2011
***************************************************************************************************************************

Rebirthing – regresná terapia podľa metódy prof.
Stanislava Grofa.
Je to odborná psychologická skupinová technika, aká
umožní človeku vrátiť sa do svojej vlastnej histórie.
Pracujeme bez použitia holotropného dýchania.
„Cesta do vlastnej minulosti“ - v sobotu,
10.decembra 2011
od 9:00hod.
Cena: 62 EUR
Záujemcom doporučujeme vopred sa oboznámiť s literatúrou:
•
•

Stanislav Grof - Za hranice psychoanalýzy a Porodní trauma,
Michael Newton - 2 diely - Putovanie duší a Osudy duší,

•

a pozrieť video: Stanislav Grof: HOLOTROPNÍ VĚDOMÍ, http://youtu.be/g25Xd2TKu34
(transpersonálna psychológia, zmenené stavy vedomia, holografický vesmír, regresná
terapia, rebirthing)

( knihy si môžete prečítať v Knižnici )

Je potrebné zobrať si so sebou karimatku, spacák, pohodlné oblečenie a
vankúšik. Všetky ďalšie informácie na tel. 0903 518 658
************************************************************************************************

Mayský kalendár a rok 2011
môj voľný výklad množstva internetových informácií zo zdrojov v anglickom, ruskom, slovenskom
a českom jazyku)
...Takže: za chvíľku končí Mayský kalendár, u Aztékov končí Éra Piateho Slnka, u Slovanov končí
Éra Líšky... A koľko existuje aj ďalších predpovedí ! Sú tu predpovede Nastradamusa, Vangi a
ďalších prorokov, a k tomu pridajte aj známu teóriu katastrof, a ešte k nám blížiaca sa kométa
(alebo asteroid?)…
Samozrejme vznikajú otázky - čo sa deje? Nikto však nemá odpovede...Na základe riadu zdrojov
(napr., http://calleman.com/, http://2012god.ru/, http://planeta.moy.su/blog/,
http://www.cez-okno.net, http://spiiiidy.blog.cz/, http://rok2012.net/, ... ) sa pokúsim zhrnúť,
čo o tomto hovoria Mayovia .

Prečo Mayovia?

Existuje niekoľko dôvodov:
· po prvé, ich koniec sveta je najbližší,
· po druhé, sú asi jediní, kto bol tak trochu posadnutý matematickými výpočtami pre udalosti
veľkého rozsahu (napríklad, ich znalosti o dĺžke trvania obehu Zeme okolo Slnka a Mesiaca okolo
Zeme boli presnejšie ako na začiatku 20. storočia),
· po tretie, ich idei a myšlienky nie sú viazané ani na gregoriánsky kalendár (podľa ktorého v
súčasnosti žijeme a ktorý je vo svojej podstate umelý), ani na pohyb Slnka, ani na "vôľu Bohov"
alebo " naše hriechy ", a preto sú jednoducho akceptovateľní a zaujímaví pre širšiu verejnosť .

Kalendár

Každý vie o dátume 21.12. 2012. Hovoria, že týmto dňom náš svet zanikne, nebesá spadnú a možno
budú aj ďalšie podobné nepríjemnosti.
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Ale chcem vás potešiť, že ( podľa uvedených zdrojov ) to asi nie je tak. Dátum 21.12.2012
pochádza z iného kalendára, ktorým Mayovia popísali planetárne cykly pre poľnohospodárske
potreby.
Kalendár, ktorý je pre nás dôležitým, popisuje nie pohyb planét, ale vývoj ľudského vedomia.
Mayovia boli veľmi pozorní k sebe a svojim vnútorným zmenám, a zistili konkrétne zákonitosti
a matematické vzory, ktoré aj popísali v kalendári.
To znamená, že Mayský kalendár je vo svojej podstate rozpisom (algoritmom) nášho
evolučného programu ako programu vývoja druhu Homo Sapiens.
A čo je pre nás najviac zaujímavé, tento dotyčný kalendár sa konči o niečo skôr - 28.10 2011. Áno,
v tento rok, v tento október, cca za mesiac.
Čo sa bude diať ďalej - nie je jasné, ale je to rozhodne niečo, čo definuje vývoj nášho vedomia na
tu úroveň kvality, na ktorú My (áno, všetci My ako Pozemské Ľudstvo) to sami sebe umožníme.
Vhodné prirovnanie – ľudstvo po škôlke začne chodiť do školy.
Žiadne globálne katastrofy a vymierania v kalendári asi neboli naplánované - všetko čo sa stane,
závisí len na nás a našich každodenných voľbách a činoch. A teraz si detailnejšie porozprávame
o kalendári Mayov, a o tom, „čo máme robiť teraz, aby bolo potom všetko v poriadku“.

