VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 – 2006
Samlet og redigert av Bliwaki
KORNSIRKLER
Kan du fortelle noe om kornsirklene?
Vi ser hva der så er, er noget lik budskaper der transformeres lik for at anpasse
menneskebarnets visdommer til at forstå hva der er sådant, kommunikasjonens broer
der er imellom Universums kilder og hva der så er óg noget av eldede informasjoner der
på ny vekkes innom menneskebarnets bevisstheter. Der kan tales lik der er noget lik
transformasjoner av den kollektive bevissthet. Konu Ekatah.
Hvordan blir de laget?
Der er noget lik ’extra terrestials’ der søker, lik sådanne fenomener, lik de kan skape og
føde vinder, og lik der kan således gjennom sin tanke og i sin ånd manifestere sådant på
marken foruten menneskebarnet at se hva der er. Konu Ekatah. (02.05.06)
HARTMANN- OG CURRYLINJER
Vad är Hartmann och Curry-linjernas uppgift, varför finns det här på Jorden?
Lik där är for fåglar, lik där är for djur av gammal tid att navigera, om den tenker for
’dolfins’, således är där efter att navigera till nya momenter på sin Jord.
Människan, da?
Så är där ej i behov av sådant for att navigera.
Nej, men där påvärkar ju..
Om där söks, så är där klokt at unnvika vad där är korsninger imellem Curry-lines og
vad den själv talar noget av Hartmann. Således är där allt lettare om den känner til
kraften och om den lik avleder energier där är av slagg av sitt selv. Nogra linjer är till
helbredelser, og nogra är till förödande kraft. Konu Ekatah. (02.05.06)
FRAKTALER
Det här med fraktaler, har jag uppfattat det korrekt?
Så är där korrekt. Og hva er der så motsatsen i energi? - Varför bliver där sådan
energi i fraktaler?
Jag vet inte.
Är där så lik där är motsatsen vad där så tales kaos? Således bliver där en helhet. Om
den söker til att se, där finns allt under tider där födes av energier, all tid där finns
antimaterier til materiens fylde. Således är där i tider där kommer, människan vill se
djupare innom den samma visdom, korrekt. Konu Ekatah. (02.05.06)
KOMETEN SW-3
Vill SW-3 beröra oss människor nu i denna storsol?
Så är där korrekt.
Vilken påverkan vill det ha på Norden?
Lik där således är lik vi har talat förut. Allt är där under förändringar, lik den i den ena
sol människan söker så vill den söka något nytt under nästa sol. Så allt är där under
transformationer och således skall den ej veta för där skapas bekymmer,
dock den skall vila i sin egen kraft för att den leds på sina vägar. Kono Ekatah.
(10.05.06)
HVA ER ET OPPLYST MENNESKE?
Hur är din definition på en upplyst människa?
Där är människan där skapar medvetande kraft i relationer till vad den själv begär. Om
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den söker lik den följer hjärtats kraft så är den lik den skapar ljus för sitt inre. Om den
söker något att dölja så skapar den skugga, om den söker så att leva efter
vad själen önskar så är där lik den skapar ljus. Således efter tiden så är den en ? hög
medvetande kraft och så är den ett gott ljus för sin nästa. Kono Ekatah. (10.05.06)
MAYAKALENDEREN – NY TID
All vold, frustrasjon, naturkatastrofer, er det grunnet i slutten på et tidsverv?
Vi kan se der er noget så. Hva der skaper således til turbulenser er noget av ubalanser
der skapes mellem galaktiske energier og Moder Jords fasthet i sin egen magma. Der er
således om menneskebarnet søker til harmonier, så er portalen at søke igjennem, er
noget lik der tales disharmonier. Der er således i tider den selv skaper toner, der bliver
til disharmonier om der ei søkes at ledes efter hva der er universelle lover. Om den så
tenker i frekvenser, så er der lik den óg kaster stener til vannet der skaper ringer der
lyder lik ekko, og så er der óg i Universum. Hva menneskebarnet lever nu under
årtusener i sykluser, er noget lik konsekvenser der lyder lik ekko i Universum og i
Kosmos, der er av hendelser, lik der er til kollisjoner, lik der er til skapelser av hva der
tales nye dverger. Konu Ekatah.
Har slutten på dette tidsvervet og slutten på Maya-kalender’n en sammenheng?
Så er der korrekt, lik der óg kan søkes at se at der er til åpenbarelser for nye impulser,
for nye dimensjoners inntredelser for Moder Jord, lik menneskebarnet. Således vil der
óg være nye epoker, en ny æra, der begynner for noget at vedvare i totusener
sekshundreder og noget ikring åttitre storsoler (2.683 år), nye epoker, lik der så er nye
netter og dager der begynner. In lak’ech. (Mayahilsen: = Jeg er (et annet) du.) Konu
Ekatah. (02.05.06)
Jeg har lest om 2012 og inkaene, og de mener at ett eller annet stort vil skje da. Vil du fortelle
litt om det?
