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principu, kar pomeni, da so imeli izjemne 
duhovne darove. Na zemlji se jim je kmalu 
pridružila še ena kultura. Atlantida je delova-
la bolj po moškem principu, bila je razvitejša 
in zelo tehnološko usmerjena. Obe civilizaci-
ji sta nekaj časa dobro sobivali, a sta ju njuna 
različna pogleda na življenje in evolucijski 
razvoj človeka vodila do spora,« pripovedu-
je. Prve človeške družbe podrobneje opisuje 
zbirka knjig z naslovom Telos, ki je izšla pod 
okriljem njene založbe. Te ravno propadu le-
murijske in atlantidske civilizacije pripisujejo 
razlog za upad človeške zavesti na planetu. 
»Ko so ljudje izgubili stik s svojimi duhovni-
mi resnicami, so začeli živeti v materializmu. 
Tako je človeštvo najmanj zadnjih 12 tisoč 
let živelo v popolni duhovni pozabi.«

Ljudje sami odločamo, v kateri  
resničnosti bomo živeli
Številni prebujeni ljudje menijo, da je Ze-
mlja ta čas na prehodu iz tretje v četrto di-
menzijo. Kaj to pomeni? Kot pravi Teja, si 
lahko kot oktavo predstavljamo resničnost 
oziroma dimenzijo, v kateri živimo. »Ko je 
človeška zavest padla, je zemlja kot fizični 
planet zdrsnila s pete oktave na tretjo. To je 
dimenzija močne polarnosti, ki je deležna 
bolečine, bolezni, strahov in manipulacije.«
Številni duhovni učitelji po vsem svetu širijo 
starodavne resnice, ki temeljijo na lemurij-
skih znanjih, da bi ljudem pokazali pot do 
višje oktave. Spodbujajo, naj se vsak ozre vase 
ter v svojem življenju prepozna toksične od-
nose in vzorce delovanja, da bi svoje življenje 
lahko ozdravil negativnosti. Samo tako lahko 
človek preide v življenje v novi resničnosti. 
»Vsak od nas mora za to v celoti dvigniti 
svojo psihofizično vibracijo. Naše telo mora 
postati zelo lahkotno, čisto, vitalno in zdravo, 
kakršno je naravno stanje duhovno prebuje-
nih ljudi,« pojasni Teja. 

Za številne se zdaj zaključuje  
obdobje temačnosti 
Ljudem v tem procesu pomaga z različni-
mi programi in meditacijami, ki jih prireja 
v okviru svoje duhovne šole v Ljubljani. Po 
Sloveniji in tudi drugih državah organi-
zira delavnice drugih duhovnih mojstrov, 
med drugim predavanja Fosterja Perryja, ki 
ga izjemno ceni. »Vse duhovne resnice nas 

vodijo do točke vrnitve v duhovno prebuje-
nje, ki ji nekateri pravijo zlata doba ali nova 
resničnost. Ta točka predstavlja konec evolu-
cijskega cikla, s čimer se za človeštvo zaklju-
čuje obdobje temačnosti, za katero sta značil-
na moški princip in ženski senčni princip. Z 
zaključitvijo tega procesa se planet dejansko 
vrača nazaj v višjo dimenzijo.« 
Sama je že med študijem opustila začrtano 
pot in se prepustila vodstvu notranjega glasu, 
ki jo je vodil v izobraževanje o duhovnosti 
in novo resničnost. »V tistem trenutku sem 
vedela, da zame ne bo mesta v tem svetu, če 
nadaljujem življenje po običajni poti. Zapr-
la sem knjige in se odselila na drugo stran 
sveta. Nekaj časa sem živela vsepovsod in se 
učila od različnih duhovnih učiteljev. Tako 
sem lahko izkusila tudi slabe plati duhovne 
sfere z namenom, da zdaj zmorem biti zelo 
jasno osredotočena samo na to, kar je dobro 
za ljudi,« pove.

Prebujenje vodi arhetip divje ženske
Kot razlaga, planetarno prebujenje vodi žen-
ska energija, ki se prebuja v ženskah in mo-
ških. »To ni tista ženska, ki ponorelo divja po 
cestah. Daleč od tega. Divja ženska se dobro 
zaveda, kdo je, in je močno povezana s svojo 
intuicijo. Lahko bi rekli, da je divje intuitivna 
in instinktivna. Taka ženska v svojem življe-
nju ne sprejema več nezdravih kompromisov 
in je popolnoma predana svoji resnici. Nje-
no prebujenje pomeni začetek revolucije.« 
Po njenem prepričanju zato mnoge ženske, 
ki niso živele v svoji resnici, doživljajo krizo 
srednjih let. »Veliko si jih je v svojem življenju 
zase izbralo poklicno pot, za katero so vedele, 
da ni prava, a jim je zagotovila službo. Izbrale 

