Po Duhu nacionalnega 1/4 - marec 2020
Za pogumne, dojemljive, pravične, nesebične...
Ako zmoreš odpreti srce - beri počasi – opazuj - dejstva povezuj.
Ako tega ne zmoreš, lahko te vznemiri, raje odloži…
Semper Veritas – Resnica ima svojo ceno.
Resnica splošno ni prijazna, zatorej bolj vznemirja.
Prisotnost laži povzroča bolečino v srcu, duši.
Zgolj razumsko se laži težje prepozna, tu Smo, da vaša srca tudi tolažimo.
Smo vedno bolj odločni - oprosti človek - zmanjkuje ti časa.
Človek svojo ne-pozornost (usodno) sprva usmerja enim, drugim, po višji
resnici neposvečenim, kasneje, bolj po nuji pa tudi posvečenim, višjega
Znanja.
Duhovni ljudje, v medicinskem izrazoslovju nismo, tega se za zdravje ne
potrebuje veliko.
Usposobljeni smo, da vsako znanost tu na Zemlji, obrazložimo in nadgradimo
z naprednim znanjem od Zgoraj, v nasprotnem pravilnega razvoja ne bo,
Zemlja pa implodira.
O virusih - vsak po svojem ne-dojemanju.
V svetu, kjer gre skoraj vse narobe, znanje še ni dovolj cenjeno, torej do
sprememb nujno pride, četudi s pomočjo in pre-močjo Onih; viruse, veliko
tega, se tolmači enostransko oz. napačno, kar zavaja nepodučene, ves svet.
Korekten del zdravstvenih delavcev se prej ali slej izjasni malce bolj po
(materialistični) resnici, tako kot se je korektneje že izjasnila v delu
manipulacij 'nevarnih' virusov iz prejšnjih let.
Simpatiziramo z delom zdravstva, kjer se prizna, da marsikaj ni v redu.
Dopolnjujemo:
C.O.V.ID: Central Operation Visible IDentification
19: število genomov vladajoče elite, entitet NewWorldOrder, dočim jih ima
človek 23 (diploidnih).
Izognite se testiranju na Covid 19, ker Oni bi radi ID - identificirali vašo
kozmično genetiko, kdo v resnici ste, koliko genomov oz. kromosomov imate,
koliko dojemate, kaj zmorete. Oni to prepoznajo po krvi.
Ne bojte se virusa ampak obdelave podatkov, selekcioniranja, kar sledi…
Gotovo imate nekateri (preučevalci takih vsebin) več kot le 23 genomov (tja
do 153) torej boste iz spiska 'izstopali', za 'ločevanje', onemogočanje, višjo
kontrolo, diskreditacijo itn.
Pandemija C.O.V.ID-a je izraz za orgijo povezanih laži, da se državljanom
krati vse več osnovnih pravic. Prevara je primer, kako se učinkovito

onemogoči zdravje, ekonomijo, skupnost in svobodo z infuzijo strahu,
pomanjkanjem, razdruževanjem in represijo; po viziji družbe, Orwella 1984.
Mediji so razbohoteni vsebin, polnih nestrokovnosti in zavajanja, ne dovoli pa
se podučenim izpostaviti več resnice, saj si nobena oblast ne dovoli, da se
njihova zgodba javno demolira.
Mnogi, veliki in mali igralci žele biti zraven, radi bi bili pomembni, pametni,
vplivni, stremijo političnim močem, upravljanju.
Bo človek v bodoče še nasedal konstruktom neresnic, zavajanju?
Verjetno, ker Oni se med seboj lažje prepoznajo, v tem so bolj 'kompatibilni',
izkušeni so, kultivirani. Mojstri manipulacije so že 'genetsko' nagnjeni
nasedanju, polresnicam, zato prepričljivo nadaljujejo, nadgrajujejo igro,
nujo in upravičenost tega in onega, ne da bi raziskali, kaj človeku bolj koristi
in kaj bolj škoduje.
Večino odločevalcev združuje skupen duh neresnic – nedojemanja objektivne
stvarnosti. Povezani zlonamerno, premorejo veliko, predvsem zunanje Moči,
dočim se z resnico, ponotranjenih moči, komaj kdo korektno izjasni.
Informiranost in premišljenost nikoli ne sledi paranoji, ta že ni dostojna
novodobnega človeka, tak zdravo presoja in pozitivno pristopa vsaki stvari.
Smo res tako razdruženi in brez moči napram neki diktaturi virusa?
Kdaj se bomo pa Mi tako organizirano povezali?
Preko javnih medijev je to onemogočeno, zakaj?
Pogumnim, ki resnico živijo in se izpostavijo - Hvala.
Na nekaterih Univerzah, že od leta 1965, študentje medicine testirajo
simptome virusa Corona - z injekcijami na sebi. Seveda, vsako leto, virusi-Vse
rotira a tudi človek se zapleta, razpleta, vijuga med lažjo in resnico, nekako
se prilagaja, 'mutira' . Virusi, vse povsod prisotna živa bitjeca, igrajo
pomembno vlogo, neprekinjeno. Torej, zakaj se danes (v bodoče še bolj)
stalno ponavlja in zavaja, da so 'smrtonosni' a-ko so del naše stvarnosti.
Jih človek ne obvladuje, ker mu primanjkuje česa drugega?
Vse, tudi virusi tega sveta, sodeluje pri nečem, spodbuja nas v nečem, uči
nas, sodeluje, tudi v pozitivnem restrukturiranju DNK. Vse je odvisno od
človekove organizacije, vse je v skladu z razvojem genetike, vse je z vsem
povezano z razlogom.
Izpostavljanje zgolj delnih lastnosti, kateregakoli virusa, bilo česa, bilo koga,
predvsem pa le-negativnih lastnosti pomeni negativno dejanje. Vse v zvezi s
priročno-enostranskim se šteje za manipulacijo, ne glede ali človek to ve ali
ne. Predstavnike ljudstva lahko vsak posluša, in preučuje, kateri paradigmi
(zgledu), kateri smeri je naklonjen. Kdor se v istih besedah-vsebini preveč
ponavlja, poudarja eno-te-isto, predolgo prepričuje – ta nikogar ne prepriča,
tu nekaj ni v redu, tu ni dovolj resnice, tu ni pravilne poti.
Človek od resnice je jasen, nedvoumen, budi in neguje naša srca.

