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VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 – 2007 

Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki – ferdigstilt 21.06.2007.  

 

Utskrift fra Varteig 16.09.03 (Bliwaki), Rakkestad 12.03.07 (Hlin), Solbakken 25.03.07 

(Manito), Asker 18. og 19.04.07(PhiKing), Säter 1.-4.05.07 (Hikanela), Sarpsborg 21.05.07 

(PhiKing) og 23.05.07 (Bliwaki), ”Den helige ø” 24.05.07 (Bliwaki). 

 

INKARNERING AV ILIUKA? 

Kommer Iliukas energi eller sjel til å inkarnere i Nytimen i en person som lever i dag?  

Ei ser vi der bliver så.  Lik den så skal se; alt hva der så vibrerer av høyere frekvenser, 

bliver ei nogen tid at søke tilbake til at manifesteres i materiens energier.  For den 

molekylære struktur tillater ei sådant.  Der er noget av galaktiske prinsipper vi taler 

om. Således kan ei heller et menneskebarn inkarneres lik et dyr.  Således er der lik dyret 

vokser til alt høyere vibreringer og inkarneres til et livsvesen noget lik av 

menneskebarns natur.  Således er der óg hvorledes den selv opphøyer til høyere 

frekvenser i efterlivets stadier.  Så vil den se hva den bemøter av noget av hva der tales 

’Archangels’. Konu Ekatah. (230507) 

 

REINKARNASJON 

Hvorfor blir man noen ganger reinkarnert i samme familie, mens andre ganger helt andre 

steder på kloden?   

For der er således i de fleste tilfeller der er meget der er uforløset gjennom en livs 

inkarnasjon. Således er der gjennom ulike inkarnasjoner der er i behov av at kjenne til 

utprøvelser av de samme metoder, de samme hendelser i de samme frekvenser.  

Derigjennom er der voksende tilstander. Konu Ekatah. (230507) 

 

HVOR ER DET ILIUKA-RÅD? 

Det er råd forskjellige steder i landet og i utlandet, - er det sånn at vi blir ledet dit det er 

spesiell energi? 

Vi ser der er blivet ledet dertil, dog foruten at kjenne visdommen hvorfor. For om den 

nu søker at se lik den er en sfærisk ørn og betrakter sin Moder Jord, om den så svever 

alt høyere og betrakter sin Galakse, så ville den kunne se gjennem spesifikke sanser 

hvorledes alt levende og alt hva der flyter i Galaksen er noget knyttet tilsammen og 

bundet tilsammen gjennem meridianer og linjer lik der kan tales hellige punkter, 

akupunkter, av Galaksen, om den tenker så.  Så, om den tenker for sin Moder Jord, der 

finnes ulike magneto-linjer, der finnes meridianer og der finnes hellige punkter. Om 

således Moder Jord skal oppløftes til høyere frekvenser, så er der i behov, lik der var for 

to tusener storsoler tilbake, lik der var for fire tusener storsoler tilbake, lik der var for 

seks tusener storsoler tilbake, noget i behov av at sende, hva der tales i din noget 

omskrevet forstand, disipler til ulike himmelske retninger for at generere kraft i de ulike 

punkter, der er således en helbredelse av Moder Jord gjennom akupunkt eller 

stimuleringer. Konu Ekatah. (240507) 

 

GUD – JAHVE - JEHOVA 

Kan du si noe om navnet ”Jehova”? Uttalelse eller opprinnelse?  

Hva der så er av arameiske tider, hva der tales [chave], er noget der er av betydningen 

”Den store Ånds lys”. For hvorledes der er i tider der kommer, der bringes til 

forståelser for menneskebarn, lik sivilisasjoner, at se at der finnes Den ene og den 

høyeste kilde. Der er så óg forbundet til alle menneskebarns kilder i sitt selv, for 

menneskebarn har i årtusener søkt for at se efter guddommeligheten over sitt eget selv. I 
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himmelens hvelvinger er der skuet, for annen planeter er der skuet, til annen galakser er 

der skuet, og menneskebarnet er ei tillæret at der er et galaktisk vesen selv. 

Guddommeligheten finnes således i hjerterotens kraft. Konu Ekatah. (180407) 

 

JESUS 

Ble Jesus til gjennom en slags manifestasjon, eller hadde han en menneskelig form?  

Der var av mennesket.  

Jeg ser inni meg en prins fra India og hvordan han ser ut, er det riktig?  

Så er der korrekt. (180407) 

 

I gamle keltiske historier og myter står det at Jesus Kristus var på Iona som barn.  

Så er der korrekt.  Der var gjennom den visdom den søkede. For den søkede ei at befeste 

sitt selv for den ene kildes visdom, den søkede til alle fasetter av alles visdommer. 

Således den óg søkede til buddhismens tanker og hinduismens tanker. Således den óg 

var vel bekant med hva der tilhørede de grunnpillarer for hva der tales den keltiske 

bevissthet. Konu Ekatah. 

Han var der fysisk - som barn?  

Korrekt. (240507) 

 

Var Maria Magdalena og Jesus feminine og maskuline aspekt av den samme sjelen, som 

arbeidet og var sammen og som ble ett? 

Så kan der tales, dog ei er der av store betydelser at tenke så. For hva der tales for 

Magdalenas energier var óg hva der tales gode balanser imellom yin og yang, og så var 

der óg for den Kristo energi.  
Så du snakker egentlig om en enhet av det hellige feminine og hellige maskuline? 

