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A SÖTÉT BIRODALMÁNAK DURVA AGRESSZIÓJA
2003 januárjában írtam arról, hogy a változás útjában álló erõk
ebben az évben különösen aktívvá válnak; a mimikri módszerével varázsolnak el bennünket. 2003 májusa óta több igen
kellemetlen élményben és negatív intuícióban volt részem,
melyek révén jobban megértettem, mik ezek az erõk és mire
törekszenek felerõsödött agressziójukon keresztül, amely a
világban zajló eseményekben oly nyilvánvalóan tükrözõdik.
A „sötét birodalmon” nem csupán az emberek által folyamatosan generált érzelmi (asztrális) és mentális erõk burjánzó
negatív felhõit értem, amelyeket a diszharmónia, a félelem stb.
táplál. Az emberek a múltban is többször tudatosan használták
ezeket a sötét erõket önös céljaik elérésére és ezáltal egyfajta
intelligencia-lenyomatot hagytak az összezavart energiák szférájában. Ez az általában „luciferinek” nevezett intelligencia képes
saját céljait követni, melyek igencsak távol állnak az isteni tervtõl.
Az elmúlt két hónapban azt kellett felismernem, hogy a
hatalmas alacsonyszintû asztrális felhõt olyan lelkek lakják, akik
haláluk után nem tértek vissza a spirituális világba. Vagy túlságosan kötõdtek az anyagi világukhoz, vagy tisztában voltak azzal,
hogy a mágia segítségével hogyan lehet kikerülni a reinkarnáció
körforgásából. Ezek a lelkek a materiális világhoz igen közeli
dimenzióban tartózkodnak, és innen igyekeznek elérni céljaikat
és hatást gyakorolni különbözõ egyénekre és világeseményekre. Véleményem szerint azt hiszik, hogy valóban õk uralják
a világot. Az ebben az évben valamennyiünket sokkoló illogikus
politikai döntések mögött feltételezhetõen ezen lelkek „üzeneteit” kell keresnünk.
A személyes szinten hasonló folyamatok mennek végbe.
Olyan lélek-elemeket hozunk magunkkal, amelyek valamilyen
módon megsérültek a múltban, és ezért képtelenek részt venni
belsõ fejlõdésünkben. Megragadtak negatív állapotukban és a
tudattalanunk legmélyérõl befolyásolják jelenünket.
Jelenleg mind személyes életünk, mind a világesemények
szintjén a „sötét birodalom” ismétlõdõ és durva agresszió-hullámait tapasztaljuk. Ennek okai a következõk: a kozmikus átalakulás jelen korszaka azt a ritka lehetõséget nyújtja, hogy a negatív
erõk a transzformáció révén visszakerülhessenek eredeti isteni
létállapotukba. A külsõ és belsõ agresszió valójában a negatív
erõk szerencsétlen létezésére hívja fel a figyelmet, és segélykiáltásként értelmezhetõ. Amennyiben az emberek nem fognak
össze, hogy ezt az elkerülhetetlen folyamatot megállítsák, az
agresszió valamennyiünket elpusztít.
Van remény, de természetesen nem az ellene folytatott
harcban. Az elmúlt hetekben többször megjelent elõttem egy
egészen különösen fekete Istennõ jelezve, hogy hajlandó belépni a változás körforgásába, amennyiben az emberek is rászánják
magukat arra, hogy részt vegyenek a folyamatban. Véleményem szerint õ a sötét erõk nõi oldala, amely valójában sohasem
veszítette el isteni lényegét. Isteni rangját feladván az emberek
mellé áll, hogy a szabadsághoz vezetõ utunkat beárnyékoló
szörnyû árnyékon átkísérjen. János a Jelenések könyvében
„Babilon, a nagy paráznaként” említi.

A világlélek (saját lelkünk) elkülönült részeinek átváltoztatásán és a személyes, illetve világ árnyékon való munka nem
ugyanazt jelenti. Ez utóbbira tettünk kísérletet Peter Frankkel
és Wolfgang Schneiderrel egy évvel ezelõtt. Ebben az esetben
nem csupán energiákkal és mintákkal van dolgunk, hanem a
lélek intelligenciájával is. Munkánk célja, hogy az egésznek
visszaszolgáltassuk az egykor tõle elválasztott fraktáljait.
A világlélek (vagy saját lelkünk) elkülönült részeinek átalakítására egy olyan módszert – meditációs-vizualizációs gyakorlatot – ajánlok az egyéni megtapasztalás és az együttmûködés
céljából, amely során a szívünk lesz a változás közvetítésének
eszköze. Úgy vélem, ez az egyetlen lehetséges megoldás. Érezd
magad biztonságban és ne félj, hiszen így az életet szolgálod.
1. Vonulj vissza a belsõ békédbe, földeld le magad, építs
védõburkot magad köré és találd meg a központodat.
2. Tudatosítsdmagadbanaszív-csatornát,amelyvízszintesen
összeköti a szívcsakrád mögötti területet (kozmikus szív) a
szívcsakrával és a szívközpont elõtti kilépõponttal.
3. A szívcsatornának a szívközpont elõtt lévõ végénél alakíts
ki egy fénygömböt. Határozd meg, hogy saját lelked elmaradt
részein, a világlélek elkülönült aspektusain vagy egy meghatározott hely lelkén kívánsz-e dolgozni.
4. Gyûjtsd a szíved mögé azokat az érzéseket, élményeket
és szimbólumokat, amelyek a lélek- esszenciának azzal a részével kapcsolatosak, amelyet átalakítani kívánsz, vagy nyisd meg
magad arra, ami történni kíván.
5. Engedd,hogyahátadmögöttmegjelenõenergia/minõség
a szívcsatornán keresztül az elképzelt fénygömbbe áramoljon.
Közben imádkozz kegyelemért és megbocsátásért.
6. Amikor ezt befejezted, zárd be a szívcsatornát a hátad
mögött, és engedd, hogy a teljes tartalma a fénygömbbe áradjon.
7. Képzeletben vedd a kezedbe a fénygömböt, és válaszd
el a szívcsatornádtól.
8. A képzelet segítségével megindítható az átváltozás folyamata a fénygömbben. A munkába bevonhatsz színeket (a rózsaszín és az arany vagy a viola stb. kombinációjával), örvénylõ
tiszta vizet, táncoló rezgéseket, kristályfényt stb.
9. Amikor az átalakítás elkészül, az isteni hírnököket – az
angyalokat – kell hívni, hogy a fénygömböt átvegyék, és az
univerzális lelken belül elvigyék a megfelelõ helyre.
10. Köszönd meg és légy boldog.
A fenti munka a személyes lélek szintjén akkor végzendõ,
amikor ehhez kapcsolódó nehézségek merülnek fel. A világlelken való munka többek összehangolódását igényli. Azt javaslom, minden vasárnap, helyi idõ szerint este 9 órakor végezd a
gyakorlatot az elkövetkezendõ négy hónapon át.
A meditáció technikáját megoszthatod másokkal és kérheted együttmûködésüket az élet, a szépség és a szabadság
érdekében.
(Fordította Trom Kata)
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