
 

 

Sporočila Zemlje za leto 2020 : 

 

Roditi spremembo je nekaj najbolj veličastnega. Božanski princip podpira razodevanje novega takrat, ko 

zaupamo v duhovne zakonitosti življenja 

Leto 2020 bo dvojno potencirano v izražanju notranjih kvalitet navzven. Zapustiti velja stare prijeme in šablone, 

ki so zastarele. Novi časi bodo notranje povdarjeni in nosilni za udejstvovanja in smela dejanja v skupnosti. 

Časi ki prihajajo, preobražajo staro piramidalno strukturo sveta, kjer je na vrhu mentalna razumska dominacija 

nad naravo in družbenim življenjem. Piramida te vrste je v krizi in popušča. Nastaja nova duhovna os, ki enovito 

povezuje zemeljske strukture bivanja na energijskih ravneh po planetarnem biopolju. Nevidne ravni duševnosti 

človeka in Zemlje se osvobajajo iz latentne kletke. Sedaj velja biti pozoren na novo obliko ustvarjalnosti. 

V letu 2020 bodo planetarne spremembe potencirane. Da bo čim manj boleče, se velja tako uglasiti z Zemljo, da 

vključimo na nov način sebe v stik z naravo in planetarnim domom. Predvsem ni za pozabiti duhovne 

sinhroniziranosti, ki jo pozitivni vidik planetarnih sprememb odpira. Kot darilo za tiste, ki skrbijo za pravilne 

prehode. 

Planetarne spremembe, z izrazitimi preobrazbami v vseh 4 elementih - vode, zemlje, ognja in zraka, nas učijo da 

se spreminja temeljna matrica bivanja.  

 

3 napotki za uglasitev : 1. Opazuj kaj je staro in kaj novo 2. Stara prepričanja in vzorce opuščaj, bodisi osebne ali 

kolektivne 3. Novo vizijo in uvide umeščaj z vsem srcem med ljudi in skupnost in svoje bližnje in v delo, ki ga 

počneš. Tako se doseže uglašenost z novo zavestjo  Zemlje. 

 

3 napotki za uspešno izvajanje sprememb: 1.Poveži vzrok in posledico v novo rešitev. Ta naj vključuje tvoja 

miselna prepričanja, čustvene vzorce vedenja, navade, kreativne prijeme, urnik in ritem aktivnosti. 2. 

Spremembo izvajaj dosledno. Redno spremljaj potek dogajanja, kot z dihanjem- ozaveščeno. 3.Proces 

preobrazbe izvajaj tako, da postaneš novi človek. V enosti z resničnostjo sebe to kar si in resničnosti Zemlje, 

narave in skupne kvalitete človeštva univerzalne ljubezni. 

Pomen praznika velja trenirati duhovno. Posvečeno podeliti srčni namen med bližnje in do sveta, iz spoja 

zavedanja z izvorom. Molitev na praznike je predvsem hvaležnost. 

Svojo posvetitev za leto 2020 neguj kompaktno kot kristal. Taka je narava energij kreacije novega.  
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