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»Tako kot ima fizi~ni svet svoje
zakone, jih ima tudi finosnov-
ni svet. Govorimo o tako ime-

novanih duhovnih ali kozmi~nih zako-
nih. Beseda kozmos prihaja iz gr{kega
jezika in pomeni red. @ivimo torej v
urejenosti oziroma smo del tega. In red
se podreja zakonitostim, druga~e ne bi
bil red. Potem bi bil kaos, kar v gr{~ini
pomeni nered. Torej smo del reda in
njegovih zakonov.« Tako za~enja eno
izmed poglavij v knjigi Roke pro~ od
te knjige!, od koder povzemamo ta
~lanek, njen avtor Jan Van Helsing.

To je zakon vzroka in u~inka. Lahko
ga izrazimo tudi s stavkom »Kar sejemo,
to ‘anjemo« ali pa za materialiste in ate-
iste »Tako kot zavpijete v gozd, odmeva
tudi nazaj«. Po zakonu o setvi in ‘etvi
bomo, ~e sejemo destruktivno, tudi ‘eli
destruktivno. ̂ e sejemo jezo in sovra{t-
vo, ju bomo tudi ‘eli. ^e v zemljo pose-
jemo p{enico, bomo stoodstotno dobili
p{enico in ne r‘i. In kakor bomo nego-
vali svoje seme in kolikor pozornosti mu
bomo posve~ali, toliko bolje
in ve~je bo zraslo, ne glede na
to, katero seme je.

ZAKON KARME
Ta zakon se imenuje tudi

zakon izravnave ali zakon karme
(v sanskrtu pomeni karma
dejanje, prevajajo jo pa tudi
kot pot slu‘enja). Temelji na
tem, da se ljudje o~itno lahko
nau~imo pravega ravnanja po
bo‘ansko-duhovnih zakonih
samo tako, da sami pozneje
ob~utimo in do‘ivimo isto,
kar smo prej storili drugim
‘ivim bitjem. To vsekakor ni
kazen, kot na to pogosto gle-

dajo kritiki in nevedne‘i. Slu‘i bolj du-
{evni rasti skozi spoznanje in dojemanje
lastnih izku{enj. Ta zakon skrbi, da se
vsak ~lovek (ali to~neje: vsaka du{a) ta-
ko dolgo spoprijema z istim problemom,
dokler ga ne re{i. Vsaka misel, vsako
~ustvo in vsako dejanje je nesmrtno in
se vrne k nam kot bumerang. Od ~love-
ka zahteva polno odgovornost za lastno
usodo.

Jasnovidni ~lovek vidi karmo ~love-
ka v njegovem energijskem polju (avri),
torej vse, kar je ta ~lovek sejal s svojimi
mislimi, besedami ali dejanji. Jasnovidec
ne vidi brezpogojno prihodnosti ~love-

ka, temve~ lahko vidi, kaj je dolo~ena
oseba do zdaj povzro~ila, in ji lahko
pove posledice, ki temu sledijo. In te
bodo tudi nastopile, ~e oseba v svojem
‘ivljenju ne bo ni~esar spremenila. Uso-
do je mogo~e spremeniti. Saj kar odpo{-
ljemo s svojimi mislimi, se vrne k nam.
^e naslednji dan sprejmemo odlo~itev,
ki bo spremenila na{e ‘ivljenje v smeri
konstruktivnosti in ljubezni, se bo spre-
menila tudi na{a usoda.

KAKOR ZGORAJ,
TAKO SPODAJ

Ta zakon poznamo tudi kot herme-
ti~ni zakon (po Hermesu Trismegistu):
»Tisto, kar je spodaj, je enako tistemu,
kar je zgoraj. In tisto, kar je zgoraj, je
enako tistemu, kar je spodaj, da bi se
izpolnila ~ude‘na dela ene samcate
stvari.« Marsikaterim je ta izrek znan kot
»Kakor v nebesih, tako na zemlji«. V
makrokozmosu kot v mikrokozmosu
vladajo iste zakonitosti.