Vi har talt om sådant før, lik der er av epoker der vender til nye epokers begynnelser.
Således er der en skapelse der er fullendt for Moder Jord, således kan menneskebarnet
begynne at nyte hva der er i skapelsens fullendenhet. Konu Ekatah. (03.05.06)
DEN GYLNE TIDSALDEREN
Kan du berätta om den gyllene tidsåldern?
Vi ser där är något där skapas under nutidens himlor. Lik där således är något där
upphör att existera på din Jord. Lik där således är skrevet inom dom stora helige
skrifter hur där bliver till stora styrrelser där bliver av olika intelligenser lik där är en
intergalaktisk energi där vill råda för din Jord. Således föds där inom tiden lik där var
under tiden Atlantises levet och under tider där var gyllene tider för var där talas
Egyptens riker. Således bliver där på ny. Varje 6812 storsolar. Kono Ekatah. (11.05.06)
FRED PÅ JORDA
Jag längtar efter fred på Jorden, kommer det någonsin att uppfyllas?
Så vill där blive. Dock söka nu att se, lik där manifesteras sådant lik där är en kamp, lik
där bliver broder emot broder, lik syster emot syster, lik nationer emot nationer, så är
där lik kraften bliver förenat till att se, lik där är en källa och lik där är ett ljus, lik där
är en Gud om den vill, och lik kraften är densamma frekvens. Allt högre frekvenser
tillförs din Jord nu. Således där växer i intensiteter om den tänker på klimater, om den
tänker på människans beteende, allt växer där i höjre frekvenser och således bliver där
intenst dock, så bliver där frid. Kono Ekatah. (12.05.06)
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TID OG ROM
Vi vil gjerne ha hjelp til vårt arbeid med å få tidens irreganger fram og synliggjøres, slik at
dens slue grep på våre liv blir avdekket.
Så vil der blive. I tider der så bliver til alt høyere vibrasjoner i frekvenser lik vi har talt
dekader tilbake, så bliver der lik planetens hinne brister, og således bliver der
menneskebarnet opplever noget annet distanser til hva der tales tid og rum. Således er
der óg noget av sekundære energier der tilføres, lik gamma-bestrålninger, der påvirker
sådan energi av fysikk på din Jord. Vi ser der tilføres nye visdommer til oppdagelser,
om den vil, for hva der er av den nye fysiske sfære, hvorledes der er alt større
tilhørligheter og sammenhenger i hva der er imellem kjemiske, magnetiske og fysiske
tilstander. Tid og rum oppløses. K.E.
Vel, på slik vis, så kan jo hver enkelts liv bli mer som en helhet.
Og en del av evighetens aspekter. Og således vil der være alt lettere om menneskebarnet
søker at heliggjøre nuets tilværelser, hva den lever i her og nu. K.E.
Kan dere hjelpe til med den prosessen?
Så har vi gjort nu i syttiåtte storsoler. (78 år) Konu Ekatah. – Ennu er ei Iliuka ferdig.
Vi ser der vil fødes en undring nu: Hvorledes kan der være syttiåtte storsoler? Vi ser;
der må besvares. Der er i tider, der var ulike inkarnasjoner vi har søkt at transformere
budskaper til menneskebarnet. Hva der er skrevet i en eldet bok der omtales lik
Thomas Evangelium, er påvirket av våre sfærer. Således bliver der syttiåtte storsoler.
Nu er vi ferdige. Konu Ekatah.
(Ref. undrer: Thomasevangeliet ble funnet i Nag Hammadi i Øvre Egypt sammen med minst
12 andre papyrus-håndskrifter i 1945. De 13 håndskriftene rommet i alt 52 religiøse eller
filosofiske tekster fra oldtiden, skrevet på koptisk. Riktignok hadde de i 1897 og i 1903 funnet
rester av 3 papyrus-håndskrifter på gresk, og de har vist seg å romme en liten del av
Thomasevangeliet. ---- For 78 år siden var årstallet 1928! Hvorfor nevner Iliuka det?)
ESSEERSAMFUNNET
Og så vil jeg spørre deg litt om esseernes samfunn. Når ble det opprettet?
Vi ser der var at eksistere i meget tider, der var av tiden der tales år 49 før den Kristu
energis fødelse, og til noget 800 storsoler efter. Således var der av Qumran hvorledes der
bragte noget esseiske skrifter til at bringes til nye skrifters oversettelser, for der var óg
av sumeriske skrifter, der var ulike språk der blev bemøtet til at gjøre papyrusets ruller.