Ljudstvo je izpostavljeno lažem, zavajajočim obrazložitvam, te narekujejo
izvržna dejanja.
Je človek dolžan sprejeti ukrepe ali disciplinacijo, ki izvira iz zavajanja?
'Verjetno' ne, ker človek zavajanje podoživi kot neetično, izvržno.
Lažne obrazložitve o virusih idr. se bodo nadaljevale.
Zrežiran scenarij in 'uradno' poniževanje človeka uspeva, nad pričakovanji.
Človek je šibak in pasiven. Nezainteresiran za, kaj se v resnici dogaja, celo
'spodbuja', da se sprosti iz laboratorijev (od 'Fort Detricka' - pa do 'Wuhana'…) še druge viruse (strupe), ti niso nujno nevarni, lahko pa
doprinesejo 'neugodju' z razlogom, psihosomatsko.
Ako je človek bolj po resnici orientiran (organiziran), so virusi b.p., z njimi
človek sebe nadgrajuje. Več resnice - več zdravja. Neugodni so človeku, ki
živi v strahu, torej laži-nevednosti, jezi, zavisti, tudi ignoranci takih vsebin,
starejši, brez volje do življenja, utrujen stremi domov v duhovni svet.
Zdravstvo, zdravniki naj se, o pravilnem, globoko zamislijo.
Testi na ta virus niso za diagnostične namene, niso preizkušeni niti
registrirani; tako orodje (vse piše na njih) ne daje nobenih sklepov
(zanesljivost 30-50%), zato so ukrepi kontranamerni.
Ti virusi sploh nimajo karakteristične klinične slike. Zanje ni validnih testov,
ker tako testiranje za znanost ni zanimivo, pri prehladnem ni nevarnosti.
Obstaja problem tolmačenja kliničnih rezultatov, pacienti so deležni
neprimerne, t.i. pre-agresivne medicine idr.
Strateško-uglašeno se ponavlja (vzdržuje disciplinacijo), da ljudje od tega
virusa masovno umirajo, dasiravno ni tako. Od 5542 pacientov je v Italiji od
Corona virusa umrlo le 7 oseb (primerno dokazano in potrjeno z avtopsijo),
vse te pa obremenjene s simptomi, ki tipično sledijo starostnikom, brez volje
do tuzemnega življenja. Pri obravnavi pacientov in tolmačenjih vzrokov
smrti, je strokovno dokazano veliko nepravilnosti - zakaj:
Covid-19 ima Status ''bolezni, ki se pojavlja ali je že prisotna'', zgolj na osnovi
predpostavke, tudi če ni izvršen noben test. Ne glede ako nekdo umre od ene
ali več resnih osnovnih bolezni, se javnosti lahko prijavi smrt kot še ena žrtev
Covid-19 - Memorandum o NVSS z dne 24. marca 2020.
Politična kriza pomeni divji zahod neznanja, ustvarjanje histerije.
Večina povezanih igralcev (politikov, novinarjev, zdravnikov, videni in slišani
preko medijev, skoraj vsi se vidno-notranje tresejo, prepričljivo 'osebno
prizadeti', navajajo število novo okuženih, novo umrlih, dramatizirajo, kot da
odslej nihče ne sme umreti; se ne sme tudi nihče roditi?
Bolnice so večinoma prazne,
https://www.youtube.com/watch?v=ol__yiL_nc8&feature=youtu.be ,
morebitni 'kužni' po bolnicah pa večinoma normalno zdravi.
Ako se išče (število genomov?) - se tudi najde.

Vsak človek ima naravno v sebi delež 7-14% virusov Corone, vsak je lahko
poizkusni zajec, stran od testiranj.
'Kužni' so zadržani predvsem zaradi 'opazovanja in spremljanja bolezni',
manipulacije 'bodo že zboleli', za aktualno posredovanje 'kaotičnega' stanja,
ustrahovanja javnosti; Ljubljana, potrjeno, asimptomatskih ca. 75-85%.
Ako se z medijsko histerijo zvleče ljudi v klinike, šotore, celo športne
dvorane, se obolevnost bistveno poveča še za marsikaj drugega. O veliko večji
(6x) smrtnosti sezonske gripe pa nič, priročno – vsi so umrli od prehladnega
virusa Corone; za druge virusne skupine niso bili niti testirani.
Obstaja veliko podatkovno polje, ki omogoča prirejanje-zlorabo, da se
manipulira s številom in vzroki smrti a sezonska, občevirusna umrljivost je
celo manjša od lanske.
To ni karantenska bolezen, na taki listi je ni, take se ne zdravi s karanteno.
Uporaba respiratorjev dodatno zakomplicira (zataji diafragma), dokazana je
povišana smrtnost za 8%, a se jih vseeno nabavlja, preko posrednikov še bolj
v škodo ljudstva. Grehe nesposobnih (vran) vedno plačuje (-jo golobice)
narod, nepotrebnih nekaj sto milijonov €.
Maske, tako zdrav vdih mnogoterih substanc v zraku kot pravilno preobražen
zdrav izdih substanc iz telesa, omejujejo, kvarijo. Kdor vseprisotne naravne
substance ne zmore počlovečiti, reinformirati, oplemenititi, ta res lahko
zboli. Kar je notranje 'neudomačeno' lahko začne divjati, množi se in razsaja,
izraža bolezenske simptome, telo se večinoma pravilno in uspešno organizira,
lahko pa tudi kolabira.
Nošenje maske pri takih virusih ne ščiti kot se zapoveduje. S tem se človeka
bolj nervira, moti, omejuje v pravilnem dihanju in delu. Obolel bistveno bolj
'ogroža' drugega s stalnimi izparinami iz vsega telesa, neprijetnega vonja kar
se lažje nevtralizira brez 'medicinskih' pristopov: osebno higieno, vodo,
sadjem, gibanjem na svežem zraku, soncem - nikakor samoizolacijo.
Nošenje mask lahko izzove vrsto simptomov slabšega počutja, spodbuja
podrejenost 'nečemu' in sram zaradi neobvladovanja 'tega', ubija celice.
Maska ponižuje, človeku dviguje obolevnost, uklanja hrbtenico-pogum,
jemlje zdravo samozavest, dostojanstvo itd.
Maske se lahko zapove, kjer so upravičeno-dokazano potrebne. Če nekdo ne
obvladuje lastne psihosomatike, notranje organizacije, endogene flore in
favne, eteričnih in astralnih zakonov v telesu, takemu niti vesoljska zaščita
ne pomaga.
Človek je prvenstveno zaščiten iz moči (obvladovanja) notranjega ne izolacije
zunanjega; če nekaj režemo z žago, smo notranje pozorni, torej žago
obvladujemo, da se zunaj ne porežemo.

V skladu z znanjem-samoobvladovanjem, naj se o potrebi zaščitnih sredstev,
za vsako okoliščino posebej, vsak odloča samostojno, posiljevanje je
nedopustno. Več Znanja pomeni več samozavesti, brez maske. Malo znanja –
stalna uporaba maske. Opazujte, preučujte: kdo, kje in koliko nosi masko.
''Varujte drug drugega s primerno razdaljo'', ''nosite maske da drugega ne
inficirate'','' cepite se da ne ogrožate drugega'' ipd. - kdor tako misli, deluje
na strani Onih, pa sebi to prizna ali ne. Spodbujanje slabe vesti namreč izvira
iz negativnih sil, te delujejo od Zunaj in iz človeka.
Tudi z masko se vsakogar prepozna; koliko je strokoven, koliko pozitiven,
koga zastopa, čemu stremi. Pred Resnico, prej ali slej pade vsaka maska.
Ako ima nekdo, npr. kirurg, plemenit izdih-dah, je za operiranca bolje, da
med njima ni nobene maske, duhovne koprene; dobri duh človeka ali
prostora, lahko o-zdravi človeka, okolico.
Veliko bolj resnih skrbi bo človek deležen zaradi neobvladovanja tako
notranjih kot zunanjih vplivov: težkih psihoz, nevroz, depresij, bipolarnosti,
zaposedenosti, degeneracije, agresij, ogroženosti, onemogočanja.
Kreposten v duševno-duhovnem, ki ozdravitvene moči premore, ta se sicer
lahko malo 'utrudi', a zlepa ne zboli.
Ko se spozna, da ozdravitvene-moči sestopajo v človeka od zgoraj, iz
duhovnih svetov, iz Svetega Duha, bo (tudi medicina) hitreje napredovala.
Kot pojem ''mleko'' izgrajuje fizične moči, tako pojem ''Mlečna cesta''
izgrajuje ozdravitvene.
''Socialno distanciranje'' je nasprotje poz. združevanju v socialnem, osebnem,
intimnem. Pristna ljubezen med moškim in žensko, med prijatelji, stremi
dotiku, prsnico k prsnici, srce k srcu, eterični objem – transfer zdravilnih sil.
Distanciranje tudi zmanjšuje možnosti izmenjav informacij, razbija grupe
istomišljenikov, onemogoča iznašanje resnic in organiziranih aktivnosti;
Divide et impera - Razdeli ljudstvo, da mu lažje vladaš.
Kdor ustvarja okoliščine bilo kakšne razdružitve, še posebej ko gre za globljo
ljubezen (druženje med dekletom in fantom idr.), je po višjem Zakonu
deležen velikih posledic, za sebe in rodbino.
Ljubezen prihaja iz najvišje dimenzije obstoja, ima največjo moč, zato
podleže najstrožjim Zakonom. Najmočnejše Sile so najbolj subtilne narave.
O naravi različnih prekletstev raje povprašaj teologe; učeč, tudi take Zakone
umesti za preučevanje tistih, ki združujejo, drugih, ki ločujejo, strpno in
brez obsojanja.
Širša slika. Zanimivo je delovanje NATO-a v zvezi s tem (in vsem drugim,
zlonamernim delovanjem) v prostoru EU. Corona je diagnoza eksopolitike.