Duh, zavest in duhovnost
so omre‘eni s snovnostjo na
na{i materialni ravni. Vendar
pa se zatika pri kvaliteti in
vrednosti onstranskih poj-
mov. Etika, ljubezen, modrost,
spoznanje, resnica in mir so
na zemeljski strani zagotovo
samo odtis tistega, kar pred-
stavljajo onstran. ^e pomisli-
mo, da ~love{ki mo‘gani do
zdaj uporabljajo komaj ve~ kot
okoli dvajset odstotkov svoje-
ga potenciala in da je na{a bo-
‘anska iskra zakrnela v komu-
nikaciji z bo‘anskim, potem
lahko samo slutimo, kaj bi
lahko {e pomenila trditev »Ka-
kor zgoraj, tako spodaj«.

Ljudje se nau~imo ravnati po duhovnih zakonih, ~e sami do‘ivimo
isto, kar smo prej storili drugim.

Kolo ponovnega rojevanja
se kon~a, ko dose‘emo

dolo~eno stopnjo zavesti;
ko postanemo prijazen
~lovek, ne ‘elimo ve~

nazaj na zemljo.

KARMA, REINKARNACIJA

Roke pro~ od te knjige! (1)

Kozmi~ni zakoni
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K zakonu o analogiji spada ravno
tako trditev »Kakor znotraj, tako zunaj«.
Telo je zrcalna slika du{e in bolezen
telesa zrcali notranje stanje, stanje du{e.

ZAKON RESONANCE
(RESONARE = ODMEVATI)

Tako ~lovek kot tudi duhovni svet
podlegata, enako kot glasbene vilice ali
radijski sprejemnik, zakonu resonance.
Sprejemnik, ki je nastavljen na ultrakrat-
ke valove, ne more sprejemati srednjih
ali dolgih valov. Pri ~loveku je enako.
^e je oseba agresivna in polna sovra{t-
va, ni sprejemljiva za ljubezen. Vsak
lahko zazna samo podro~ja resni~nosti,
s katerimi niha v resonanci. Na tem te-
meljita izreka »Vsak vidi samo to, kar
ho~e videti« in »Okolje je zrcalo tebe sa-
mega«.

Na{e okolje nam bo vedno pokazalo
to, kar iz‘arevamo mi sami. ^e la‘emo,
bodo tudi drugi lagali nam. ^e smo bo-
je~i, bomo soo~eni s svojimi bojaznimi.
^e smo v resonanci z ljubeznijo, bomo
privla~ili ljubezen. ^e ‘ivimo v veselju,

bomo vedno na{li nekaj, zaradi ~esar se
bomo veselili. To se imenuje resonan~na
sposobnost. ^e spremenimo svoj po-
gled, nam bo to kot v zrcalu pokazalo
na{e okolje.

Glede onstranstva bi bila ta resonan~-
na sposobnost razumljivej{a kot zakon
afinitete ali princip privla~nosti enakega. To
je elementarna sila, zaradi katere nasta-
nejo tista zavestna stanja, ki jih navadno
ozna~ujemo kot nebesa in pekel. Kajti
~e so v onstranstvu skupaj duhovna tele-
sa vseh la‘nivcev, samomorilcev, slepar-
jev, oderuhov in tako naprej, potem je
to po zakonu resonance za njih pravi pe-
kel.

Vendar je tudi na zemlji tako. Ker
velja zakon resonance tudi na zemlji, se
prav tako tukaj privla~ijo skupaj la‘nivci
in drugi. In za te ljudi je potem »pekel
na zemlji«.

ZAKON O
NOVEM UTELE[ENJU
Ritem se lahko opi{e kot urejena

vibracija. Vibracija je v enakem soraz-
merju z glasbenimi notami kot ritem z
melodijo. Ritem ima opravka s ponavlja-
njem in cikli. Celo vesolje lahko defini-
ramo s pojmi, kot so vibracije, ritmi in
valovi – kot posledica strukturnih perio-
di~nih faz, ki so v vsakem dogodku.
@ivljenje in vse, kar spada zraven, se
razteza v nara{~anju ciklov spiralne obli-
ke in se prav tako znova kr~i. Ob danem
~asu se vse vrne v svoj nasprotni del.

