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O duhovnosti in duhovnih globinah

Prisotnost

Vsi od nekje izviramo, vir vsega je isti!

Vse kar opa-
zimo, vse je 
neka pri-

sotnost; bodisi je 
to predmet, človek, 
svetlobni sij. Tudi 
narava je prisotnost. 
Njeno polje se da 
začutiti. Nekateri ga 
vidimo v obliki živa-
li, ptic, dreves, drugi 
spet ga začutimo v 
obliki finega sevanja, 
ki obdaja drevesa, 
rastline in življenje 
na splošno, tretji 
pa morda začutimo 
govorico vetra.

Vsaka prisotnost, ki 
jo lahko dojamemo 
s svojimi čutili, ima 
svoje značilnosti. 
Tudi mi, ljudje. In 
zanimivo, vsaka 
pristonost postane 
v naravi drugačna. 
Spreminja se starost, 
oblika, teža... Seveda 
pa so tudi elementi, 
ki jih imamo za ne-
naravne, umetne iz 

zanimivo pri vsem 
tem pa je dejstvo, da 
smo mi sami nara-
va. Mi sami smo iz 
delcev narave, ki se 
sami spreminjamo. 
In med tem, ko se 
delci narave starajo, 
spreminjajo obliko, 
svojo prisotnost, se 
spreminja tudi naša 
lastna pristonost.

Sebe zaznavamo v 
odnosu do zunanjih 
stvari, do njihovega 
spreminjanja. Tako 
vidimo, da  
mineva čas. 
Tudi staranje 
sebe vidimo, 
med tem, ko 
se spreminja 
naše telo.

To staranje 
nekaj, “nek-
do” opazuje; 
nekaj, kar je 
neodvisno od 
tega stanja. 
In to smo mi, 

naša vrojena nara-
va, del narave, ki 
sicer spreminja svoj 
pogled nase, a se ne 
stara.

To je del nas, našega 
karakterja, osebnosti, 
nekaj, kar daje naše-
mu izrazu začimbo, 
tisto pristno lastnost, 
ki je edinstvena vsa-
kemu posebej - torej 
naš izraz, tisto pri-
marno esenco, ki nas 
podžiga in znotraj 
nas deluje neodvisno 

narave, saj vse izhaja 
iz narave.

Asvalt je smola, 
vonjave  “umetnih” 
parfumov so naravne 
vonjave, ki so pač 
ustvarjene na ume-
ten način, a so še 
vedno vonjave, ki jih 
ustvarja narava. 

Vse namreč, kar je 
iz atomov, molekul, 
kvarkov in fotonov je 
iz narave, saj je vse to 
narava sama.

Zanimivo pri vsem 
skupaj pa je to, da 
smo ljudje tisti, ki to 
spreminjanje opazu-
jemo, ga vrednotimo, 
ocenjujemo. In ko 
to tako počnemo, se 
spreminjamo z nara-
vo samo.

Nanjo sicer lahko 
vplivamo, v naravi 
vse kar prihaja iz 
narave lahko spre-
menimo. Kar pa je 
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od tega, kar počne-
jo možgani in naša 
osebnost.

Keltsko-druidski 
način zdravljenja se 
ukvarja s podporo 
temu, da čim bolj 
ukaldimo svoje izra-
žanje s tem, kar čuti-
mo znotraj sebe kot 
svoj primarni izraz 
in vedno bolj posta-
jamo eno z njim oz. 
s tem kar čutimo, 
da smo mi sami in 
ob tem, ko se naša 
primarna esenca, 
naše bisto, usklajuje 
s tem, kar izražajo 
naša čustva, misli in 
dejanja, se naše telo 
zdravi.

di ljudi. Vse kar se v 
resnici dogaja pa je 
to, da se skozi svoje 
zavedanje tega, kar 
se dogaja vsi premi-
kamo po svoji lestvi-
ci evolucije.

Naša evolucija ni 
vezana samo na naše 
fizično telo, kot o 
tem govori Darvi-
nizem, temveč se v 
veliki meri odraža v 
naši duhovni, oseb-
nostni in čustveni 
zrelosti. Ljudje na-
mreč, ko umremo, 
ne umremo v smislu 
prenehanja obstoja, 
temveč živimo nap-
rej.

Naši zanimci so tisti, 
ki nosijo našo de-

diščino in še naprej 
luščijo in plevejo 
to, kar jim govorijo 
njihove zaznave. In 
ko nekdo na neki 
duhovni ali rodov-
niški liniji prepozna, 
da se je pri nečem, 
kar ni delovalo, šlo 
pravzaprav za ome-
jitev, dobijo tudi vsi 
ostali priložnost, da 
to izpustijo.