Vlny v Mayskom Kalendári

Mayský kalendár sa skladá z 9 Vĺn (úrovní ) – podľa počtu schodov v Mayskych pyramídach.
Každá Vlna má svoju vlastnú dĺžku, ale všetky Vlny majú skončiť v rovnakom čase ( v ten istý
kalendárny moment). Vyzerá to asi takto:

Najdlhšia Vlna (dole) sa začala Veľkým Treskom, pred 16,4 miliardami rokov. Najkratšia Vlna bola
zahájená 09.3.2011 a potrvá 234 dní.
Každá Vlna je rozdelená do 13 rovnakých období - 7 „dní" " a 6 „nocí"
V najnovšej Vlne (už to beží!) tieto „ dni – noci“ budú trvať 18 dní.
Všeobecne platí, že každá Vlna má svoj vlastný názov a každá Vlna znamená svoj osobitný skok vo
vývoji.
Mayovia hovoria, že zmeny, ktoré sa uskutočnia v ľudskom vývoji a vedomí počas každého „dňa“ (a
to znamená, že teraz za každých 18 dní ), majú byť približne rovnakého rozmeru a závažnosti.
Predstavte si, že to, na čo náš vývoj potreboval asi 1,2 miliardy rokov počas prvej Vlny, teraz (počas
tejto poslednej Vlny) stíhame len za 18 dní!
Niet divu, že mnohí z nás máju pocit, že je teraz čas nejaký urýchlený .
Význam Vĺn:
1. Vlna – Vlna Bunky. Veľký Tresk. Štart, počiatok - prvá hmota, výsledkom je vytvorenie galaxií,
hviezd, chemických prvkov a jednobunečných organizmov.
2. Vlna - Vlna Cicavcov. Prvé zvieratá, výsledkom sú živočíchy, zvieratá, rastliny.
3. Vlna - Vlna Antropoidná. Prvé opice, výsledkom je australopitek, rodina.
4. Vlna - Vlna ľudstva. Prví ľudia.
5. Vlna - Vlna Spoločenstva. Reč. Výsledkom je sofistikované komplexné nástroje, šamanizmus a
skalné umenie.
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6. Vlna - Vlna Národnostná. Prvé štáty. Výsledkom je písomný jazyk, náboženstvo, veda, umenie,
monarchie.
7. Vlna - Vlna Planetárna. Začala sa 24. júla 1755r.. Industrialismus (spriemyselnenie). Výsledkom
je materializmus, demokracia, elektrická energia, planetárne vedomie.
8. Vlna – Vlna Galaktická. Začala sa 5. januára 1999r. IT spoločenstva. Výsledok - informačné
technológie, galaktické vedomie.
9. Vlna – Vlna Vesmírna. Začala sa 9. marca 2011r. Uvedomenie a realizácia jednotnosti. Výsledok
zatiaľ stále neznámy.