so si celo take partnerje, ki jih je družba odo-
bravala. Med 40. in 50. letom zato doživljajo 
življenjsko bilanco, s čimer so dobile prilo-
žnost, da se končno naučijo skrbeti zase in 
vzpostavijo stik s svojo dušo,« meni Teja. 
Celotno človeštvo je po njeni razlagi trenu-
tno kot Trnuljčica, ki se prebuja. A da bodo 
ljudje zaman čakali na osebo, ki bi kot princ 
na belem konju vstopila v njihovo življenje in 
jih odrešila. »Življenje je tisto, ki s poljubom 
prebuja ljudi. To prebujenje je velikokrat šo-
kantno in boleče. Vendar je ta bolečina velik 
blagoslov za človeka, ker ga osvobodi ter ga 
nagradi z modrostjo in občutkom notranje 
izpopolnitve.« Kot ugotavlja, so številni še 
vedno napačno prepričani, da bodo smisel 
življenja našli v idealnem partnerju, varni 
službi in udobnem domu. »Kdor še drži to 
iluzijo, se mu bo prej ali slej iztrgala iz rok. 
Vsi se bomo v nekem trenutku morali sooči-
ti s svojo resnično božansko naravo.«

Duhovno prebujeni ljudje dvigajo 
zavest celotnega planeta.
Teja Melinc bo vsak petek do konca leta orga-
nizirala brezplačne spletne meditacije za tiste, 
ki so na ravni svojega višjega jaza že pripra-
vljeni soustvarjati novo resničnost na zemlji. 
»Moji vodniki so mi predali sporočilo, da je 
prišel čas, ko se ljudje morajo seznanjati z mo-
čjo soustvarjanja svoje resničnosti. Kadar se 
množica ljudi hkrati zbere z istim namenom, 
lahko ustvarja neverjetne premike na kolektiv-
ni ravni.« V teh meditacijah je doslej združila 
že več kot 500 ljudi, ki skozi lastno pot du-
hovnega prebujenja prek energijskih portalov 
vnašajo svetlobo, znanje, sočutje in razumeva-
nje v kolektivno človeško energijo.<

GLAVNA NALOGA LJUDI JE,  
DA SE DUHOVNO 

PREBUDIJO

L judje so več tisočletij živeli v napač-
nem prepričanju, da je materialni 
svet resničen in da je naša duhovna 
narava zgolj verjetnost, pravi du-

hovna učiteljica in intuitivna svetovalka Teja 
Melinc. »Problem naše družbe je, da so nekateri 
ljudje arhetipsko nezreli. Številni odrasli so v 
svoji notranjosti na ravni pet- ali desetletnega 
otroka. Močno so navezani na svojo materialno 
lastnino, ki se jo bojijo izgubiti. To ne pomeni, 
da so negativni, vendar imajo zelo močne no-
tranje rane, ki se jih večinoma niti ne zavedajo.« 

Smo v obdobju intenzivnega karmičnega 
čiščenja
Naš svet v tem času na eni strani doživlja ne-
predstavljive grozote človeške sile in naravne ka-
tastrofe, na drugi strani pa nekateri ljudje uživajo 
v svobodi in brezmejnem obilju. Učiteljica staro-
davnih duhovnih resnic to polarnost pojasnjuje z 
razlago, da na našem planetu hkrati obstajata dve 
resničnosti. »Zdaj se dogaja planetarno prebuje-
nje, zato je veliko ljudi v fazi karmičnega čiščenja. 
Naloga odraslih je, da se odprejo duhovnosti in 
postavijo drugačen svet za naslednje generacije.« 
Kot pravi, v novi resničnosti otroci ne bodo več 
hodili v šole, ki bi uničevale njihov potencial. 
Novodobni otroci si tudi skrbno izbirajo svoje 
starše, da sami v odrasli dobi ne bodo več proce-
sirali svojih otroštev, kot to zdaj počnejo števil-
ni. »Naloga vseh ljudi je, da pomagamo planetu 
znova zažareti v barvah razsvetljenja, kot je to že 
nekoč napovedala lemurijska kultura, ki je pred-
videla svojo vrnitev na zemljo,« sporoča Teja.
Lemurija velja za prvo človeško civilizacijo, ki 
je živela na našem planetu. »Veliko ljudi, ki so 
reinkarnirani v tem času in prostoru, prihaja 
od tam. V Lemuriji so ljudje živeli po ženskem 

NA ZEMLJI NASTAJA NOVA RESNIČNOST 

Živimo na prelomni točki človeštva. Priča smo veliki planetarni 
transformaciji, ki so jo napovedala že številna staroselska ljudstva.  
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