Napotek, čim več bodite v stiku z naravo, sprehodi, rekreacija.
Izogibajte se bilo kaki reakcionarnosti, okoliščini kontrol ID-entifikacij,
predvsem pa sankcijam, te usmerjeno nižajo opravilno 'frekvenco', pozitivno
spodbudo duše, plenijo energijo (denar), vznemirjajo, kvarijo razpoloženje
več dni. Ne izziva se mentalno programirane kontrolorje, male psihopate,
škodoželjne, ki zavračajo obrazložitve zdravega razuma: ''… mi samo
opravljamo svoje delo, sledimo pravilom, odredbam, ukazom…'', brez občutka
za sočloveka, dominantno s plačilnimi nalogi, karajo, ponižujejo.
Zadržujte svojo 'vitalnost', in denar; kazni so tu neupravičene, vsebolj tudi
davščine, te večidel poniknejo, po Zakonu črne luknje.
Kjer je prisotna agresija, zagrožene kazni, uniformirana pri-sila, orožje, tam
so laži in zlorabe - nerazumevanje stvarnosti.
Dejstvo, da nekdo v službi kontrole prejema plačo govori, da je uklonljiv zlim
silam, četudi po službi govori drugače, smatra sebe za družabnega,
podučenega, dobrega človeka. Pomembna je njegova podrejenost službi,
manj doma. Kdor ni sposoben odreči se sistemski disciplinaciji, večini
državnih služb, ta ne prepozna služenja za dobro bližnjega.
Na račun drugega oz. kaznovanja drugačnega mišljenja se ne doprinese
pozitivnem razvoju.
Agresiji na smoter Našega bivanja sledi ekspanzija delovanja (izživljanja)
zlonamernih sil, bitij… Ta živijo svoja življenja prav v vsakem človeku in se
lahko aktivirajo kadarkoli, kjerkoli, v kolikor človek svoje karakteriologije,
torej vsega, kar zaposeda njegovo osebnost, temperament, ne obvladuje po
zavesti višjega Jaza.
''Navodila za uporabo človeškega telesa'' - telo je veliko inteligentneje
kreirano kot premorejo dojeti človeški, fizični možgani.
Zgolj v intelektualnem se višje resnice ne zmore dojeti, takih vsebin objeti.
Višjim znanjem se težje pristopa, ta nekako odbijajo, kot da za danes niso
potrebna. Ta, malo drugačna znanja, iz 'jutri', te danes nadgrajujejo, da si za
jutri pripravljen, dovolj kreposten, imun, da ko v najtežjo stisko padeš,
zmoreš notranjih-znanj-moči, da ne kloneš. Številne se že leta posluša:
''Zakaj nisem bolje prisluhnil, kar ste Nam govorili''.
Mi nikomur ne vsiljujemo ničesar.
Vzemi kar se ti zdi primerno.
Lažem se je potrebno nemudoma odzvati z Resnico, tako pravilno zmanjšamo
njene moči.
Si dovolj kreposten, da se pravilneje odzoveš?
Človeštvo brede v taki globini laži, da se niti pozitiven zlepa ne izvleče.

Po Duhu nacionalnega 2/4 - marec 2020
Zakaj se človek pusti poniževati?
Človek klone pred neresnico, če mu primanjkuje resnice.
Zgolj materialistično tolmačenje ne daje pravilne obrazložitve.
Moči vedenja lahko pridobite tudi brez videnja, jasnovidnosti.
Duhovi pomagajo vašim dušam, da odpustite siromaka preteklosti in
postanete gospod prihodnosti.
Človek raje zaupa uradnim lažem, umira na obroke, namesto 'neuradni',
dasiravno težavni resnici, da bi zaživel, preživel. Resnico se najprej ignorira,
zatem pa še zasmehuje - kasneje šele sprejme saj postane očitna.
Za dojemljive... Opazuj, dejstva povezuj.
Nekateri stremimo normalnem razvoju, nekateri abnormalnem, oboje je
legitimno - vsak naj se svobodno opredeli.
Naša a tudi domena biogenetikov, ki pravo znanje o tem imajo je, da človeku
obrazložimo naraven način. Nekateri, zavezani molčečnosti so-delujejo v
zlonamernem, nepravilnem razvoju, s človekom upravljajo kvarno.
Glede razvoja genetike nismo zavezani molku, neodvisni služimo človeštvu v
dobrem, pravilnem. Osvobojeni spon pogojevanja svobodno delimo znanje,
obrazložitve; kdor temu stremi, že najde, literaturo, strokovnjake, vse je na
voljo, večinoma brezplačno.
'Epidemije' bi bilo konec, normalno kot vsako leto, ako vlade ne bi slepo
intervenirale po diktatu WHO.
Mi nismo za širjenje laži, dezinformacij, kvarnih posledic, nestrokovnosti, kar
papagajsko se sledi – nadrejenim osebam, programom, avtomatizmom.
Pozitivno naravnani raje prosimo škodljive 'viruse družbe' da se kaj podučijo
ali vprašajo. Oni neradi gredo v učilnico, pozitivno karanteno, četudi - učna
snov: spoznaj sebe in spoznaš sočloveka in Svet - najbolj doprinese, saj sebe
le v znanju lahko proslaviš.
Kdor ne zna ali ne zmore, ne sme biti nadrejen nekomu, ki zna in zmore.
Nadpolitično – da se vsakomur prizna kar res obvladuje za skupno dobro in se
mu omogoči delovanje; vsak nosi zametke nečesa genialnega po sebi, vsaka
duša.
V nekem delu zgodovine človeštva se je upoštevalo: Komur je vladanje dano,
ta se mora najprej podvreči 30-letnem strokovnem šolanju - brez vpliva
zunanjega okolja; danes se poleg tega zapoveduje tudi čim več izkustev,
obvladovanja zunanjega sveta - kako Planet deluje.
Namere karantene so, tudi, da se ljudem izčrpa prihranke, da čim več
obrtnikov, podjetnikov oslabi ali celo propade. Navidez se ljudstvo tolaži z