Konu Ekatah. (03.05.06)
KANALER INNE I MARS
Jeg har hørt at det er kanaler inne i Mars.
Så er der korrekt, lik der så var sivilisasjoner. Der finnes noget liv der nu der er noget
begrenset i sin livsform. For hvorledes der ei kan leves på planetens yter, der må søkes
noget i dypet. Der finnes huleganger, lik der så er av den samme karakter der var
under Mexicos City. Således er der óg for noget der var av ’Anazasi indians’ der blev
oppsteget noget årtusener tilbake, hvorledes der så er beplantet på ulike planeter. Der
finnes liv alt meget mere enn hva menneskebarnet tror innom denne galakse, innom
denne systemer av planetenes kombinasjoner. Og menneskebarnet bærer nu fram sin
tillit til at se og at bemøte sådant liv. Konu Ekatah. (02.05.06)
LIV PÅ ANDRE PLANETER?
Finns det liv på andra planeter?
Så är där korrekt. Där är olika former för liv. Lik den så och vill se där finns något vad
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där tales intergalatiskt liv. Liv där lever under vad där talas extraterrestials i
’space crafts’. Där finns liv där är utanför ditt egen galaxer och där kommunicerar med
din galaxer. Där finns liv där transformeras i tid och i rum och där finns liv där finns
något osynligt för människans öga och där finns liv den vill se i tider där kommer. Liv
där har visiterat din planet många tusener dekader tillbaks, liv där har skapat
inspirationer för människan att bebygga pyramider, till att söka till nya visdomar och
där kommer tillbaks nu under denna dekader. Så vill den se där finns allt mera liv än
vad den tror. Kono Ekatah.
Är det dom som besöker oss med olika farkoster?
Så är där korrekt. Dock ej är där för att visitera människan, där är för något lik där
kan talas att utforska planeten Moder Jord. Kono Ekatah. (12.05.06)
UT-AV-KROPPEN-OPPLEVELSER
Når jeg er i ferd med å sovne, så kan jeg uventa våkne, og det er bare bevegelsene som sover,
jeg kan ikke røre meg, og jeg er helt overbevist om at jeg er våken. Dette ledsages av en
kraftig hodepine, og jeg tror at jeg er på vei til å gå ut av kroppen. Stemmer det?
Så er det, dog der er like fullt lik den anvender megen energier, lik der er
tilbakeholdelser av sådant forløsninger. For hvorledes den nu skal høste sine
visdommer, så er der noget lik den vil søke på sin Moder Jord at forknytte sitt selv til
Moder Jords kraft, og vi ser noget er der i eteriske og astrale energier, lik den selv taler
’out of body experiences’. Konu Ekatah.
Jeg bruker alt jeg har av krefter for at dette her ikke skal skje.
Dog ei kan den. Vi ser der er således der vil tilvendes i ditt liv, hvorledes der bliver så til
langreiser, hvorledes den bliver at visitere fjerne riker og galakser. Ei kan den
forhindre at noget sådant passerer, for der er tilknyttet hva der tales framtimens
kommunikasjoner. Således vil den se hvorledes den oppløser sitt eget selvs vesen,
hvorledes den ei skal binde sitt selv for meget til den materiske energi, dog hvorledes
den alt lettere óg skal bære fram sin tillit i ydmykhet til at den eterisk energi flyter vel.
Der tilhører sjelen. Konu Ekatah.
Grunnen til at jeg ikke har tort å gå videre, det er at jeg er redd for at jeg ikke skal komme
tilbake.
Der er gjennem menneskebarnets funksjoner, lik der omtales på din Jord, lik kontroll,
vi ser der er spesifikt så. Dog søke nu at se; hva menneskebarnet bærer av intellektet
kontroll, bliver at oppløses i tider der kommer. For ei kan menneskebarnet kontrollere.
Der tilføres, lik der transformeres høyere frekvenser til din Jord, således kan den ei søke
at holde tilbake kraftens forbyttelser. Søke alt lettere at hvile i hva der tales tillit til sin
Skapers kraft og hvorledes den ledes på sine stier. Bære fram din sjels ønsker, og søke
at se at hvem og hva der bærer kontroll for sådanne hendelser, er en kraft der er alt
høyere enn hva den tror. Den er vel beskyttet. Konu Ekatah. (02.05.06)
Er det riktig at sjelen forlater kroppen når vi sover?
Så kan der være. Lik der er aspekter av sjelens bevisstheter lik der er av astral energi og
eterisk energi der søker i annen nivåer til at høste visdommer, - tilførelser av visdommer
for høyere bevisstheter, lik ’out of body-experiences’, korrekt.
Er det dette som er langreiser?
Så er der korrekt.
