
"Δεν είμαστε από αυτό το κόσμο"

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2008 20:00

  Μιας και οι συντάκτες αυτής της ιστοσελίδας επιλέγουμε να ζούμε σε Ονειρικούς Κόσμους
και να μεταφέρουμε την ανταπόκριση μας σε τούτη την Πραγματικότητα, θα θέλαμε να
παραθέσουμε μερικά σκόρπια Ονειρικά σχόλια πάνω στα τελευταία σημαντικά γεγονότα.   
 

   Σύνθημα: Άγνωστος - Φωτογραφία: Δημήτρης Θεοδόσης - Πηγή: www.tvxs.gr      

ΣΧΟΛΙΟ 1:

  

Αν νομίζετε ότι ενημερώνεστε αληθώς από τις τηλεοράσεις, λυπούμαστε αλλά είστε βαθιά
νυχτωμένοι. Εναλλακτική πρόταση ενημέρωσης αποτελεί το διαδίκτυο που φιλοξενεί πολύ
αξιόλογους σχετικούς ιστοτόπους.

  

Επίσης εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης είναι να ξεκουνηθείτε λίγο από τη γειτονιά σας,
την πόλη σας ή την πραγματικότητα σας και να πάτε να ρίξετε μια ματιά για το τί παίζει
και αλλού.
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ΣΧΟΛΙΟ 2: 

  

Ως ιστοσελίδα που αρέσκεται στο να εξετάζει τα πράγματα από εναλλακτική σκοπιά,
έχουμε μείνει άναυδοι από το πόσους συντηρητικούς ανθρώπους διέπεται ο λεγόμενος
χώρος της Αναζήτησης. Είναι απίστευτο, αλλά άνθρωποι που ασχολούνται με τα
“εναλλακτικά” παρουσιάζουν απόψεις πιο συντηρητικές και από τους συντηρητικούς! Και
αυτό μας κάνει πολύ, μα πάρα πολύ, σκεπτικούς...

  

Το αυτονόητο είναι ότι ποτέ δεν συντελείται πραγματική αλλαγή χωρίς προσωπικό κόστος,
είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε σε εξωτερικό.

  

  

ΣΧΟΛΙΟ 3:

  

Βρισκόμαστε σε ένα χωροχρονικό σημείο μιας συμπαντικής δίνης όπου, αστρολογικά
μιλώντας, ο Πλούτωνας μπήκε στο ζώδιο του Αιγόκερου και θα παραμείνει εκεί για κάτι
παραπάνω από 15 χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί την κατάρρευση κάθε μορφής σαθρής
εξουσίας. Είτε πρόκειται για πολιτικούς, για ηγέτες, ή ακόμη και για πρωταγωνιστές σε
διάφορους τομείς της ζωής όπως και στον χώρο της Αναζήτησης. Όποιος δεν υπήρξε
ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του αλλά και στους άλλους, ήρθε ο καιρός να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων του.

  

Η συγκεκριμένη πλανητική θέση είναι εξαγνιστική αλλά, όπως προείπαμε, καμία αλλαγή δεν
συντελείται χωρίς κόστος.

  

Αυτά, για μην έχουν μερικοί αυταπάτες ότι θα τη βγάλουν “καθαρή”. It's pay time!
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...and I feel fine!! (που θα έλεγαν και οι R.E.M.)

  

{youtube}cGqroT1FZ5Y{/youtube}

  

  

Υ.Γ. Και ένα μπόνους για τους αναγνώστες μας...

  

Πριν αρκετές μέρες λάβαμε ένα μήνυμα από "Αλλού":

  

“ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ – ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ”
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