neko izravnavo: ''Tudi EU bo ponudil ogromna sredstva'', ta zdaleč niso
sorazmerna z dejansko povzročenim. Namenjena so predvsem 'ugodnim'
kreditiranjem, daljnim zadolžitvam držav in ljudstva.
Širša slika. Cepilna katastrofa. Brez kliničnih referenc, brez določenega
protokola: poizkusov na živalih, multicenter študij, placebo kontrol, dvojnih
slepih študij itn. so cepiva že na voljo – za masovno cepljenje.
Brez cepljenja ne bo možen izstop ali vstop v drugo državo, dvig denarja,
zaposlitev, zdravstvene, socialne storitve - številna pogojevanja.
Vsaki nedoslednosti sledi denarna kazen, 'zategovanje', represija. Da se temu
izogneš, odreagiraj že danes, z argumenti, na pravem mestu - Hvala.
Kaj vse človeška naivnost sprejme, samo iz radosti, da nek virus 'preživi',
zadaj pa potekajo številne paralelne zgodbe, velike zadolžitve držav,
kontrolirano razstreljevanje gospodarstva, pogojevanja, izsiljevanja vlad,
politikov, upnikov, vsiljevanj cepiv, zdravil, tehnologij, orožja, izčrpavanje
ali prilaščanje naravnih bogastev, kulturnih dobrin.
Alarmantno, kako skoraj vse vlade klonejo Agendi (21), agresivnem zajedanju
v nacionalnost, psihološkim in ekonomskim pritiskom, režiranim terorističnim
akcijam, vse strožjem omejevanju, odvisnostim in cenzuram, na vseh ravneh
pred Silami, ki nasprotujejo razvoju človeka.
Pritiski na gotovinsko plačevanje, obvezno cepljenje (za višjo smrtnost),
vstavljanje mikročipov. Človeka se veliko lažje kontrolira in onemogoča preko
mikročipov; simulira se motnje, različne simptome, okoliščine, da se
škodljive namere prikrije; tega se veliko dogaja, veliko nezaželenih
aktivistov ugasne, zdrave predpripravijo na učinke smrtonosnih bolezni,
inštalirajo prometno nesrečo, blokirajo zavore, aktivirajo stopalko za plin,
pred ovinkom vcepijo sliko ravne ceste; več tehnologije več možnosti.
Kateri del človeka je tukaj 'kriv'? Zakaj se sploh dogajajo vsakovrstne
nesreče?
Za kršenje mnogoterih pravil v pomoč - prijave od sosedov, redarjev,
policistov, vojske in tehnologij, vojaških sodišč; v afektu prekrškov usmrtitve na licu mesta. Sužnjelastniška tortura, absolutna kontrola,
drakonske mere, ekonomski kolaps, bankrot držav, nemiri, preganjanje
aktivistov, lakota, vojne, opustošenje.
Redarji, policisti 'ponosno' opravljajo zadolžitve, želeli bi si, da se župani,
komandirji idr. odzovejo nadrejenim tudi s primernim nestrinjanjem.
Klic vesti (veza z Bogom) pomeni imeti izgrajeno mnenje, nikakor samo,
''delamo kar nam ukažejo''. Pomembno je raziskati kdo, zakaj se ukaže.
Ukaz je negativen, prošnja ali priporočilo pozitivno.
Ne služi se sočloveku, ako se mu nagaja, vznemirja, zlorablja uniformiranost,
škoduje; policisti, inšpektorji, redarji, radaristi, rubežniki.
Kontrola oz. plenjenje sočloveku podleže negativnim silam.
Kdor ljudem bolj škoduje kot koristi - take duše so vpoklicane prej.
Pozitivno je:

- ''Kako vam lahko pomagam-o?''
- Prometno vam je poteklo. ''Prosim, uredite nemudoma.''
- ''Prosim vas, nadenite si masko, tu je obvezujoča.''
Švedska v mestih nima omejitev hitrosti ampak - ''Prilagodite hitrost po lastni
presoji.'' - Smo predlagali tudi pri nas, to in še marsikaj v pozitivnem…
- Ako se nekomu vsili test alkoholiziranosti in je ta negativen, slaba karma
kontrolorja. Test pozitiven in se človeka kaznuje, tudi slaba karma, in ko se
tega nabere…
Človek nikoli ni kriv, ampak mnoge sile, ki človeka izzivajo (negativni Zakoni,
tehnologije, entitete, implanti, sevanja), prikriti programi kolektivne
zavesti, ko človek nasede in pleni energijo sočloveku.
Družba je torej daleč od pozitivnega pristopa, ki razvija pristni red,
zmanjšuje notranji nemir, spodbuja edukacijo in predvsem osebno
odgovornost; zaupanje je strokovno, večinoma pozitivno, kontrola temu
nasprotuje, služi temnim silam.
Marsikateri bi se streznil ako bi ozavestil posledice svoje pasivnosti ali
napačnega pristopa. Da se človek podredi služenju v škodo sočloveka, bo
kmalu nesprejemljivo. V pozitivnem svetu se nikogar ne kaznuje, predvsem
se ga poduči, spodbuja k odgovornosti, opomni, v skrajnem primeru omeji.
Ko se pa uradno osebo nagovori, da odreagira s prijavo navzgor na napačno,
tega v praksi ni; na številne prijave očitne mreže kemtrejlov nad glavami,
policist arogantno: '' sej bomo vsi umrli, itak nas je preveč'', drugič: ''ne
motite nas s tem, imamo pomembnejše delo'' in osorno odpravi ipd.
O genocidu - z ignoranco; podobno ignoranca vodi v osebni 'genocid'.
Ali nerazvita, neodgovorna oseba sme odločati kaj je prav, kako naj človek
deluje, živi? Praksa, da malo-kulturen, nepodučen uslužbenec izživlja lastne
frustracije na dostojne in podučene je nedopustna in terja vpoklic učenju.
Poduk: nekdo, ki se striktno drži tuzemnih zakonov ni drugačen od onega, ki
jih sploh ne upošteva; v dojemanju realnosti se oba štejeta za podobno
omejena, obema primanjkuje empatije, pomembne vrline v človeku.
Prebujen človek premore več odgovornosti, tolerance, predvsem pa strokovno
in pozitivno odreagiranje. Razbremeniti Svet od laži in zavajajočih
obrazložitev, po svoji biti zmoremo. Tudi tebi Hvala.
Več uradno nezaposlenih, novi davki… Posledica laži pomeni tudi
obremenjenost javne uprave, birokratskih zapletov, a zadeve se razplete le
prisotnost pozitivnega, resničnega in dobronamernega.
''Le kam to vodi?'' Kmalu dobrodošli v anarhiji, vmesni postaji, vsekakor
boljšem stanju kot obstoječi nered. 'Državotvornost' tone v nerazrešljivo,

