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SKUPINSKA MEDITACIJA

vsak torek od 18.00 do 19.00 ure v našem centru
Namenjena vsem, ki iščejo inspiracijo za svoje delovanje in nosijo v sebi voljo do
dobrega.
VSTOP PROST

Naša skupina združuje ljudi, ki se želijo povezati z novo paradigmo in vsemi naprednimi rešitvami v
procesu preobrazbe našega planeta. Transmisija je meditacija, namenjena vsem, ki bi radi vzpostavili stik z
energijo in miselnimi formami nove dobe in postali kanali za njihov spust v tridimenzionalni svet.
Transmisija pritegne ljudi, ki imajo predvsem željo po tem, da bi pomagali, zato pravimo, da je transmisija
oblika služenja, saj, podobno kot mnoge druge skupinske meditacije, ki jih izvajajo skupine po svetu, jača
pozitivne miselne oblike na našem planetu. Vpliv takih skupinskih meditacij so raziskovali že mnogi in
njihov učinek je bil dokazan. Transmisijska meditacija je varna, znanstvena, nereligiozna dejavnost in ni v
nasprotju z nobeno religijo ali duhovno prakso.
Pri transmisijski meditaciji deluje skupina kot energetska postaja, ki se s pomočjo Velike invokacije poveže
z Duhovno hierarhijo in na fizični nivo dovaja energije, ki pomagajo našemu planetu pri evoluciji in
spremembi. To je oblika služenja, hkrati pa so v transmisijski meditaciji naše čakre tako vzpodbujene kot
ne bi mogle biti na noben drug način. To delo v človeku privede do globokih sprememb. Posamezniki
večinoma v šestih mesecih ali enem letu v sebi zaznajo spremembe in ugotovijo, da postajajo drugačni,
boljši ljudje. Opazijo lahko, da so postali bolj disciplinirani, da je v njihovem delu več odločnosti in
doslednosti. Številni udeleženci so med transmisijsko meditacijo tudi spontano deležni zdravljenja.

Naj sile luči razsvetle človeštvo,
naj se duh miru razlije povsod po svetu,
naj se vsi ljudje dobre volje zdruzijo v duhu sodelovanja,
naj prevladuje odpuščanje,
naj bo delo sil luči zmagoslavno
zgodi se tako, da tudi jaz opravim svoje delo pri tem velikem dejanju

Velika invokacija je bila leta 1945 dana preko velike okultne učenke Alice A. Bailey. Velika invokacija
ni last nobene posamezne skupine, temveč pripada vsemu človeštvu.

(Koncentracija na tretje oko - iz te čakre se povežemo s Siriusom)
IZ TOČKE LUČI V UMU BOGA
NAJ LUČ RAZSVETLI UMOVE LJUDI,
NAJ SVETLOBA OBLIJE ZEMLJO.
(Koncentracija iz srčnega centra na Sonce)
IZ TOČKE LJUBEZNI V SRCU BOGA
NAJ SE LJUBEZEN PRELIJE V SRCA LJUDI,
NAJ SE KRISTUS VRNE NA ZEMLJO.
(Koncentracija iz kronske čakre na Veliki voz)
IZ SREDIŠČA, KJER JE POZNANA VOLJA BOGA,
NAJ NAMEN VODI MAJHNE VOLJE LJUDI,
NAMEN, KI GA POZNAJO IN MU SLUŽIJO MOJSTRI MODROSTI.
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(Koncentracija iz grlenega centra na Plejade)
IZ SREDIŠČA, KI SE IMENUJE ČLOVEŠKI ROD,
NAJ SE IZVRŠI NAČRT LJUBEZNI IN LUČI
IN NAJ ZAPEČATI DURI, ZA KATERIMI KRALJUJE ZLO.
NAJ LJUBEZEN IN LUČ IN MOČ OBNOVIJO NAČRT NA ZEMLJI.
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