Naša duhovna, 
čustvena in inte-
lektualna dediščina 
se namreč prenaša 
skozi fizični nosilec, 
v tem primeru kri, 
ki je enaka vse od 
prve matere in očeta, 
ki sta ustvarila po-
tomstvo. In tekom 

Vsi tisti, ki se zave-
dajo svojega polja, 
svoje osebnosti in 
svoje prisotnosti 
verjetno nekje nekaj 
zaznavajo. Če druge-
ga ne vsak to, da so 
živi in da se znotraj 
njih nekaj dogaja.

Čutimo lahko misli, 
čustva, občutki, fizič-
no, nefizično ipd.

Razlika je le v tem, 
kako zelo ugalešni 
smo s svojo lastno 
naravo in kako mo-
čan poudarek daje-
mo na to, kar se nam 
prikazuje znotraj nje. 
Nekateri to zaznava-
mo bolj, durgi spet 
manj. In to nas nič 
manj ali bolj ne nare-

Vsi čutimo, vsi 
čutimo ne-
kaj. Nekateri 

se obrčamo stran od 
tega, kar se zdi, da 
bi nam naj naše telo, 
naša energija in naš 
aspekt nas samih, 
naše polje govorilo, 
a neglede na vse, 
čutimo. Razlika med 
tem, ali čutimo ali 
ne, je le nevednost, 
da je to, kar se poja-
vlja v naši prisotno-
sti, znotraj našega 
polja, nekaj kar se 
je pojavilo in govori 
nam ali ne.

Ljubezen

Evolucija ljubezni oziroma kako 
ljubezen raziskuje sama sebe

*****
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Ne, ljubezen je ne-
kaj, kar se nahaja 
pod temi zaznavami. 
Čustva, misli in vse 
ostalo je morda res 

čudovito, ko posa-
meznik opazuje vse 
to, in morda ga tudi 
vse skupaj žene v 
globlje čutenje. A tu-
kaj se gre pravzaprav 
za globlje zaznave in 
ne tolko za tiste, ki 
so na površini, torej 
tiste, ki jih vidijo 
naša očesa in zanava 
naš duh.

Vse namreč, kar 
vidimo, kar zaznava-
mo, je le toliko pri-
sotono, da nas zain-
teresira, da začnemo 
raziskovati naprej. 
In nekateri so ob 
soočenju z zaznavo 
zaljubimo, drugi spet 

zasovražimo, tretji 
spet odkrijemo, da 
je pod tem, kar nam 
ta zaznava govori, 
nahaja še nekaj več, 
nekaj, kar bi lahko 
bilo zanimivo, a če 
ne bomo odkopali 
bisera, ki se nahaja 
pod tem, kar mis-
limo, da je v tem 
trenutku to, kar se 
nam kaže, ne bomo 
nikoli izvedeli, kaj se 
nahaja na koncu.

In če ne bomo, pač 
ne bomo, a smisel 
življenja je ravno to, 
odkrivanje tistega, 
kar ne deluje za nas 
in spreminjanje tega, 
kar je za nas nedelu-
joče ali nekoristno v 
koristno.

Ob tem seveda člo-
vek lahko marsikaj 
odkrije, se na druga-
čen način poveže s 
tistim, kar je mislil, 
da je zanj primerno, 
ali pa v popolnosti 
zavrže odnos s tistim 
kar ga bremeni.

A na koncu je vse 
skupaj le ljubezen, ki 
raziskuje samo sebe.

sodeluje med sabo in 
se želi izraziti.

Nosilec teh lastnosti, 
v katerega telesu in 

energiji le-te delujejo 
je vsekakor bogat, 
bogat celotne kultur-
ne in genetske dediš-
čine svojih ponosnih 
prednikov. 

A ne le to, sem je 
tudi prišel predelat 
nekaj, s čimer se oni, 
kot ponostni, pleme-
niti predniki, niso 
mogli soočiti. Morda 
ima zato težavo soo-
čiti se s preteklostjo 
svojih prednikov, ker 
iz nekega razloga ni 
prišlo do sprave med 
njihovimi dedki in 
babicami glede neke 
dediščline.

In kaj ima pri tem 
ljubezen? No, vse. 
Pri vse tem je dobro 
vedeti, da ljubezen 
ni samo oboževanje 
čustev, misli, načinov 
izražanja.

dolgih let se je kri, 
ta naša življenjska 
sila, ki nas poganja, 
spreminjala.

Spremenila se je z 
vsakim vdihom, vsa-
kim izdihom, z vsa-
ko besedo, čustvom, 
izrazom in nasle-
dniki so jo ponesli 
naprej, da tudi oni 
dodajo nekaj svojega.