Hvor drar sjelen?
Ei er der noget ’hvor’, - der er i hvilket tilstander, for der finnes ei noget tid og rum for
sjelen. Der er legemet der er bundet i sådanne aspekter. Konu Ekatah. (03.05.06)
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ER MENNESKER BARE FREKVENSER?
Vi människor, allt vi är, är vi enbart frekvenser?
Så om där betraktas av våra himlor så är där korrekt. Dock människan är i sin frekvens
lik där är något transformerat till materiens tillstånd för att söka sin egen kraft att
erfara. Således är där visdomar där bildas för att bära sine nya inkarnationer och där
är vad människan tillhör sin Moder Jord där nu är viktigt för sådant. I tider där
kommer, där höjs frekvenser sådant lik där var av Lemuriens riker, lik där var av
Atlantises riker såldes där ej i behov av lekamens materiske energier. Konu Ekatah.
(12.05.06)
ILIUKAS MANIFESTASJONER
Kan du berette noe om hvordan det foregår at du av og til må ned i dyr, og hva det betyr?
For der er således for nogle menneskebarn der bliver noget at hensette sin bevissthet til
noget underlige tilstander om vi søker at være nogen ’ghost’. Om vi søker at presentere
oss selv gjennom hvorledes menneskebarn opplever i sin enehet at se nogen ånder, så
bliver der skrekkslagne. Der er klokt så at den ser, at vi kan manifesters om der er lik
moskito, om der er lik en stor ørn, - om der er vandrende pelsvesener, eller hva der er.
Hokus pokus, så er vi der. (03.05.06)
UNIVERSELT MINNE
Finns det något universellt minne?
Så är där korrekt. Där är anknuten för den kollektiva medvetande kraft. Där är lik vi
talar, den universella källan. Således är där för alla människor där söker inom sig själv
där så kan påkoppla om den vill. Under tider den förnimmar så skall den ej förneka.
Under tider den tror sig själv att fantisera så skall den ej förneka, och under tider den
mediterar den bär fram sina upplevelser och ej skall där fördömas och förnekas. Så är
där lik ett litet barn där ser allt med sina ögon. Konu Ekatah.
BOKA ”EVANGELIUM FOR EN NY TID”
Den boken som Levi Dowling har skrivit ”Evangelium för en ny tid” ..
Så är där, så är där väl.
Han har skrivit om Jesus, är det sant?
Så är där korrekt.
Kommer Jesus tillbaka?
Så är där korrekt.
Hur lång tid får vi vänta på det?
Vila nu dina tankar, den ÄR. Där är således den skall veta om Kristi energi, att allt vad
där var, där ÄR. Allt vad den söker att se av evighetens ljus ÄR, vi ÄR, alltet ÄR,
kraften ÄR och ljuset inom dig själv ÄR. Dock människan är så förblindad efter att jaga
efter vad där komma skall och där är så bundet i kraften och kraft av vad där var.
Således den glömmer att vara i nuet. Där är klokt att den ÄR, och Kristi ljus ÄR. Konu
Ekatah. (10.05.06)
WINGMAKERS
Finns det någon relevans i Wingmakers?
Så är där korrekt.
Finns det kopplingar till kromosomer?
Så är där korrekt. Människan vill där tillförs visdomar där och vill ses där finns under
dolda skrifter där är av tiden under Israels ? under? Qumran. Således är där gammalt
av essérnas tider, och så vill där och se i tider där kommer där är anknuten för vad där
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är av extraterrestials. Om den söker för Wingmakers så vill den se där är mycket
visdomar, och så är där och lik för att den själv ska se och känna vad där är rätt för ditt
hjärta att läsa. Konu Ekatah. (10.05.06)
ER MENNESKET FØDT SYNDIG?
I det kristne dåpsritualet står det at mennesket er født syndig. Kan du si noe om det?
Vi ser der ei kan beskrives så. Ei er der så av Helig skrift. Dog vi ser der er født under
tiden der var hva der i din himmel omtales lik inkvisisjoner, hvorledes der var pavenes
makter, der omtaledes lik autoriteter, der hensatte sådanne skrifter lik dokument. Ei er
der av Gud! Konu Ekatah. (02.05.06)
DÅPSRITUALET I KIRKEN
I det kristne dåpsritualet står det at mennesket er født syndig. Kan du si noe om det?
Vi ser der ei kan beskrives så. Ei er der så av Helig skrift, dog vi ser der er født under
tiden der var hva der i din himmel omtales lik inkvisisjoner, hvorledes der var pavenes
makter, der omtaledes lik autoriteter, der hensatte sådanne skrifter lik dokument. Ei er
der av Gud! Konu Ekatah. (02.05.06)
’DØDEN’
Kan du si noe om hva som skjer akkurat når man dør?
