DVIGANJE ZAVESTI

Znanstvena fantastika, ki je resničnost

avid Icke je na predavanju v
Ljubljani osupnil s trditvijo, da
smo ljudje hologrami. Znanstvena fantastika? Ne, to je le resničnost, ki
nam jo navadnim zemljanom prikrivajo, znanstveniki pa so se že dokopali do
nje. Revija uradne znanosti New Scientist je namreč leta 2009 pisala, da smo hologram, projiciran z roba vesolja.
David Icke je trditev malo popravil:
»Mi nismo hologram. ›Mi‹ smo neskončna
zavest, toda naše sredstvo za doživljanje
te resničnosti je hologram.«

POMANJŠANA
RAZLIČICA CELOTE
Vsak del holograma je pomanjšana
različica celote. Naša holografska telesa
so zato zakodirana z informacijami o holografskem vesolju. Človeška energija ali
avrično polje pa je po holografski razporeditvi informacij manjša različica Zemljinega polja.
Enako je tudi v našem telesu. Vsak del
našega telesa shranjuje, v miniaturi, informacije o celem telesu in iz tega lahko razumemo, kako akupunktura, refleksologija
in druge oblike alternativnega zdravljenja
prepoznajo točke na ušesih, dlaneh, stopalih in tako naprej, ki predstavljajo srce,
možgane, pljuča, jetra in vse drugo, je pojasnil.
Tudi vsa »fizična« doživetja so le holografski odsev naših energijskih informacijskih stanj in da bi spremenili holografski izid, moramo spremeniti energijsko informacijsko stanje, to pa lahko dosežemo z
vizualizacijo, odnosom in namenom.
Se vam zdi to težko razumljivo? Potem
posezite po prvem delu knjige Fantomski

Mi smo neskončna zavest,
toda naše sredstvo za
doživljanje te resničnosti –
naše telo – je hologram.
jaz - in kako poiščemo pravi jaz (www.misteriji.si, 29,90 €), ki je prvo Ickeovo delo, prevedeno v slovenščino. Icke v knjigi bralcu
korak za korakom počasi odstira tančice s
skrivnosti, ki se ji reče življenje v tem svetu.

SVET OBSTAJA LE, KO GA
GLEDAMO
»Fizični svet« je iluzija, je Icke nizal dalje. Obstaja samo v obliki, ki jo dojemamo
s procesom dekodiranja, ki ga sproži naše
dejanje opazovanja.
Skupina pravih znanstvenikov, ki
iskreno iščejo odgovore, je nedavno objavila, da poskusi kažejo, da »svet obstaja
samo, ko ga gledamo«. Zanimivo mar ne?

Ko torej zapremo oči, našega telesa in sveta več ni …? Mi pa še vedno smo!
Zaradi holografske projekcije in iluzije se zdi, da vse dogajanje poteka v stvarnem, »fizičnem« stanju, a ni tako. »Fizična« telesa ne delajo ničesar, ker so samo
projekcije našega valovnega energijskega
jaza, ki dela vse.
Holografska telesa so namreč projekcije od znotraj, podobno kot je tisto, kar se
prikaže na računalniškem zaslonu, dekodirana projekcija informacij iz notranjosti
računalnika.
Se strinjamo z Ickeom, ki je dejal, da
»največje resnice vesolja ne ležijo zunaj,
v proučevanju zvezd in planetov. Ležijo
globoko v nas, v veličastju našega srca, razuma in duše. Dokler ne razumemo, kaj je
notri, ne moremo razumeti, kaj je zunaj.«

REŠITEV SMO MI SAMI

Icke že več desetletij spremlja dogajanja v svetu in razkriva niti, ki naj bi jih elite in njihovi nezemeljski gospodarji vlek-

Foto T. S.

D

Ali smo hologram?

David Icke med predavanjem v Ljubljani

- JUNIJ 2017 - Misteriji

37

Ali smo hologram?
li v ozadju.
»Vse to lahko zanikamo in
rečemo, da se nič ne dogaja.
Lahko pa prevzamemo odgovornost, kajti ne moremo spremeniti nečesa, česar ne priznamo in s čimer se ne soočimo,«
je poudaril.
»Zavedati se moramo, da
smo mi neskončna zavest, vse,
kar je bilo, je in bo. Človeška bitja so tu na potovanju zavesti, ki ga je prekinila zunanja
sila. Trenutno. Že stare kulture
govorijo o manipuliranju človeštva. Dejali so, da so te sile
Arhoni in da se bojijo prebujenja ljudi. Kajti oni so tako omejeni in ljudje imamo tako neomejene možnosti razširitve zavesti, da nas lahko le držijo v
majhni škatli. Njihova nočna
mora je torej, da bi se mi prebudili iz iluzije, zato je njihov
celoten sistem usmerjen zoper
naše prebujanje, njihovo glavno orodje proti nam pa je frekvenca strahu. A moč imamo
le, če smo zbujeni.«
A velikanska večina ljudi se
ne zaveda, da je zmanipulirana v izoliran mehurček zavesti
in istovetnosti – fantomski jaz,
in ne vedo, da so neskončna
zavest.