Rast in prisotnot ge-
neracij je zelo priso-
tna v vsakem od nas. 
Zato tudi nekateri 
prvijo, da je nekdo 
takšen, kot njegov 
dedek ali babica. 
No, pri tem se gre 
samo zato, da je ta 
določeni naslednik 
najbolj primeren, da 
lahko predela težavo, 
s katero se je soočal 
dedek ali babica in s 
tem osvobodi celot-
no duhovno linijo.

Mnogo nivojev in 
slojev zavesti, ki 
prihajajo iz mnogih 
duhovnih linij se 
pretaka skozi naša 
življenja. Tokovi 
življenja nekaterih so 
morda zlitje keltske 
linije, ker je bil mor-
da njihov pra pra 
dedek Kelt in Ilirske, 
ker je bila morda nji-
hova pra pra teta po 
mamini strani Ilirka 
in vse skupaj sedaj 
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04.5.|Slovenj Gradec ob 18h
Čarnica * Ozka ul. 1 * Slovenj Gradec

12.5.|Žirovnica ob 19h
Medium  * Žirovnica 60c * Žirovnica

19.5.|Mengeš ob 18h
Iskreni cvet * Slovenska 28 * Mengeš

20.5.|Velenje ob 18h
Center Zaka * Ljubljanska 25 *Velenje

23.5.|Maribor ob 18h
Minkina hiša * Limbuška 76*Maribor

26.5.|Celje ob 18h
Telovadnica * Miklošičeva 2 * Celje

Delavnica Jedrna celične preobrazbe je proces »zdravljenja«, 
opuščanja in izpuščanja duhovnih, čustvenih, mentalnih, 
energetskih omejitev, ki odvračajo posamezniku pozornost 
od stvari, ki so zanj pomembne in ustvarajo znotraj njegovega 
telesa nemir, napetosti, otopelosti in zatisnjenosti. Pri samem 
delu se gre za energetsko-telepatski proces, kjer sodelujejo 
mnogo bitja narave, duhovni zdravinki in mojstri, ki nam 
pomagajo prepoznati dele nas, ki za nas več ne delujejo ali so 
v našem življenju nepotrebni.
Sam proces je zasnovan kot izkustvni proces v katerem so-
delujejo tako posamezniki, kot skupina in med tem, ko pod 
vostvom medija komunicirajo s svojo lastno naravo, vedno 
bolj dobivajo občutek zanjo in ona tudi postajajo.
Narava procesa je akumulativna, kar pomeni, da boste vse, 
kar boste na procesu dobili,  odnesli domov in ga lahko pou-
stvarili doma z vašimi dragimi, prijatelji in znanci.

Tomaž Flegar 
041 890 078
info@tomazflegar.si
www.tomazflegar.si

Duhovna intervencija je duhovni kirurški poseg, ki ga izvajajo 
duhovni zdravniki in kirurgi za dosego boljšega in celovitega 
zdravja. Opravlja se na daljavo. Del pričevanja si lahko prebe-
rete spodaj, več jih najdete na www.tomazflegar.si.

Jedrna celična preobrazba

Individualno srečanje

Duhovna intervencija

Duhovne intervencije se 
izvajajo vsak dan ob 21.30h 
zvečer in na njej sodelujejo 
vsi tisti, ki so vplačali znesek 
20 EUR na IBAN račun 
Društva Svetilnik s pripisom 
Duhovna intervencija * Ime 
in priimek * Naslov * Kraj

Za individualno srečanje 
se dogovarjate preko email 
naslova info@tomazflegar.
si in se izvajajo v kraju kjer 
imam dogodek ali v kraju 
kjer trenutno bivam.

Društva Svetilnik 
Kraljeviča Marka 6 
2000 Maribor 
SI56 6100 0001 1405 607

Tomaž Flegar Društvo Svetilnik

Individualno srečanje je namenjeno poglobljeni osredotoče-
nosti na težave, s katerimi se posameznik sooča v življenju. 
Čas, ki je namenjen njemu samemu, je usmerjen na njegove 
težave, ki med delom s njegovo lastno naravo omogoča, da se 
iz tega, kar v njegovi predstavi predstavlja njegovo dojemanje 
njega kot posamezinka, ki mu okolica ali on sam preprečuje, 
da bi lahko živel sebe in svojo resnico, odhajajo, zapuščajo 
njegovo telo in resničnost, po samem procesu pa se posa-
meznik počuti osvobojenega tega, kar je njegova omejitev in 
lahko svobodno nadaljuje v svojem življenju po začrtani poti.

Pričevanje: Ugotovila sem, da sem tam samo jaz, in da že 
vse življenje iščem nekaj ali nekoga, česar se lahko opri-
mem, da nisem sama, da mi ni treba sami naprej, da se 
nečesa držim, potem pa sem ugotovila, da ni nikogar, samo 
jaz sem in sem se prijela sama sebe...


