
 

Angelski čut : ZAVEDANJE  

Omogoča zaznavanje nefizične realnosti in se pojavlja kot prvobitno zavedanje o lastnem izvoru JAZ 

SEM in vodi k odkrivanju »Kdo sem« 

 

Iz velike singularne kozmične zavesti se je Duh odločil raziskovati in spoznavati Sebe, kar nas je 

pognalo v tisoče življenj in milijarde izkušenj. Smoter vsega tega pa je najti odgovor na vprašanja: 

Kaj se bo zgodilo ? 

Kaj potem ? 

Kaj bo nastalo iz mene ? 

Ali sem varen/varna ? 

Vse to je prvobitno zavedanje Sebe in je tako čisto, tako osebno – kadarkoli se želite resnično povezati 

s seboj, se vrnite izkušnji svojega prvega zavedanja 

 

Skozi mnoge inkarnacije na Zemlji je vaš občutek za zavedanje postal zelo dolgočasen, postal je zelo 

omejen vse do stopnje, ko se komaj zavedate svojega celotnega Sebe, z izjemo omejenega 

človeškega bitja. 

 

ZAVEST je zavedanje. Zavest ima naravno željo po širjenju, po nadaljevanju 

spoznavanja sebe na nov in drugačen način. Celo če je zavest omejena, bo 

vedno našla pot , da se bo širila znova in znova. Zavedanje ne more biti 

omejeno ali potlačeno. Vedno bo našlo način za širitev, čeprav to lahko pomeni, 

da bo uničilo umetne ovire, ki so jo omejevale.  

 

Preprosto ne morete zavreti evolucije Zavesti 

  

Kaj se zgodi ko postajate vse bolj zavestni ? 

Postajate vse bolj zavestni, da niste nikoli sami, okoli vas so še druge entitete. Postanete bolj 

zavestni, da na Zemljo strmoglavlja ogromen val napetosti in konfliktov. Včasih je bolje, da to 

ignorirate, saj potem ne boste čutili vseh negativnih energij, vedno pa lahko izberete, da potrebujete 

čas zase.  

Zavedanje prinaša tudi novi pogled na umetniške slike. Mnoge slike velikih Mojstrov niso zgolj slike, 

temveč snovne stvaritve: Seveda so bile ustvarjene na platnu, z oljem in čopičem, ampak v sliki se 

udejanja mnogo skritih nivojev energij – so kot nevidni filmi in z zavedanjem lahko to občutite, to so 

žive slike, ne samo stare slikarije.  

Tudi glasba ima mnogo nivojev in vas lahko odpelje na različne kraje, samo zavedati se morate. 

Morate se odpreti zavedanju energije v hrani, zavedanju škratov in božanstev v naravi, zavedanju 

angelskih bitij okoli sebe, zavedanju vaših aspektov in še posebej vaših potencialov. 

 