dočim se anarhija večidel porodi iz potreb zdrave pameti, sprva na lokalnem
nivoju, kjer se lažje organizira, odreagira, izvrši medstanje, na novo zastavi.
Kakšna je usoda (karma) posameznikov, politikov, neetičnih akademikov, o
tem raziskujte sami. Višji zakoni so nekje celo zapisani, a jih čista individua
lahko doseže tudi če niso…
Sistem se bo zato sesul od znotraj, izgradil pa iz moči in večne modrosti
periferije. Iz vasi so nastala mesta, Jutri so vasi oblegane, zelo 'razširjene'.
Žilav kmet ne rabi poslušat neumnosti po TV, ima preveč dela. Iz višje
duhovne perspektive tudi ta vsebina ''ni tako pomembna'', oz. kakor za koga.
Človek je na preizkusu iskanja ravnovesja, notranjih moči za bodoče
preživetje. Ako v zavesti takih vsebin ojača, Ono slabi.
Iz mnogih, čutečih duš se poraja nemir – z razlogom, ker je Duša v telesnem
onemogočena za prehod v 5. dimenzijo, kar pa NWO preprečuje z razlogom
samopreživetja. Človeka se z metodami strahu, negotovosti, negacijo duše,
odtujevanja od Duha, omejuje z astralom 4. dimenzije zgolj na 'fizično'
frekvenco.
Širša slika. Mi smo predvsem BIO-loška, oni pa predvsem EM,
elektromagnetna, visoko tehnološka bitja. Nihče ni čisto BIO ali samo EM,
vsak ima nekaj enega ali drugega. Izziv, vsak naj sebe razišče, koliko je EM
implantiran brez lastne vednosti, pa da kvarni del zavestno odpravlja.
V naravi, sprostite svoje telo in um, predajte se s srcem, ne toliko fizičnem
temveč duhovnem vidiku Sonca; pa brez pričakovanj, je sebično. Tudi Sam
vrni Duhu Sonca svojo iskro, ''oprosti in hvala''. Spodbujajte se v duhu, ne
doživljajte svoje biti zgolj skozi fizični, meseni del telesa.
Širša slika. Človeku z dušo (humanoidu) so ustvarili ščit okoli Zemlje, poleg
ostalega tudi ca. 20.000 satelitov. Da Zemlja ne doseže frekvenc Svetlobe
(centralnega Sonca iz Mlečne ceste, Alkios) se človeštvo zadržuje v planetarni
karanteni, elektromagnetni kletki tehnologij 5G, 6G.
Panični so, januarja 2020 je kozmični val dosegel Zemljo, bojijo se, človeku
so lažje razkriti, saj se vplivne entitete skrivajo v številnih človeških telesih
pa so ranljive, človek jih lahko opazi.
Oni ne prenesejo naravne svetlobe, pri njih je vse umetno, zato naravno
sevanje Sonca onemogočajo z zapraševanjem iz letal, kamtrejli, nošnjo
sončnih očal, temnem oblačenju, togosti idr. Če jim tu ne uspe, pobegnejo v
zemljo, že bežijo, podzemna mesta so pripravljena, umik je predviden za
tiste, ki morfogenetsko močneje odstopajo in bi bili izpostavljeni prepoznavi
od človeka. Lahko se umikajo v globino Zemlje, ker - Oni so že programirali
večino človeštva, še posebno na vplivnih položajih, imajo jih na površju
Zemlje, vse zmorejo upravljati s številnimi brezžičnimi, eteričnimi in
astralnimi tehnologijami, ki jih človek zelo težko zazna, ne dojema.

Pozitivne sile, torej podučeni, s pisanjem po meri, motijo strategijo
Konzorcija Entitet, ki kalkulira za sebe, da obvlada človeštvo.
Duhovni igrajo vlogo na nekem, človeku nedosegljivem nivoju.
Mi nismo z Njimi, nikomur v konfliktu, četudi stremijo depopulaciji,
razčlovečenju in gonji posameznikov, ki vzpostavljajo pozitivno ravnovesje.
Preko orodja WHO, NATA, civilne zaščite idr. se zapoveduje ukrepanje vseh
vrst. Bizarne omejitve gibanja negirajo naravnem razvoju, veliko tega se še
zgrne. Predvidi- postani kreposten.
Takrat ne kriči niti se pritožuj. Marsikdo bo popolnoma zaposeden; norel bo,
blaznel, ubijal bližnje, paleta grozljivih dejanj iz najgloblje teme; orodja ne
manjka, kuhinjskih nožev, škarij, orodja, orožja.
Videnja približamo, bolečine v srcih ljudi: joj-joj kam smo prišli, kaj sem
zamudil, za-Kaj sem verjel, zakaj sem se prepustil…
Ne zatajimo svoje duševno-duhovne bitnosti, pokončni smo in aktivni, v duhu
sodelujemo.
Marsikaj je lahko le slutnja, predvidevanje, vizija, saj ni res – pa je.
Raziskujete, zavestno sebe razvijate, trudite se, dolžnost prosvetljenega je,
da del 'utopičnega' pisanja približa sočloveku v pomoč dojemanju stvarnosti.
Tudi današnji avto, telefon, bi bil za človeka 19. stoletja utopičen.
In vendar veliko utopičnega, 'sci-fi', še kako deluje, ki dojemanje današnjega
človeka presega za tisočletja.
Mi opomnimo ljudstvo vedno pravočasno.
Brez duhovnega uvida kultura človeštva umre.

Po Duhu nacionalnega 3/4 - marec 2020
Znanje nastaja samo z raziskovanjem, strokovnim treningom uma,
dvigovanjem zavesti in stalnim umeščanjem objektivnih informacij.
Dokler človek nečesa ne dojame oz. zna, je bolj malo-čuten 'vernik'. Kritično
razvija občutek za prav ali narobe, če tega ne premore, se zaplete, na slabše
mu gre. Kdor tole preučevanje 'premore', svoje življenje lažje razplete.
Bio polje človeka ogrožajo radio valovi, tudi Zemlja bolno hibernira zaradi
prevelikega preskoka v obsegu povišanja valov.
Z radioaparati, kondenzatorji, sprejemniki, HAARP-om, G1-G6, Wi-Fi itn., se
povzroča vse več zdravstvenih problemov, srčnih, možganskih, ožilnih,
pljučnih, mentalnih – resnica o tem je dokaj enostavna.
Poškodovan je Van Alenov zaščitni plašč Zemlje. Za sprejem kozmičnih
informacij ima človek sprejemnik, pinealno žlezo, ki skrbi za obstanek
človeške bitnosti a je nerazvita, kalcificirana na velikost graha, namesto da
bi bila eterična v velikosti žogice za golf.
Z vsakim preskokom v elektrifikaciji, od G1 (brezžičnim telefonom) G2
(glasom in tekstom), G3 (verzijo interneta v limitirani obliki), G4 (digitalno
tehnologijo, medmrežjem, subliminalno zlo-uporabo, mikrovalnim orožjem
itd.) ljudje izgubijo del zdrave pameti, so onesposobljeni objektivnega
mišljenja. Ljudi se prepričuje zgolj s prednostmi 5G, Agendo za upravljanje
vseh električnih aparatov, strojev, vozil, primarno zlonamerno pa vodi na
čipiranje do stanja brezdušne figure, absolutni kontroli značaja in aktivnosti.
Na zombifikacijo je človek že uglašen; Reality Show, Big Brothers, brezsramni
scenariji pritegnejo občinstvo, vse pod nadzornimi kamerami 24/7 v zaprtih
prostorih ali neposredni bližini, kako se brezvoljni uklanjajo služenju,
ubogljivosti in lažnim občutkom, da nekaj veljajo, ker vanje buli masa
hipnotiziranih, samo-neuresničenih ljudi.
Nihče ne more očitati, da v tem ni dovolj odkritosti. Take in številne druge
oddaje je sprejelo kar 95% svetovnega občinstva. Preštevilni kanali na TV
omogočajo veliko hipnogogičnega 'počitka', tekstovne, slikovne in vsebinske
obdelave možgan, predvsem v podzavestnem, kjer se osebo lažje upravlja.
Taka in drugačna opazovanja terjajo največji ekran - se bolje vidi, spozna.
Koliko anten, regulatorjev, števcev, relejev, mikrovalovnih pečic pa desetine
raznih aparatov ima človek po domovih. S sateliti se opazuje detajle,
prisluškuje, seva na Zemljo, na človeštvo. Naši bratje vedo, v arzenalu so na
voljo tudi ubijalci satelitov; ena sama posvečena duša v telesu in zlorabljene
tehnologije v sekundi ni več, da pozitivnih vplivov 7G ne omenjamo.
Energente z neugodnim vplivom na okolje (elektrika, nafta, plin…) se še
vedno vzdržuje za uporabo, prikriva in zavrača pa uporabo orgonske,

