Ze svého středu a klidu zdravím všechny čtenáře,
během mého dlouhého karanténního času usebrání se mně vynořilo mnoho
vhledů k současnosti. Opakují se v nich 2 ústřední témata, o které bych se
ráda podělila.
Zrcadlo
Vnímám celosvětovou situaci jako jedno velké zrcadlo, kdy v jeho odraze
zažíváme zkušenost, jak málo stačí, abychom jako civilizace byli zranitelní.
Naše uměle a pokrokem vytvořená energeticko – průmyslově – dopravně –
kulturně – informačně - politicky ekonomická provázanost, které říkáme
globalizace sloužící primárně
spotřebním hodnotám, se otřásá ve svých
základech.
V inverzním obraze však vidím přírodu jako přirozeně a symbioticky
provázanou spletici životních sil a živých systémů, která na civilizační
ochromení okamžitě reagují svojí vitalitou... V přírodě a přirozenosti tedy
spatřuji LÉK na situaci.
V dalším zrcadlovém obraze vidím nesčetné množství mocných sil
přetahujících se o vliv a kontrolu nad touto událostí. Ve hře vnímám jak
síly uplatňující krátkodobý a dílčí profit, tak dlouhodobě dystopický směr
dalšího vývoje civilizace, síly nadále materialisticky globalizační, ale i síly
utopistické, environmentální, sirituální, zelené obchodní i zelené přirozené,
mnoho duchovních konceptů a také velké množství sil konspiračních, včetně
těch mmimozemských...
Záminka
Jakoby „pandemie“ byla dobrou záminkou pro všechny tyto síly. Skrytý
„souboj Titánů“ pod rouškou pandemie. Jakoby se ona stala jakousi
velkou rouškou přes ústa i nos lidských cítících bytostí. Zatímco „Titáni“ bojují
nejen mezi sebou, ale i o naši energii a nadvládu nad námi, prostý Člověk
s rouškou v usebrání nachází zpět sebe. Pod rouškou lze totiž snáze
vykonat duševní pohyb dovnitř, do hloubky i do spojení v tolik prospěšném
„odpojení“ od běžných rutinních systémů i našich závislostí na nich. V usebrání
nahlížíme „domnělou svobodu“ a možná zříme „otroctví“. Otročíme blahobytu
a nazýváme to svobodou. Pohodlím a požitky vykupujeme své frustrace
a žijeme na úkor dalších generací – našich vlastních dětí a vnoučat!
Pandemie je tedy i pro nás skvělou ZÁMINKOU spojit ROZUM, CIT a VŮLI
dohromady. Jejich synergické působení totiž ukazuje VÝCHODISKO. Rozum
s Citem a Vůlí totiž rozvíjejí TVOŘIVOST a tak naše mnohdy zapomenuté
a spící TVŮRČÍ SCHOPNOSTI a DARY mohou být tím východiskem.
Pro mne je východiskem na jedné straně GLOBÁLNÍ VĚDOMÍ resp. vědomí
provázanosti a vzájemné spoluzávislosti celého světa i esenčí jednoty všeho
živého na Zemi i ve Vesmíru a na druhé straně maximální míra
SOBĚSTAČNOSTI, PŘIROZENOSTI a VĚDOMÉ SKROMNOSTI. Tyto kvality
v mém životě utvářejí ZDRAVÍ a napomáhají mně ŽÍT SVOJÍ JEDINEČNOST VE
SVĚTĚ a zároveň v MÍRU NECHAT ŽÍT SVĚT VE MNĚ.
Každý z nás máme lidské právo (snad i povinnost) uchopit svojí vlastní moc do
svých rukou, TVOŘIVĚ rozvinout svůj potenciál i život a tím se VĚDOMĚ podílet
na SMYSLUPLNÉ EVOLUCI. Jsme součástí ŽIVÉHO VESMÍRU a spolutvůrci
VESMÍRNÉHO i POZEMSKÉHO PŘIBĚHU. Budoucnost ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM
Z NÁS.
S důvěrou v život Soňa Hájková, www.CentrumPrirodniLecby.cz
https://www.youtube.com/channel/UCeQKRjENxZmz9e4G38RO3Tw
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