K temu spada tudi zakon reinkarnacije.
Kot moramo deliti ‘ivljenje v materiji na
dve polarnosti, ‘ensko in mo{ko, tako
delimo tudi ‘ivljenje sámo v tostranstvo
in onstranstvo. ^e umremo v tostranst-
vu, se rodimo v onstranstvo in do‘ivlja-
mo onstranstvo kot realnost. Ko zapusti-
mo onstranstvo, se rodimo v tostranst-
vo. Kdor se lahko malo oddalji od sub-
jektivnosti pojavov, spozna, da sta rojst-
vo in smrt oziroma tostranstvo in on-
stranstvo nazadnje dve strani iste me-
dalje.

@ivljenje se v polarnem svetu odvija

menjaje med razli~nimi ravnmi – mate-
rialno-fizi~nimi in finosnovno-onstrans-
kimi. ^e spet zamenjamo onstranski
svet za fizi~no telo, govorimo o reinkar-
naciji, novem utele{enju du{e ali pa tudi
o ponovnem novem rojstvu.

S tem naukom je hkrati povezano
védenje, da vsa dejanja iz enega ‘ivlje-
nja, dobra in slaba, vzamemo s seboj v
novo utele{enje, da bi izkusili prijetne
in tudi neprijetne stvari, ki smo jih storili
drugim v prej{njem ‘ivljenju, in se iz
tega u~ili ter duhovno napredovali na
podlagi spoznanj. To temelji na zakonu
kavzalnosti, znanem kot zakonu o vzro-
ku in u~inku, namre~ da vse, kar smo se-
jali, nekega dne tudi ‘anjemo.

Nauk o reinkarnaciji govori tudi o ko-
lesu ponovnega rojevanja. Nekateri meni-
jo, da se ta igra rojstev, smrti in novih
rojstev nadaljuje do »svetega nikoli«, ker
stalno delamo nove vzroke, katerih
u~inkovanje moramo enkrat sami iz-
kusiti. Vendar ni tako (iskreno poveda-
no, tudi meni se ne bi dalo ve~), temve~
se kon~a, ko dose‘emo dolo~eno eti~no
razvojno in zavestno stopnjo – prepros-
teje re~eno: ko postanemo prijazen ~lo-
vek, ne ‘elimo ve~ nazaj na zemljo.

Iz kolesja ponovnega rojevanja se
lo~imo {ele takrat, ko smo opravili vse
naloge, ki smo si jih sami zadali, in
do‘iveli vse dogodke, ki smo jih sami
hoteli do‘iveti. Ko je to stanje enkrat do-
se‘eno, se lahko {e vedno prostovoljno
odlo~imo za utele{enje, mogo~e zato, da
bi stali ob strani prijatelju v ‘ivljenju ali
pa kot zakonski partner, mogo~e kot
zdravilec ali menih. ̂ e pa tega ne bomo
ve~ ‘eleli, se na{a du{a razvija naprej v
finosnovnem svetu. In tu ni postavljenih
nobenih meja, kajti tudi finosnovni svet
je razdeljen na razli~ne ravni in dimen-
zije (teh ne bom razlagal, da ne bi teme
po nepotrebnem preve~ zapletel).

V smislu Jezusovega nauka je v enem
‘ivljenju na zemlji vsekakor mogo~e
dose~i to zadnjo stopnjo s pomo~jo
samospoznanja, samooplemenitenja in
samodelovanja.

R. M.

Avtor v tej mednarodni uspe{nici govori tudi
o igricah bogov-stvarnikov ~loveka, skrivnem
védenju templjarjev, pripravah na novi
svetovni red, indigo otrocih, nezemljanih v
podzemeljskih mestih, lete~ih diskih in prosti
energiji, ki se ‘e uporablja …

KOZMI~NI ZAKONI