eterične, kristalinske energije. Raje se izčrpuje Zemljo, naravi in ljudem
vitalno energijo, stremi ustvarjanju trupel, kot razvije brezmejne, ceneje
pridobljene, čiste 'energente' oz. sile.
G5 valovi prebijajo debele betonske zidove (namerno rušijo, npr. mostove s
Teslinimi valovi, kot v Italiji), kot rentgen zaznavajo vse, kar je v objektu, v
kleti, globoko pod zemljo, povzročajo mrtve celice v telesu. Ogrožen je
obstanek človeške genetike, delovanje izvirnih duš. Ljudi smo dolžni
opozoriti: Odreagirajte z odkritim nestrinjanjem. Formiranje Nove Svetovne
Vlade stremijo vojnem stanju, odstranjevanju tisočih nezaželenih,
nepotrebnih, nekoristnih ljudi. Z besedama: teorija in zarota, se prikriva
številne strategije dehumanizacije. Lažno se predstavlja viruse, da služijo
manipulaciji gospodarstva, kaznuje se države, voditelje, neposlušne,
neodvisne. Uporablja se Strah kot temelj za manipulacijo človeka. Pri
aktualnem virusu je strah brez razloga, upravičen strah še pride.
Zlahka se mentalno programira politike, elitiste, obveščevalce, praktično
celo človeštvo. Kadarkoli se lahko ciljano onesposoblja delovanje notranjih
organov, kontrolira in vsiljuje drugačne misli, najpogosteje pa onemogoča o
vsem tem podučene, insajderje. Če kdo prestopi prag ravnovesja med dobrim
in zlim, se mu preprosto izklopi vitalno silo - vse na daljavo, brez 'dokazov'.
Od kod vse tegobe v telesnem; nedelovanje ledvic, jeter, pljučnih kril, žleze
ščitnice, zakaj toliko mrtvih celic; je lahko tudi primerna kazen za podučeno
individuo, ki z 'nedovoljenim' iznašanjem ' resnic prekrši ravnovesje višjih
Zakonov. Mi smo nekaj od omenjenih dejstev dolžni posredovati, širjenja
vsebin za osveščanje javnosti se ne more popolnoma preprečiti. Vzdržujemo
primerno ravnovesje, zato se nam ne more škodovati preveč.
Obstaja spisek podplačanih v korporacijah, vladah, bančništvu, vojski,
farmakologiji, javno izpostavljeni, visoko usposobljeni za prepričevanje, za
upravičenost v delcu dobra, uklonljiv človek marsikaj sprejme in nasede še
večjem zlu. Opazujte jih, so brez sočutja, sebični, hladni, opazujte jih v oči,
opazujte njih misli v glavi, oni so retorično spretni, sposobni analitiki,
samozavestni a opazno nemirni in napadalni na resnico, njo kaznujejo…
Igrajo vlogo empatije, izjemni, patetični igralci, vedno modni, nekateri v
belih haljah. Vse postaja poligon za evgeniko, selekcioniranje ljudi,
odstranjanje 'nepotrebnih' starostnikov, vpokličejo v karanteno vse: ki so
zadnja leta prejemali injekcije proti gripi; četudi ne bolehajo; četudi skrbijo
in upoštevajo zdravilnost višje narave…
Brezkompromisna dinamika, omejevanje gibanja – policijska ura. Sprva do
24h, kasneje do 22h, pa do 18h… S strahom, ki ga inducirajo ljudje, ki sami
prijavljajo prekrškarje, da se izzove 'legitimna upravičenost' nadaljnjih
ukrepov, začaran krog 'uradnega' omejevanja z manipulacijo množice.
Številne zahodne države so že izgradile koncentracijska taborišča, po zgledu
nacizma, preizkušeno, le bolj prikrito in kultivirano – smoter je isti.

Za mnoge (mi porečemo vse) viruse se ve, da so nenevarni, a Oni imajo
najboljše strokovnjake, genetike, da se nadaljuje z injekcijami, vseh vrst.
Farmacevtske korporacije so zakonsko izvzete od odgovornosti do ciljnonegativnih učinkov cepiv, medikamentov. Propagirane od WHO, ZN, Karitas,
mnoge vrste cepiv eskalirajo,
Trudijo se za odpravo gotovine, da se kontrolira vse preko 5G, virtualni
denar, kontrolo transferjev, pogojevanjem, kaznim. Dvigi gotovine lahko
bančni sistem diskreditirajo, virtualen denar že davno nima nobenega kritja,
garancije v zlatih rezervah so pičle, manj pomembno.
5G ne ubija le ptic, netopirjev, jat rib, čred gazel itd. Ubija tudi nas.
Članice NATA so zavezane uvedbi 5G, zaradi kontrole vseh nacij, vsakega
posameznika. S 5G bo sicer ujeto veliko kriminalcev, navidezen delec dobrega
a kasneje tudi vse nas: mali prekrški, neupoštevanja distance, varnostne
razdalje, nenošenje maske, prikrito mentalno programiranje. Razbijanje
množic demonstrantov; zvočno orožje na ščitih policistov, ljudje padajo,
brezglavo bežijo. Identificira se posameznike, spremlja, aktivira valove,
srčne ali možganske udare, eliminira idr. Umetna inteligenca sama izbira
prave ljudi ne obratno. Vedno več 'elektro' strokovnjakov ponuja ta in oni
izum za še večjo učinkovitost in prikritost.
Potom tehnologije, interneta (tu se premore še 84% rezerv) se ve praktično
vse o vsakomur, kaj kdo misli, namerava, komu-vse in kaj pošilja, preprosto
se lahko izbriše človeka, mu povzroča resne mentalne motnje, pripravo vseh
okoliščin za samomor, post travmatski stres, ekonomski krah, masovno samoubijanje. 5G vodi ali usmerja epidemije, simulira opiate, da ljudje z-norijo.
Umešča se misli, da je nekdo superman in on kar zleti iz stolpnice, inducira
se virtualne slike oboroženim, in začno streljati vse povsod, brez lastne
zavesti o tem…
Politikom: kdor je za 5G, ta naj svojo družino približa baznim postajam.
Ker - Naj vlada ljudstvu tisti, ki o tem-marsičem tudi največ zna.
Bitka proti Zlu je opazneje aktivirana z letom 2008, odtlej se iznašajo neka
dejstva. Nad človeštvom in v človeku delujejo ljudem nevidne, sovražne sile
pod krinko dobrobiti človeštva.
Vladam se zapoveduje, naj se ne omenja zdravja, da pa se poskrbi za bolezni
ljudi, naredi optimalno odvisne, negotove, pohabljene, opravilno
nesposobne, tudi potomce, ki sledijo 'vzoru' bolehnih staršev, degenerirajo,
pa se pozornost posveča klonom, gibanjem LGTB, hudičevi: arhitekturi,
kulturi, glasbi, ritmu, plesu, igricam, industrijski hrani, GSO, kar večinoma
otežuje in človeka oddaljuje od pravilnega, mu življenje skrajšuje in vendar
tudi v vsem opominja, uči, kaj je dobro, pripomore, koliko česa sprejeti.
Danes se človek boji smrti, ker življenja ne spozna, ga ne razume. Iz
zemeljskega je le fizično telo, kar tu odpustimo. Materialistično misleč se
torej bolj boji smrti a človek ni le mineralno bitje, predvsem je duhovno, od