Vi ser der er således talt førut. Hvorledes der er av energier der hensetter til noget
modus, hvor der hviler, for så at transformeres til annen frekvenser, lik der er
frekvenser der tilhører sjelen. Ånden faller tilbake til sin Skaperkraft, den Ene og
Sanne Kilde, og der tilføres til nye inkarnasjoner. Hva der er for sjelen, der skaper
noget hva der tales omtalelser og forbundenheter til sine memorerede energier, der
således er noget preglet i sjelens mønster. Kraft og frekvens. Således vil der så være
noget bemøtelser, hvorledes sjelen på ny velger nye inkarnasjoner. For nogen sjeler er
der til at henvises til nogle kammer, om den vil, for at belæres på ny noget. Der er
visdommer der søker at høstes, og så er der tilførelser til nye inkarnasjoner efter tid.
For tiden oppløses i tiden, lik legemet passerer, til at henstille sitt selv til en ’død’. Der
finnes ei nogen død. Alt er der av levende aspekter, dog der er legemet der søker at
opphøre sin eksistens. Og alt hva der opphører sin eksistens innom materiens
molekylære strukturer må blive nødvendigvis til noget antimaterie noget annet sted i en
parallell univers. Konu Ekatah. (02.05.06)
DEMONER
Jeg lurer på hva demonene står for?
Gjennom hva der er så, så er der symboler, lik der således er noget påfunn for
menneskebarnet, hvorledes der unnviker at se sannhetens lys i øyet. Således er der lik
der bliver beskrevet lik der er av symboler, lik energier der holder tilbake
menneskebarnets utviklinger. Således er der lik menneskebarnet selv er fri. Konu
Ekatah.
Kan hun gi slipp på demonene som hemmer henne?
Så er der korrekt. Alt hva den selv velger kraften, alt hva den selv søker at ei unnvike at
velge, således skaper den bevegelser og kraft i hva den ønsker, så er der korrekt.
Er det klokt å bli venn med dem?
Så kan den. Gjennom hvorledes der skal ei søkes at strides og kjempes, således er der
alt lettere om den skaper en kommunikasjon, dog likefullt oppløfter sin egen kraft i sine
tydeligheter i sin bevissthet av høvdings ånd.
Kan man finne rett sjøl?
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Så vil der blive, dog all god tanke der spredes av sitt eget selvs lys, er til god gavn. Konu
Ekatah. (02.05.06)
OLJE- OG ENERGIRESSURSER PÅ JORDA
Hur ser det ut här med oljan på vår Jord och bensinpriset och sånt framöver?
Vi ser där far upp, än ned. Kan där specificeras?
Ja, oljeresurserna överhuvudtaget, hur kommer det att bli här i världen framöver?
Vi ser där bliver att ta slut.
Nya energikällor?
Så är där korrekt.
Vilken typ?
Där finns allt. Där är av solens energier, där är av vindens energier, där är av vågornas
energier, där är inverts och där är konverts. Kono Ekatah. (10.05.06)
MOBILTELEFON
Jeg lurer på om det er skadelig for mennesker å snakke i mobiltelefon?
Så kan der være, korrekt.
Enkelte sier vi kan få hjernesvulst..
Så kan der være for nogen. Der skaper forstyrrelser for hva der er av aura-energier, lik
der skaper ubalanser om der ei søkes at noget unnvikes. Der er klokt at ei drives over.
Konu Ekatah.
Hjelper det å ha propp i øret?
Så er der korrekt, korrekt, korrekt. (02.05.06)
RÅD MOT UREN OG FET HUD
Har du et tips mot fet og uren hud?
Vi ser; hva der søkes der er til noget av frukten der i din himmel tales agurker,
hvorledes den anvender de safter gjennom hva den skviser av frukten, og så tilfører den
tre dråpedeler sitruser, der er noget av friske sitruser. Og så kan der påsmøres hver
aften den skal hvile, og så kan der påsmøres hver sols oppstandelse. Og så skal den
unnvike alt annet hva der tales jordisk skitt, av kremer og annet. Konu Ekatah.
(02.05.06)
”SMØRKUR” – MOT MS OG HJERNEBETENNELSE?
Jeg har følt meg veldig svimmel fra tid til annen i det siste, er det rent muskulært?
Så er der korrekt. Der er klokt om den tilrådes, hva der tales en spesifikk kur. Den skal
søke, lik der er for tre deler margariner, der oppvarmes til der smeltes, så skal den
avsile den øverste del der er den reneste del av smøret, så skal den kaste resten. Hva den
så tilfører, lik den gjør en te, der er bestående av ingefærets rot, og der er bestående av
kaneler, der tilføres nu den smør og så eter den og drikker smør-te. Ei skal der være
noget over 83 grader. Der skal søke så at nytes i små doser og således vil der forvandles
noget av fetenheten der er i dine celler. For der er noget til ulemper for menneskebarn
der lever i ditt rike, til eksempel, der finnes ei nogen riker i denne klode, der er alt flere
befengt med hva der tales, hjernens betennelser og hva der tales multipel skleroser.