»Fizični svet« je
iluzija; obstaja
samo v obliki,
ki jo dojemamo
s procesom
dekodiranja, ki ga
sproži naše dejanje
opazovanja.
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»Hočete rešitev iz tega? Rešitev smo mi sami. Rešitev je
odstranitev vzroka, ki problem
povzroča. Problem pa je, da
smo zasužnjeni s programom,
ki nalaga dojemanje resničnosti. A od tega se lahko odmaknemo vsak trenutek, od vsega
tega, kar smo naučeni, da verjamemo. Gre samo za izbiro.
Moč za spremembo je v nas.
Nasprotna stran nima moči razen te, ki jo ji vsak dan dajemo
mi. Nehajmo ji dajati moč,« je
ob bučnem ploskanju publike
povedal Icke.

MI SMO
NESKONČNA
LJUBEZEN
K Ickeovemu hitrejšemu
prebujanju je pripomogla tudi
njegova izkušnja leta 2003 v
deževnem gozdu v Braziliji.
Tam je izkusil stanje spremenjenega in razširjenega dojemanja, potem ko je zaužil psihoaktivni napoj iz ajahuaske,
rastline iz deževnega gozda.
Ta vsebuje živčni prenosnik
dimetiltriptamin ali DMT, ki
je naravna sestavina presnove
tamkajšnjih sesalcev in rastlin.
To mu je omogočilo, da se je
osvobodil iz petčutne zavesti in doživel veliko bolj razširjena stanja zavesti. In dogajalo
se mu je naslednjih pet neverjetnih ur.
V umu mu je začel govoriti glasen in razločen glas: »David, odpeljali te bomo tja, od
koder prihajaš, da se boš lahko spomnil, kdo si.« Njegova
zavest je bila takoj prenesena
v sfero nepopisne blaženosti,
kjer je bil čista zavestnost.

skončna Ljubezen edina resnica – vse drugo je slepilo.«

ŽIVIMO V
SIMULACIJI

Knjiga – prvo Ickeovo delo,
prevedeno v slovenščino –
odstira tančice s skrivnosti, ki
se ji reče življenje v tem svetu.
»Ni bilo oblik, časa, razdeljenosti. Vse je bila ena sama
nepretrgana zavestnost, v kateri sem bil vse in vse je bilo jaz.
Ni bilo nobene ločnice, kjer bi
se jaz končal in bi se vse drugo
začelo. Individualno sem se zavedal ›sebe‹ (kot točke pozornosti z imenom David Icke),
vendar sem se tudi kolektivno zavedal – lahko bi rekli neskončno zavedal – kot točke
pozornosti znotraj neskončne
celote.«
Glas ga je poučil, da gre za
neskončnost: »Od tod si in sem
se boš vrnil.«
Icke je povedal: »Doživljal
sem resnični ›jaz‹, čeprav ›jaz‹
ni prava beseda, in iz te perspektive je bilo omejitve in iluzije fantomskega jaza (ime,
raso, družinsko zgodovino in
tako naprej) povsem jasno videti.
Glas je rekel, da je edino,
kar moram vedeti, da je Ne-

Ko se je po izkušnji z »glasom« vrnil iz Brazilije, je začel raziskovati, kar mu je bilo
povedano v tistih dobrih petih urah. Spoznal je, da je naša
resničnost dejansko visoko napredna oblika računalniške simulacije, podobna tisti v filmu
Matrica, kar pojasnjuje naš način dojemanja »sveta«.
Ugotovil je, da so »fizikalni
zakoni« samo zakodirana pravila in omejitve simulacije ali
»igre« in delujejo samo v okviru simulacije. Če svojo zavest
razširimo čez omejitve te igre,
jo presežemo.
»Nobenih zakonov o ničemer ni, je samo njihovo dojemanje. Zakoni in omejitve so
samo prepričanje o veljavnosti
zakonov in omejitev. Kako to,
da se pri hoji po ognju opečemo; če to naredimo v spremenjenem stanju zavesti (prepričanja), se pa ne? Kar verjamemo, dojemamo, in kar dojemamo, doživljamo,« je razložil.
Icke že dolgo časa pripoveduje in piše, da živimo v simulaciji oziroma svetu, podobnem kot v Matrici. Znanstveniki, ki izražajo duha resničnega raziskovanja, čedalje bolj
podpirajo njegove raziskave in
vire. Denimo fiziki z Univerze v Bonnu so povedali, da so
morda prišli na sled dokazom,
da je vesolje računalniška simulacija. Svoja odkritja so objavili v članku »Omejitve vesolja kot numerične simulacije«.
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