vesoljnih sil istkan, vseobsežen. Namesto da sebe spozna, se raje prepusti
pasivnosti uma, udobju, brezdelju. Prepušča se upravljanju neznanim silam,
vplivom, psihologiji industrije in medijev - marsikaj je dobro proučiti.
Kdo ali kaj človeka upravlja ako ta premore komaj 5-10% zavesti, večjega
dela podzavesti, kjer so Zakoni pa ne razišče, pa bi obvladoval marsikaj.
Nezainteresiran izgublja imunost, uživa stimulanse, potrebuje organe drugih,
notranje aparate, lastno toplo-biološko prepušča tehnološkem, izgublja
voljo, da sebe spozna in samostojno vzdržuje telesno organizacijo.
Višja resnica v človeku premore nedojemljive ozdravitvene moči.
Na tisoče slepih, gobavih, od zlih sil zaposedenih, dnevno in vpričo množic, je
Kristus v Jezusu ozdravil z močmi čistega srca, besed in usmeritev Logosa,
čistega (svetega) dotika. On ni zdravil invazivno, z 'aparaturami', kot
vsiljujejo zdraviti neke nečiste sile. On pokaže za človeštvo pravilno, kaj
človek lahko zmore, zato Njemu prisluhnemo in sledimo.
Sodobna medicina (mikroskopija, kemija, pristop fizičnem, sofisticirani
aparati, obsevanja, simulirane krivulje, ekspanzije obolevnosti) današnjega
naivnega človeka najbolj pre-vara. Ta bi moral vsaj začutiti zvezo z bistvenim
eterično-astralnem, (tekočinsko-zračnem) in se izvleči iz tehnološke smeri
zdravstva s pomanjkanjem uvida v kompleksno organizacijo človeškega bitja.
Sodobno zdravstvo se lahko pravilno razvija izključno preko antropozofske
medicine, delu duhovne znanosti, ki sledi Kristologiji. Ta najbolje usposobi v
pozitivnem, vzgojitelja, znanstvenika, politika, zdravilca, gospodarstvenika.
Kristologija je namreč globalna, nadrejena tudi vsem religijam tega planeta,
te so po izvoru zgolj nacionalne narave. Nobena druga znanost iz Višjih
svetov, ni za človeka pozorneje predpripravljena, pristneje predana in
obrazložena za Naš planet kot Antropozofija, modrost o človeku.
Zdravi in podučeni so velika motnja - ''čim dlje od njih, nikar jih ne
upoštevajte; ob njih je vse drugače, predvsem veliko težje in tega nihče ne
želi, zato redko kdo pristopi.''

Po Duhu nacionalnega 4/4 - marec 2020
Ne hiti z razumskim dojemanjem vsebine.
Naj zori, naj zaživi v tebi, da jo sprejmeš s srcem.
Objemi, kar se te dotakne, raziskuj, da se bolje osveščen lažje opredeliš z ne
ali da.
Ljudstvo bo potom super-nano-tehnologij, sevanja, postalo vedno bolj
neumno, hibernetična telesa brez duše, brez individualnosti, eskalacija
notranje agresije do skrajnih meja.
Neverjetni zapleti, v katere večina držav preprosto kar vstopi, brez
preučevanja posledic, ne da politični vrh prisluhne pozitivnim in neodvisnim
svetovalcem, je zaskrbljujoče; tudi Predsednik RS (s številnimi pisanji
informiran, svetovan), in večkrat zaprošen za avdienco, tudi njemu v pomoč.
Nuje pozitivnega Poslanstva marsikdo še ne prepozna ali ne zmore.
Za bilo koga, kaj šele za predsednika države, je odsotnost takega
informiranja nedopustna in identiteti naroda neizmerno škoduje.
Brez naravne karizme vladarja, ta je o vsem najbolje podučen, ni naravne
zaščite nacionalnega prostora.
Mnoge pozitivne aktivnosti in pravilna od-reagiranja so zamujena zaradi ega,
komoditete, samovolje in sebičnosti posameznikov, na vseh nivojih
odločanja.
Resnična zaščita 'nacionalnega' pomeni – obvladovanje vsakršne zunanje
agresije, vojaške, tehnološke, psihološke, ekonomske idr.
Mrtve črke v ustavi ne pomenijo prav nobene stvarne varnosti ljudstva.
Potrebna bo nova, živa vsebina, ki dejansko nudi zaščito ljudstva in
nacionalnega prostora, korekten 'Noev Zakon'.
Vlada je od 2008 deležna ključnih informacij in primernih napotkov - brez
sledi odziva, upoštevanja, še manj pozitivne implementacije.
Naše poslanstvo ostaja naprej, da eksopolitično in duhovno-znanstveno
korektno informiramo, da naslednja leta preživi kaka duša več, trudimo se za
vsako individuo, po svobodni volji in kolikor nam je dovoljeno.
Koliko časa še?
Usoda človeštva je na tehtnici.
V vsakem primeru sledi, skozi zgodovino znano: brezkompromisno čiščenje
ljudstva, lakota, težke bolezni - samo najmočnejši prežive...

Po vsakem nosilcu duše se vidi, koliko premore občutenja neke 'vere' - po
kriterijih višjega. Če npr. nekdo, četudi v dobri veri, podpira napačen
predlog se šteje za negativnega, tu ni 'političnih' kompromisov, sklicevanja na
številne zakone, luknje-zlorab, kot jih je vajena intelektualna misel.
V duhovnem svetu ni odvetnikov, tožilcev. Vse je jasno in nedvoumno.
Vse je potrebno adekvatno izravnati, etičnost ne sledi kompromisom.
Duhovno znanje zapoveduje večje izpostavljanje, temu dane primerne
okoliščine delovanja, ustrezna pooblastila. Izpostavljeni smo različnim
napadom, tehnologijam a vedno obstajajo tudi ustrezne zaščite, včasih se zdi
nek blagoslov 'sramežljiv', a moči dobrih Duhov se ne podcenjuje.
Nekateri na vplivnih mestih čutijo nelagodje, v sebi nosijo notranji nemir, ta
izraža prisotnost neresnice, posledično škodoželjnosti.
Sodeluje se v kvarnih odločitvah, ne zmore se moči zoperstaviti se
ponerologiji, psihologiji zla.
Kako opazuje nacionalni Arhangel, vodniki in angeli, na tako velik manjko
spoštljivosti, brižnosti, empatije do sodržavljanov, kršenje osnovnih, tudi
duševnih svoboščin.
Se posameznik zaveda veriženja kvarnih posledic v odnosu na dobrobiti
prebujenja, ko v tem niti onem niso niti simbolno strokovno usposobljeni?
Kaj pa še višje – se zaveda pred Bogom? Spoznanje o tem še pride a je
zastaviti čim prej, podobno kot neko varčevanje, predvidevanje…
Odgovornost vsakogar, ki kaj izve pa tega ne upošteva, se dviguje na veliko
višji nivo, podleže višji karmični procesuiranosti…
Tu nikogar ne opravičuje dejstvo, da nečesa ni vedel.
Kakor tu (predvsem za fizično) velja ''nepoznavanje prava škoduje'', s čimer
upravljajo večinoma zle sile Arhimana, koliko šele škoduje nepoznavanje
Kozmičnega Prava - Zakonitosti višjega reda, s čimer se človeka v usodi Duše
(Duša šteje, ne telo) upravlja nekaj tu, a predvsem od Zgoraj, pa to človek
zaznava ali ne.
Kako vnaprej odločati – Mi bi raje pravilno, dasiravno tudi Zlo (pasivnost,
razdruževanje, kontrola, restrikcije, psihološka vojna, širjenje strahu) ima
svojo legitimnost – a tudi usojenost.
Veliko je Zlo, ki deluje na vse podrejene intelektualne elite, podložne
nemorali.
Se človek sploh kdaj vpraša katere sile odločajo o usodi trpkosti bivanja preživetja vsakega posameznika - že v naslednjih letih?
Nekateri so že imeli dovolj priložnosti a se niso primerno odzvali, Sporočila
niso prepoznali.