Således er der noget konsekvenser av inkorrekt energi i frekvenser, i blant annet
smøret. Konu Ekatah.
Men du sa margarin, skal jeg bruke smør som meieriprodukt, eller skal jeg bruke margarin?
Der er klokt at der anvendes margariner. Konu Ekatah.
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BEHANDLING AV VANN
Er det noe ved min bruk av hellig vann som kan gjøres bedre?
Alt hva den forstyrker sin tro og sin renhet på sin tro, forstyrker óg lik hva den
besmitter vannet. Vannet bærer molekyler der fanger inn dine egne energier, hva den
selv utstråler. Således vil den se; kraften tillæres til hva der er av eldede visdommer av
vannets kvaliteter. Bære tillit. Konu Ekatah. (02.05.06)
VAKSINER
De vaksinene som barn får, har noen bivirkninger?
Så kan der være, dog der er alt hva der samles til én enhet der skaper sådant. Hva den
søker er at balansere gjennem renelser, og hva den søker over tid, gjennem neslens
urter, så er der alt lik den óg befrier sitt frø av det slagg. Der bliver vel. Konu Ekatah.
Hva med hjernehinnebetennelses-vaksinen, skal min sønn ta den?
Så kan den, så kan den. (02.05.06)
FUGLEINFLUENSAEN
Har enkeltpersoner hatt betydning for at fugleinfluensaen ikke har kommet til Norge enda?
Så kan der tales, dog der er ånd der lever. Og der er således hva der så skapes til
influenser, er noget der óg forvandles av symptomer i tiden der passerer til ditt rike.
For der er en annen frekvens i dine riker enn hva der er i Sydens kontinenter. Således
der er noget noget forvirrende nu for hva der er av virus og bakterium, for hvorledes
der ei kan transporteres så lett. Noget farer der med vinder, noget bliver der befraktet
av fjærkreets ånd, dog så er der for at der skal skapes til nye helende bevisstheter for alt
hva der óg er i virus. Virus bærer bevisstheter. Konu Ekatah. (02.05.06)
AIDS
Jag har fått till mig om Aids att det inte alls är någon virussjukdom, utan att det är en
ämnesomsättningssjukdom som beror på obalans mellan aminosyror och så, kan det ligga
något i det?
Där är en konsekvens, där är så där bliver, korrekt. Dock där är av genetisk ?? hur där
söker och där ÄR en virus. Kono Ekatah. (11.05.06)
BESKYTTELSE MOT PARASITTTER
Hvordan kan vi beskytte oss mot parasitter?
Der er gjennom hvorledes den skaper om sin tro for sitt eget lys den bærer. Om den
bevarer sin tillit til hva den ledes imot, så er der til beskyttelser for hva der er av
bakterium, virus og hva der er av sådant parasitter. Om den søker til at se; Kraften av
immuner er noget angjeldende organenes tonenes verdier og frekvenser. Dog, der óg er
for helheten i hver en celle den bærer i behov av at beskyttes av noget av røkelsen til
salviens urter, noget av kamomillens te, og noget av at leve ut sin egen kraft efter hva
den lenges til, er til at beskytte sitt selv. Kraft av sitt hjerte er til ’protection’. Konu
Ekatah. (03.05.06)
FÄSTINGAR / FLÅTT
Har du något bra tips på hur man ska skydda sig mot fästingar?
Vi ser, där är klokt om där används lik oljor, oljor där är av den ört där i din himmel
omtalas lik kvanne, således är där något där påsmörjas, där och tillförs vad där är
något av kamomiller och där är något där tillföres av cremer där är salver där
utkommer ifrån trädet där på din himmel omtalas lik pinjer. Kono Ekatah. (09.05.06)
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Vi pratade om fästingar. Och du svarade kvanne, kamomill och kåda. Stämmer det?
Så är där korrekt.
Finns det några färdiga oljor som innehåller som innehåller det här?
Ej är det, dock vi ser där finns oljor där kan förenas till att blive något sådant, korrekt.
Det här med kådan, det är ju lite segt, hur bär man sig åt?
Om där tillförs oljor så bliver där allt mere smidigt. Om den söker till något av barret
på sina träder så finns där och sådant där bär sådan essenser. Kono Ekatah.
Om det nu är så att man fått ett fästingbett .. så får den bita tillbaka ..(Skratt) Hur är din
rekommendation att ta bort den?
