
Spomladansko Korona čiščenje 
Bodi ponosen/na, da si v tem času na tem planetu moški ali ženska. Velike stvari se 
dogajajo. Vsak ima svoje naloge in izzive. Lahko zapadem v negativnost, občutek 
žrtve, v prepričanje, da se dogajajo slabe stvari, katastrofa, konec sveta… Lahko pa 
pokažem nekaj zaupanja v Življenje in včasih je potrebno samo videti širšo sliko in 
če gredo stvari začasno na slabše/težje, še  ne pomeni, da je to slabo. 


Videti širšo sliko 
Predstavljaj si tale primer: Miha 
gre zjutraj od doma in je dom 
relativno urejen. Ko ga ni, se ti 
odločiš narediti spomladansko 
čiščenje. Umakneš preproge, 
omare, kavče in rože. Pokaže se 
več smeti, ko bi si lahko mislil. 
Skočiš v trgovino po neko čistilo. 
V tem trenutku Miha pride nazaj 
domov. Ker ni pričakoval 
generalne, se ustraši stanja, ki 
mu je priča, ko stopi skozi vrata. 
Misli, da so nas oropali ali da je 

bil potres. Toda ti prideš nazaj domov in mu pojasniš, da je stanovanje na vrhuncu 
čiščenja in da bo že zelo hitro spet vse v najlepšem redu, oziroma še lepše in boljše 
kot je bilo prej.


Torej, če vidiš širšo sliko, te ne zgrabi panika in ohraniš mir in jasnost. V tem 
trenutku je celotno človeštvo sredi spomladanskega čiščenja. Smo v trenutku, 
ko se kažejo vse smeti in navlaka, ki se je prej nismo zavedali. Čustvena, fizična, 
mentalna navlaka in Življenje želi, da vse, kar nam ne služi več, spustimo in 
dovolimo, da mama Zemlja reciklira. Vem, to je lažje reči kot storiti, tudi meni, 
ampak, kjer je volja, tam je pot.


Resnica ni samo ena, resnic je več 
V splošnem velja, da se ti bo zgodilo to, v kar verjameš. Zato pravim, da ima prav, 
kdor meni, da smo v težkih časih, da preži na nas veliko nevarnosti. Ima pa prav 
tudi kdor meni, da se nahajamo v času, ko imamo možnost narediti velike 
spremembe na bolje, duhovno zrasti.

Zdi se, da živimo v enem svetu, v istem svetu, toda v resnici je svetov veliko in je 
prostora za vse,  za tiste, 

• ki so prepričani, da živimo v svetu pomanjkanja, svetu trpljenja in plenilstva in če 
želiš nekaj imeti, si moraš to priboriti in to nekomu drugemu vzeti. Na tem istem 
planetu in celo v tej isti državi je prostor tudi za take,
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• ki so prepričani, da živimo v svetu obilja, ljubezni in počnejo stvari v katerih uživajo 
in s tem dajejo velika darila tudi drugim, brez da bi se žrtvovali za druge. Brez da 
bi imel jaz kaj manj, če drugem nekaj lepega dam. Na primer, ko božaš psa ali 
mačka, oba uživata in nihče ne pridobi na račun drugega.


Kako ostati v vibraciji obilja 
Ni lahko ves čas ohranjati svojo zavest v vibraciji obilja, zato sem tudi jaz včasih v 
svetu trpljenja, strahov in pomanjkanja. Mi pa pomaga, če si to takrat priznam in se 
vprašam, kaj lahko naredim, kako lahko spremenim svojo perspektivo, da spet 
začutim srečo, varnost, obilje, povezanost, smisel… Zato je treba biti iskren do sebe 
in si priznati, kaj res čutim. Kajti v svojo skledo pljuvam, če si dopovedujem, da je 
vse ok, v resnici pa čutim strah. Treba je biti iskren in pogumen in si priznati “sedaj 
čutim strah”, ko tako čutim. Od tam lahko prizemljeno začnem svojo pot iz strahu v 
ljubezen. Na tej poti pomaga, če diham, če čutim s celim telesom, če dopustim, da 
je vse ok in da se stvari uredijo, če slišim tudi nežen šepet mojega srca, ne pa samo 
kričanje mojih strahov. Tale prispevek (klikni) meni zelo pomaga priti nazaj v telo, v 
srce, v prizemljenost.


Spoštovanje eden drugega

Svetov je veliko, tudi resnic in realnosti je veliko in nobena ni bolj prava. Je pa nek 
svet in neka resnica v tem trenutku zame bolj iskrena, če si dovolim priznati, kje sem 
ta trenutek. Dovolimo drugim, da vsak biva v svojem svetu. Če nekdo potrebuje 
izkušnjo, da je nekaj časa v svetu strahov in trpljenja, mu pusti, da si vzame čas za 
to izkušnjo in ga ne rešuj, še posebej, če te ne prosi za pomoč. Če pa nekdo uživa v 
svetu obilja, blaženosti, povezanosti in pretočnosti in nesebične podpore, ne dovoli 
tvoji nevoščljivosti, da ga skuša potegniti nazaj v povprečje, da te ne bi spominjal na 
to, da se tudi ti lahko dvigneš v srečo, če se le soočiš svojimi sencami. Raje uči od 
njega.


Ostanimo iskreni in pogumni in naredimo, kar čutimo, da je prav, bodisi počivajmo 
in uživajmo ali odločno in strastno stopimo v akcijo :)


Objem :)
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