V kolikor koga med vami zanima, kako pridonesti v strokovno-pozitivnem
služenju za sočloveka, ki je ljudstvo - smo na voljo, da informiramo,
razsvetlimo, vas 'nekako' restrukturiramo, se lažje prilagodi…
Posvečeni so komaj kdaj reakcionarni, nikoli in nikogar ne obsojajo, presojajo
in vplivajo pa lahko na vsakogar. Ker opažajo veliko več meta-fizičnih
dejstev, jih lahko več tudi predajajo. Za vsa, bilo kaka izkustva so hvaležni,
tako sebe bolje spoznajo, prefinjeno prepoznajo kaj je prav in kaj narobe…
Kozmični Poduk: Tu smo, pravočasno.
Lahko nas upoštevate ali ne.
Mi gremo naprej, nekateri se identificirajo z nami - za življenje.
Afirmativna vsebina ima subliminalne moči, da prej ali slej začne delovati,
najbolj pa, ko nastopi čas …, česar danes primanjkuje.
Mi nismo dramatični, a ta beseda bo kmalu mila, že uvidite. Ne preživi se od
silnega denarja ampak s pozitivnim pogumom, druženjem z bližnjimi, vodo,
solato, elementarnim.
Zakaj pred slabim, negativnim popustiš, pozitivnega pa ne zmoreš?
Zaskrbljujoče. Preizkusi sebe, npr.: napiši aktualno konstruktivno vsebino,
navedi nepravilnosti, predloge, pozitivne rešitve. Odpravi se k županu,
poslancu, policistu, častniku, vsebino predloži, in namen ustno obrazloži.
Če sam ne zmoreš, naj gre s teboj podobno misleč, lahko tudi dva ;-)
Naredi pa vidi - kako gre v negativnem vse zlahka, in koliko težje je pristopiti
pozitivno - samo tako boš vedel - in boš zaskrbljen.
Če primerne vsebine ne zmoreš, pa to vsebino predloži.
Bolj kot se odlaša, težje se pristopi - pa duša klone.
Kako boš sicer znanje-pogum razvil, če duševnega poriva-volje ne izpostaviš
na vplivnem mestu, pred neko 'uradno' osebo, človekom?
Če kaj takega premoreš - imaš Naš Blagoslov, raziskuj kaj to pomeni.
Kreposten pravočasno izstopa iz institucionalnega, v kar je zlahka ujet, kjer
se težje osvobaja mnogih vezi-odvisnosti. Težko se preseže služenje sistemu
in neposredno služi ljudem, nekateri bodo iz sistema izvrženi ravno s tem
razlogom, nekateri bodo ujeti za dolgo, izgubljeni.
Pogosto se življenje napačno zastavi, kasneje pa ni več moči, da se na zdravo
zastavi.
Če ni strahu tudi bolezni ni. Bodi dobrovoljen, razmišljaj (meditiraj)
napredne obrazložitve. Javne medije se spremlja bolj za proučevanje,
da se razlike med lažnim in resničnim lažje prepozna.
Kdor informacije deli, služi pozitivnem razvoju, kdor jih zadržuje, taji ali
dezinformira pa v negativnem, oboje je legitimno.

Svetu nevarno dominirajo negativne sile in vplivi, večina ljudstva pa se še kar
naprej tolaži na 'dobro', da bodo pri vsem pomagali drugi, veliki Alah, Kristus
v nas, Sonce od zgoraj itn. - v redu.
Nas sicer mnoge sile inspirirajo a tudi za tipkanje te vsebine je potrebna
neka notranja moč, volja, stremljenje pozitivnim aktivnostim, nadaljevanju
ljudske vrste, dočim je pasivnost podvržena silam teme, stagnaciji,
odmiranju.
Duhovni svet, je v prihodnosti najvišji svetovalni organ v pravilnem normalnem vodenju človeškega razvoja; usposobljen po Svetem Duhu,
povezan z duhovno hierarhijo, impulzi arhangelov, arhajev, notranjih moči in
etičnih vrlin Kristusa po Jezusu…
Vsi smo nekako ' pod vplivom', katerim vse, je dobro preučiti se, spoznati.
Večina se prepušča negativnem in ravno te negirajo osebno svobodo.
Določeno je, da izvršujemo pozitiven vpliv na 'Alpe-Adria', slovenskem
področju; o tem ne potrebujemo nikogar prepričevati, se dokazovati,
izpostavljamo se po meri, potrebi ali prošnji.
Drage duše – strpne, postajate vse bolj dovzetne, marsikaj doživite, vidite, se
naučite pa tale vsebine drugače izzveni - pristneje, nikakor ugodneje, daleč
od tega.
To bo največja vojna v zgodovini Človeštva, vojna med Svetlobo in Temo.
Ko pride do tako velike bitke, ne morete se več naslanjati na politične,
vojaške, filozofske, pravne, ekonomske rešitve - boste razočarani.
Noben akademski naslov tu ne pripomore brez osnov duševno-duhovnega.
Človeštvo je vedno podrejeno in vodeno po duhovnih Silah in vplivom,
najočitneje pa v ključnih momentih človeške zgodovine.
Vse se upravlja iz višjih nivojev, od duhovnih hierarhij, pa navzdol, človek je
in obstaja le kot predvidljivo, delno izvršljivo orodje.
Postori kaj v duhu te vsebine, ne kljubuj ako česa ne razumeš. Pristopi raje s
srcem pa kasneje tuhtaj, bo bolje. Opravičiš smoter svojega bivanja,
korektno se opredeli: se prepustiš silam zaviranja oz. negacije ali objameš
pozitivne sile, afirmacije. Prilagodi se nemudoma.
Iz duhovnega sveta - nagovarjamo slovenskega človeka.
Prepoznajte moč živih besed, dinamiko in učinke. Bitke med
Duhovi zgoraj, se tu bolj manifestirajo skozi človeške duše, telesa.
Kar ni jasno, še postane. Meditirajte o tem.
Navajamo, kar razumemo oz. znamo.

Prosimo predstavnike vlade, strank, vplivne, vsakogar
Ustavite virusno paranojo.

Vzpostavite normalno stanje, nemudoma. To ne bi smelo biti težko.
Občutek za Resnico je največje orožje na svetu.
Spodbujamo - Pogumen si. Družno se lažje kaj postori.

Znamenja kričijo iz Neba - S.O.S. (rešite naše duše)
Eskalacija konflikta med človeškim in Božjim. Mnoge stvari so pospešene.
Vsem ljudem dobre volje, katerih srca smo dotaknili,
Vsem Duhovnim gibanjem - Združimo se.
Božji ljudje – Izpostavljajte Resnico, da ne bo prepozno. Amen.
Duhovno vodstvo Slovenije: www.antropozofija.org
Duhovni svet Slovenije, odg. sv. Leo, zavetnik SLO prostora, etičnih kriterijev…
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