Genom hur den söker så, är där lik den plockas bort, där är hur den söker till
Aloe Vera’ns örter för att skapa lik där befriar av infektioner. Om den ser så, så är där
och lik där skall sökas att förstyrka sitt blod genom nässlor och hur den söker för
renelser. Kono Ekatah.
Går det bra med crème som innehåller aloe vera.
Så är det.
Något annat som har med fästingar att göra?
Ej ser vi behovet. Dom söker efter frekvenser. Människan där trivs i naturen och där ej
bär någon rädsla för naturen och vad där är i naturen, människor där känner att dom
är en del av naturen bär en annorlunda frekvens och bliver ej attackerade av sådant. Så
är där och för moskitos. Och så är där och för lejon. Kono Ekatah. (11.05.06)

HJERTE-PROBLEMER
Jeg blir av og til urolig for noe urytmisk hjertefrekvens, hvillket råd vil du gi meg for dette?
Der er at søke at se at solen der skal komme ennu ei er kommet. Der er klokt at den
hviler i stunder der er. Der er klokt at den ser at transformasjoner av høyere frekvenser,
er òg til at påvirke menneskebarnets hjerte. Der finnes ei så meget lik der er av nutiden
menneskebarn søker i flokker for at måle sitt hjertets rytmer, for der er således
menneskebarnet er bekymret og de doktorer undrer meget. For hvorledes kan der
defineres i vitenskapen at der oppløftes i frekvenser. Der tilhører heledelen av galaksen
og lik den så ser hva der kan transformeres til høyere vibrasjoner og forendres i
polariteter på din jord, og på solen og på resten av galaksen, er og til at påvirke
heledelen av universum. For universum oppløftes, ei er der bare Jorden. Konu Ekatah.
(21.03.06)
KVANTEMEDISIN OG ENERGIMEDISIN
Kvantmedicin eller energimedicin har vunnit ganska stora framgångar i Norge, kommer det
också att accepteras inom svensk sjukvård, den allmänna vården, under de närmaste åren?
Så vill där blive efter tiden. Tiden människan ser lik där är av frekvenser där är av allt
större betydelser än vad människan nu tror. Så är där korrekt. Där växer fram i ny tids
komme.
Kommer även socialstyrelsen att inse det?
Så vill där blive tvunget till, korrekt.
Söka nu att se, där är inom sex storsolar så vill där blive en växande nation lik där i
österns tider omtalas lik Kina. Således vill den se många länder bliver beroende inom
industrin och inom vad där talas medicin och fysik. Så vill där och växa inom vad där i
sin himmel omtalas spacekrafts. Så vill där och blive inom allt vad där tillhör kemi och
inom tiden så vill den se att där finns ej något där kan förändra den visdom där är av
sextusener storsolar tillbaks av gammal tid, inför vad den i sin himmel talar alternativ
tanke. Där bliver att spridas över alla ländernas gränser. Där kan ej stansas nu. Konu
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Ekatah. (11.05.06)
SJAMANER OG HALLUSINERENDE MIDLER
Shamaner, dom använder ibland droger för att uppnå medvetande förändringar, kan du ge
någon kommentar till hur droger påverkar medvetandet?
Vi ser, där tillhör shamanens visdomar för att söka för sådant. Dock ej är där så i behov
under nutidens transformationer, där var allt mer under tider där var. För således är
där nu allt lättare att skapa kommunikationens broer mellan olika nivån än vad där
var. Konu Ekatah. (11.05.06)
AVSLUTNINGSTALER
For der er så i tider der fødes, der noget forflyttes energier av kraft menneskebarnet
kan se på sin himmelske hvelving og energier der er umerkeligt av frekvenser den ei kan
se. Således vil der óg kjennes hvorledes menneskebarnet oppfatter tidens aspekter og
hvorledes der vil kjennes den nye tids rum der skapes. Således vil menneskebarnet
kjenne at noget er der passeret av tiden der var, og noget energier vil der tilføres til gavn
for ny tids opprinnelser. Alt hva den søker til, er meget for at gjenopplive kunnskaper
den bærer innom sine celler. Således er der óg til gleder og til gavn for sin neste. Søke
at ei begrense kraften og søke ei at skape for meget av hypotetiske tanker. Tanker fødes
og tanker påvirker alt hva der er i den fysiske tilstand. Søke således at se at der er
viktigt for menneskebarnet at befrie sitt selv av bekymmerens tanker og skape om
bekymmer til gleder og fornøyelser. Leve livet lik der er en gave, og søke så at fange de
vinder der ønsker av sin spirituelle kraft at løfte opp til nye dimensjoner.
Vi takker for blomens tilværelser.
