
Yogi Bhajan – Citati o Vodnarjevi dobi
in čutnem človeku

Smo v kritični spremembi časa -spremembi 
Dobe. Spreminja se osnovna tankočutnost/
senzitivnost ljudi glede lastne duševnosti ter 
drug do drugega. Zdaj je čas, da vsi doživimo in 
poznamo svoj um na način, da se lahko 
odločimo za plemenito in učinkovito delovanje. 
V tej dobi zavedanja bo odobreno veliko več.

- Yogi Bhajan

(citat iz knjige The Mind, str. 27)

Vodnarjeva doba proti dobi Rib

To je glavna razlika med dobo Rib in dobo Vodnarja; Vodnar pogasi vsem žejo,
medtem ko Ribi simbolizirata dve ribi, ki druga drugo grizeta za rep. Pojdi ven iz
vode, dvigni svoj vrč in pogasi žejo vseh. (24. 4. 1997)

Prišel je čas spoštovanja samega sebe. Vprašanje ni 'Biti ali ne biti.' Izjava je 'To be, 
to be - Biti, biti.' ' I am, I AM - Sem, JAZ SEM.' Prišel je čas, ne za iskanje Boga, ampak 
za to, da bi bili Bog. Čas je zaupati in prebivati v delujočem Bogu, ne pa častiti Boga.
(1. 8. 2000)

Doba Vodnarja bo postavila dobo Rib v kot. To je naravno. Zima vse zamrzne, 
pomladi vse brsti, poleti vse dozori in jesen dopusti, da gre vse v zaton. Torej ni 
razloga, da bi bili razburjeni zaradi tega. To je naravni pojav. (7. 7. 1992)

Religija dobe Rib je bila: 'verjamem, vem'. Religija Vodnarjeve dobe je: 'vem, zato 
verjamem'. Je sto osemdeset stopinj razlike. To je razlika verovanja od zdaj naprej. 
Temu pravimo nova doba. Nihče ne bo verjel samo zaradi filozofije ali zaradi tega ali 
onega. Ljudje bodo verjeli izkušnjam. (11. 4. 1979)

Sporočilo dobe Rib je bilo: 'Pomagajte mi, želim vedeti.' V dobi Vodnarja je sporočilo: 
'Vem, lahko ti pomagam, da to postaneš.' Duševnost/intuicija se je obrnila in tudi 
življenje je potrebno ustrezno spremeniti. Znanje dobe Rib ne bo delovalo. Vaši 
dobički ne bodo uspeli, vaši neprijetni ali zelo osnovni izgovori ne bodo delovali. Ker 
je doba Vodnarja doba znanja: 'Vem, lahko ti predam.' Doba Rib je bila: 'Hočem 
vedeti, izroči mi.' (7. 7. 1992)

Zdaj vstopamo v dobo Vodnarja, dobo kjer vemo, doživljamo in temu bomo verjeli le 
mi sami. (20. 6. 1973)



V stari dobi Rib so prevladovali stroji in hierarhije. V novi dobi Vodnarja vladajo 
zavedanje, informacije in energija.

Shabd Guru: Osnove, uporaba in vpliv kvantne tehnologije Shabd Guruja, april 1995

Zavedanje Ang Sang Wahe Guru prihaja k nam skozi izkušnje. Zavedanje Cherdi Kala 
prihaja k nam skozi izkušnje, ne skozi filozofijo. K nam je prišel skozi Sadhano. In to 
je razlika med preteklostjo - doba Rib, sedanjostjo - doba Vodnarja in prihodnostjo -
dobe Sat ali nova doba ali kozmična zavest. (11. 4. 1979)




