Avtorica: Jasna Matjašič,
terapevtka naravnega
zdravljenja Za Sončke

dotika in tudi duševno-duhovno stanje. Pri tem moramo upoštevati, da je, tako kot
pravi eden izmed naravnih zakonov, za izid na dolgi rok odločilen naš notranji namen, nikoli zunanji domnevni cilj. Torej če se dotikamo z ljubeznijo, se nam vedno
vrača ljubezen.

ob z a k lj uč e va n j u le ta

duhovnost

o pogledamo na svet nekoliko širše, si moramo hitro priznati, da na vse, kar se dogaja okoli nas in v nas, vplivajo različne sile. Nekatere od teh so čisto prefinjene energije, ki jih
večinoma nežno in le posredno občutimo, zato jim ne pripisujemo več nekega posebnega vpliva. Prepoznamo jih lahko, ko se zalotimo
in pomislimo »danes mi gre bolje od rok kot včeraj« ali pa »danes sem s tako
lahkoto delal(a) red, včasih se pa tako mučim«. Vedenje o pravem času in
pravem opravilu je bilo nekoč del nas in so ga tudi naši predniki mnogo bolj
čutili in živeli. Bistven preskok se je zgodil, ko je človek svojo prirojeno raziskovalno celostno opazovanje vzroka in posledice ter čutenje narave zamenjal
za eno izmed mogočih metod opazovanja, za golo znanost, kjer je hotel vse
opredeliti, zapisati črno na belo ter razumeti z umom.
Naši prednamci so dobro vedeli, da je za boljše rezultate določenega opravila
treba uloviti pravi, torej ugoden čas, saj je takrat delo opravljeno učinkoviteje in
z manj napora. Sile, ki so značilne za pravi čas določenega delovanja, namreč
delujejo podobno kot zbiralna (konveksna) leča, ki namene in delovanje zbere
ter povezano usmeri. S tem omogoči močnejše in učinkovitejše delovanje.

Kljub podpori, ki nam je poslana iz nevidnega, subtilnega sveta in jo po svoji
lastni volji sprejmemo ali pa ne, zelo pomembno prispeva h končnemu rezultatu
tudi naš del. To je tisti del, na nekaterega lahko bolj ali manj zavestno vplivamo
sami in ki določa smer, ne cilj našega delovanja. K tem silam lahko štejemo naše
misli in psihofizično stanje, ljubezen do dela, način opravljanja dela ter našega
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duhovnost

Izkoristimo čas, ko nas stvarstvo izredno podpira
ob notranjih premikih, da lažje vnesemo red
v svoje življenje. Uporabimo to danost za napredek.

Pozna jesen, še intenzivneje pa zima, je prav poseben čas v letu, ki je namenjen
naši notranjosti, naši notranji luči. Tako kot se spreminja letni ritem narave iz poleti
močno aktivnega do vedno bolj navidezno pasivnega v zimi, tako bi tudi mi morali
slediti temu ritmu in se z njim uskladiti. Sicer je tendenca zunanjega sveta ravno
nasprotna in zdi se, da ves zunanji blišč, akcija in vedno agresivnejša osvetlitev
poskušajo ponuditi nadomestek naši notranji svetlobi. Če se temu prepustimo, le
zakrivamo in poglabljamo našo praznino. Pri tem ima posebno mesto mesec december, ki bi ga lahko poimenovali tudi mesec notranje in zunanje inventure. V
naravi se v tem času zgodi preobrat, ko moči svetlobe ne dopuščajo več, da bi jih
tema še naprej premagovala, kar je do solsticija vidno kot krajšanje dneva in daljšanje noči. Svetloba, tako zunanja kot notranja, postopoma spet premaguje sile
teme in nam ponuja krasno priliko. Če izkoristimo to potencirano moč svetlobe,
lahko z manj napora napravimo red v svojem življenju, tako v bivalnem prostoru
kot v svojem srcu in glavi. Tudi odpustiti in pustiti za seboj vse, kar nas omejuje in
česar ne potrebujemo več, bo v tem času veliko lažje.

Zaradi močne podpore kozmičnih sil nam je v tem času ponujena tudi priložnost,
da hitreje vidimo in sprejmemo resnico, saj lažje iskreno pogledamo vase, v odnose,
v katere smo vpeti, in tako enostavneje napravimo red v vsem, kar nas obdaja in
nam je blizu. V tem času lahko posadimo tudi semena naših želja, ki bodo zaradi
ugodnih vplivov okolja hitreje in lažje vzklila. Ponujena nam je res odlična prilika za
delo na sebi, ko lahko z manj zatikanja realiziramo želene spremembe. Duhovni svet
nam je namreč vedno in povsod ponižno in nevsiljivo pripravljen pomagati. Pomoč
prihaja na različne načine, le prepoznati in sprejeti jo moramo.
Naše vibracije se zaradi zunanjih energij, ki prihajajo iz višjih dimenzij bivanja, še
posebej okrepijo 20. 12., kar traja vse do 12. 1. Te subtilne energije delujejo na
nas kot ojačevalec – vse, kar počnemo, se močno ojači ne glede na to, ali delujemo konstruktivno ali destruktivno zase in za svet okoli nas. Dodatno pa se
vse skupaj še okrepi v času svetih noči (od 24. 12. do 6. 1.) zaradi vsakonočnega menjavanja in delovanja posameznih ozvezdij na zemeljsko površino in vse,
kar je na njej, zato so tudi vse posledice načina mišljenja, delovanja, govorjenja
v tem času izredno potencirane. Če dovolj zaupamo in si drznemo poskusiti, se
lahko v tem intenzivnem obdobju dodatno posvetimo svoji osebni in duhovni
rasti. V tem času je vsekakor priporočljivo, da smo čim več v tišini, miru, tako
notranjem kot zunanjem, in notranji harmoniji, sami s seboj pa tudi z družino in
vsemi tistimi, ki so nam pri srcu.

Bi želel sistematično in učinkovito, torej na pravi dan in pravi način, prevetriti
iztekajoče se leto, se resnično posloviti od vsega, česar ne potrebuješ več, in
tako narediti prostor novemu in vsemu tistemu, kar si želiš?
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Čaka te OSEBNO GRADIVO s kanaliziranim sporočilom prav zate.
Ključ do zavedanja se skriva v tebi.
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