„Deň“ a „noc“ v Kalendári
Každá Vlna sa začína „dňom“ a končí „dňom“. Pre všetkých predchádzajúcich osem Vĺn teraz beží
posledný „deň“, a za chvíľku to bude platiť aj pre deviatu, aktuálnu vlnu.
„Dni“ a „noci“ pre Mayov – slovo, označujúce vzostup a pád energie. Všeobecne platí, že celý
Mayský kalendár popisuje pulzáciu Stromu Života.
Takže „deň“ - je impulz, úder pulzu, „noc“ - pauza medzi údermi.
Existuje Mayská predstava o množstve a úrovniach energie: energia narastá počas prvej polovice
obdobia, potom klesá. Každý „deň“ v priebehu prvej svojej polovice má vzostup energie, a počas
druhej polovice – pokles. Preto pre správne pochopenie dynamiky procesov, je dôležité vedieť,
kedy je stred.
Okrem tohto, pre Mayov „deň“ je čas, kedy niečo zakladáme, budujeme, tvoríme. „Noc“ je čas,
kedy si osvojujeme to čo bolo nami vytvorené a pripravujeme sa na ďalší „deň“.
Každú “noc“ a „deň“ riadi vlastne božstvo (tak isto ako aj každú Vlnu). V prvý „deň“ je treba
zasievať, v posledný - zbierať ovocie.
Znázorniť sa to dá i takto:
Obdobie

Trvanie

Stred

Krok procesu
Výsadba

Deň 1

9. Marec - 26.marec

Marec 17.-18.

Noc 1

27. Marec - 13.apríl

Apríl 4.-5.

Deň 2

14. Apríl - 1.máj

Apríl 22. -23.

Slatiny

Noc 2

2. Máj – 19. máj

Máj 10. -11.

Reakcia

Deň 3

20. Maj - 6.Jún

Máj 28. -29.

Klíčenie

Noc 3

7. Jún - 24. jún

Jún.15. -16.

Deň 4

25. Jún -12. júl

Júl 3. – 4.

Vznik a tvorba listu
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Noc 4

13.Júl - 30.júl

Júl 21. -22.

Deň 5

Júl 31.- August 17.

August 8.-9,

Vznik a tvorba púčku

Noc 5

18. August –
4.September

August 26.-27.

Zničenie

Deň 6

September 5.- 22.

September 13.14.

Kvitnutie

Noc 6

23. September –
10.október

Október 1.- 2.

Deň 7

11. Október -28.
október

Október 19. 20.

Realizácia, uskutočnenie, úroda, žatva,
rozdávanie ovocia

Vesmír s Cieľom
Čo sa stane 28. októbra 2011 ? Hovorí sa, že všetci Bohovia (Sily, Energie), sa prejavia v plnej sile
a odhalia sa ľudstvu.
Celý Vesmír má svoj Účel, Cieľ . Mayovia zdôrazňovali, že tieto „ Konce Sveta“ sú istý druh kontroly
- či smerujeme k tomuto Cieľu.
Podľa Mayov, práve teraz je ten čas, to obdobie, ktoré môže skutočne mať za následok koniec
Kalendára ako koniec ľudstva - pokiaľ nám je jedno, čo sa deje v našom vnútornom Svete, tak isto
ako aj vo Svete okolo nás a na Planéte na ktorej žijeme.
Podľa Mayov, všetky Sily veľmi pozorne pozerajú na to, čo robíme a ako sa rozhodujeme. Sú
pripravení pomôcť nám vo všetkom, stačí len o to úprimne požiadať.
A len na nás závisí, čo búdu „Oni“ vidieť : vojny, alebo ľudí, ktorí sú pripravení a ochotní sa
rozvíjať.
...
Čo ste si práve prečítali – to je môj voľný výklad množstva internetových informácii zo zdrojov
v anglickom, ruskom, slovenskom a českom jazyku.
Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, veľmi odporúčam navštíviť zdroje pána Callemana, napr., jeho
domovskú stránku www.calleman.com ( v AJ), alebo www.cez-okno.net (v ČJ), alebo na našej
stránke pozrite v Ψ - logia položku „DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ
ČAS (2011-2012)“ - T.K.
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