Vi takker for ildens tilværelser og ildens kraft til beskyttelser og til renelser.
Vi takker for hva der tales voktere.
Vi takker for pelsvesenets ånd og tålmod.
Vi takker for menneskebarnets undringer, hva der så blev båret til denne ild, og hva den
bærer tilbake til sin tipi.
Bær fred i tider der kommer og alle solers oppstandelser og alt hva der faller.
Alt er der til god og til gledens gavn.
Bær fred.
Konu Ekatah.
(02.05.06)
I tider der kommer, så vil menneskebarnet se hva der formidles, og hva der tilføres sin
Jord.
Der er klokt at den så ei byder sitt selvs liv til at fylles med bekymmer.
Der er klokt at den søker til at benytte enhver mulighet til at gledes og at leve ut sitt selv
i livet. Kraftfullhet er til gleder for sjelen, og ei hva den søker at skjule i sitt selv.
Der er klokt at den ei søker lik at anvende noget bekymmer lik krydrer for sitt liv.
Der er klokt at den søker at befrie sitt selvs lengsler, at ei samle både her og der.
Der er klokt at den søker at sortere og velge bort noget eldet for at ny kraft skal vokse.
Der er klokt at den søker at kjenne efter sine sanne, egne viljer, for der tilhører sjelens
utfoldelser, og således skapes der unikitet for hva den lever ut av sitt selv.
Der er klokt at den ei lenges efter at blive lik en kopi av noget annen.
Der er klokt at den ser efter sin enestående kvalitet.
Således skal den gledes for alt hva der tilføres sin Moder Jord i tiden.
Gledes og være i fred.
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Vi takker for ilden og alt hva den opplyser.
Vi takker for blomens tålmod.
Vi takker for pelsveseners tålmod.
Velsignet være voktere.
Vi takker for frender og eders undringer.
Bære nu fred, og hvile i hva der er.
Konu Ekatah.
(03.05.06)
Tiden är för att vila nu. Tider där kommer är lik människan vill se dom stora
förändringar där är för sin Jord och sin himmel. Förändringar där skapas om av
frekvenser, frekvenser där skapar om livet för människan. Se till allt vad där växer i
naturen och se till allt vad där växer ut av människan. Dock allting är där till viktigt att
känna efter vad den vill och vad den ej vill. All tid är där viktigt att söka leva ut kraften
där är inom sin själs medvetande källa. Söka att se att allt vad den skapar rörelser är
och till att skapa ny kommunikation emellan sitt högre och lägre medvetande kraft.
Visdomar av gamla tider växer upp till visdom av nutiden. Söka att fångas av nutidens
energi och vila ej under tider där var. För tiden där var kan ej hämtas tillbaks. Och
tider där kommer, lik ofödda solar, kan den ej göra något åt. Där är klokt att den ser
allt vad den skapar här och nu är till att bilda kraften där kommer. Allt vad den lever ut
av sin kraft här och nu är till god gagn för portaler emellan himmel och Jord. Allt vad
den lever ut av sitt själv här och nu är till att skapa öppnade dörrar emellan sin själ och
lekamens intellekt. Lyssna till hjärtats röst och våga vara inom livet. Så är där till glädje
för alla människor. Allt vad den sprider av glädjens kraft är till gagn. Av vad den
sprider av sitt bekymmer är ej till gagn. Skapa kraft av sine tankar, för allt föds inom en
tanke. Således skall den se all kraft den ger åt sin egen rot är till att där växer fram
kraften den själv skall se. Leva under tiden den är, och leva ej under drömmar.
Vi tackar för elden och allt vad den lyser upp.
Vi tackar för fridfullhet inom människans hjärta.
Vi tackar för människans undringar.
Söka leva i nuet och bära frid.
Kono Ekatah.
(09.05.06)
Nu är tiden för att vila sina tankar. Nu är tiden för att se att allt vad där tillförs av
förändringar till sin Jord är till gagn för något. För om nytt rum skall skapas så är där i
behov av att gammalt skapas bort. Så allt vad människan söker till, är till förändringar.
Håll ej fast i vad där var, och bekymras ej för vad där kan komma. Dock vara i nuet och
leva i nuet och glädjas i nuet så är där allt bättre för själen. Allt vad den söker är under
inspirationer av sin längtan efter frid på sin Jord, och så vill där blive. Dock söka nu att
begränsa sin sökan till att se vad den kan skapa frid inom sig själv, så är där en god
början. Leva under ljuset och så skall den veta att den är väl beskyddad på sine vägar.
Bär frid inom sig själv och söka allt vad där är till glädje och till gagn. Vi tackar för
elden och allt vad den lyser upp. Vi tackar för fränder och Eders undringar. Bär frid.
Kono Ekatah. (12.05.06)
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