETA IN PODPI-

ljevanja OBLASTI; za njene člane

RAJOČA ter tudi sama vredna

pogosto ni razumevanja

podpore

– vodijo podjetja, občestva, narode z

– PODUHOVLJENI LJUDJE IZJE-

DIKTATORSKIMI ZAHTEVAMI

MNIH SPOSOBNOSTI, znanj,

TER UNIČUJEJO LJUDI IN SVET

uvidov in vizij so nekdaj vodili občestva
ter s svojimi uvidi in znanjem PODPIRALI EVOLUCIJO V NOVO IN
BOLJŠE

– VLADAJO, ko se do oblasti dokopljejo

– VLADAJO LE LJUDJE NAJŠIRŠE

ali ko si uspejo KUPITI OBLAST Z

ZAVESTI (duha) in MODROSTI,

DENARJEM, PREPRIČEVANJEM,

ki so hkrati SVEČENIKI – ZDRA-

VSILJEVANJEM …

VILCI – UČITELJI
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