Meget korrekt. (240507) 

 

Disippelen Thomas, var han tvilling med Jesus?  

Der var.  
Gravstedet til Jesus ligger det i Kashmir eller i et annet land?  

Vi ser der finnes i et annet rike. For hvorledes der så er, så bliver der gjenfunnet under 

denne dekade. Så vil den se hva der bringes óg til nye visdommer for menneskebarnene, 

visdommer der er undertrykket av de Hellige skrifter. Der kommer nye skrifter. Konu 

Ekatah.  

Det er mange som mener at også Judas var en bærer for en plan for korsfestelsen av Jesus. 

Ei kan der tales så. Der var ei noget for hva der tales plan. Der var i Den store Ånds 

plan, dog ei kan der defineres under sådan verbal betydelse. Der er noget så for at skape 

forløsninger av eldede tider innen hva der var for de Jesu Kristi gestalts befødelse. 

Derigjennom vil den óg se; om den søker til de originelle hebraiske og arameiske 

skrifter, så vil den se at ei var der noget kors. Der var en påle. Konu Ekatah. (180407) 

 

Gikk Jesus virkelig på vannet? 

Så er der korrekt.  Der var likefullt lik der skapes til i hva der tales illusjoner for 

menneskebarnet at se.  Således er der lik der finnes ei nogen begrensninger i hva der 

tales leviterende energier, - at hver menneskebarn kan der vandre på vannet, i vannet og 

under vannet. Konu Ekatah. 

Der er således menneskebarnet lever i sin storhet av vannets molekyler.  Således finnes 

der ei nogen begrensning av hva der kan forene vannet med et annet vanns molekyler.  

Dog der finnes ei heller noget annet enn magnetoprinsipper for at oppløfte molekylet av 

vannet til nytt molekyl.  Således er der lik der av regnet bliver til dråpedeler og ei til 
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tagger, og der er således der bliver av vannet at forme sitt selv i bølgedaler, lik der er av 

havets vinder og strømninger der skaper sådant.  Der er formen for molekylets struktur, 

der skaper lik tvungenhet for at blive til bølger.  Om der var kvadratiske dråpedeler i 

molekylets struktur, der blev ei nogen bølgedaler.  Således der bliver noget at se i tider 

der kommer, molekylet og strukturen er noget i behov av at forstå hvorledes elementene 

bliver óg forenet.  Vannet er hellig for kvinnen, - og for den Jesu Kristi energi. Konu 

Ekatah.  (160903) 

 

VANN 

Jag har läst en bok som heter ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto, och så har jag hört 

honom på ett föredrag. Om nu vatten är levande och vi består av 70% vatten, så betyder ju det 

att vi reagerar ungefär likadant som det här vattnet på bilderna?  

Så är där korrekt. Således är där lik allt vad den så tänker om sin nästa. Allt vad den 

tänker om sin medmänniska bliver emottaget av din medmänniskas kristallinsk energi 

av vattnets molekyler. Således är där och i tiden den själv programmerar sitt vatten, så 

kan den erbjuda kärlekens kraft och helande kraft. Således är där allt bättre att 

drickas, korrekt. Och ej är där 70%, där är 83%. Kono Ekatah. (040507) 

 

For vannet er hellig. Og den kan tale til vannet.  Den kan tale til vannet den drikker. 

Den kan søke at helliggjøre den kraft der er i vannet, at vitalisere sitt selv gjennom det 

vann den vitaliserer gjennom tanker og kjærlighet. For vannet er den største gave til sin 

Jord. Og vannet kan óg blive den største fiende på sin Jord. Således må vannet temmes. 

Konu Ekatah. (240507) 

 

Det lille, runde vannet bak Soltinden, er det slik ’cenote’? 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cenote) 

Så kan der tales, lik der óg kan tales lik en ’vortex’, (http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex) 

lik der óg kan tenkes lik der er fødeplass for ’orbs’, lik der så er en helig punkt for hva 

der forvaltes av vannets kilder, der óg er programmerende for vannet der finnes ikring 

og vannet der er av kildens opprinnelse. Således om der så er til heter under varmtidens 

høyder, der fordampes. Dog like fullt er der lik den skaper informasjoner, lik der er i 

dine skyer.  Således, hva der faller på ny er informeret gjennom det vann der faller i 

regnet, programmeret regn, om der kan tales så. (250307) 

 

ILIUKA – ILD OG VANN 

Jeg samtaler med deg noen ganger hjemme, i dusjen, hvorfor er det der? 

For vann er til at kommuniseres i. Og likefullt ei kunne det være nogen tale her om her 

ei var vann og her ei var ild.  

For den skal vite; av vår opphøyede energier i høyere frekvenser, så er vi ildens voktere 

og beskyttere. Der er til anvendelser av ildens vibrasjoner i kommunikasjoner mellem 

ulike nivåer, og ilden er en bror av søsteren vannet, og vannet er en søster av broderen 

ilden. Alt er der av den samme enhet, for der er ei så meget ulikheter mellem ild og 

mellem vann som den tror. Konu Ekatah. (240507) 

 

BUDDHA 

I Asia, i en detaljert beskrivelse av Buddha, sier de at han var veldig høy, med membraner 

mellom fingrer og tær og førti tenner. De sier videre at disse er de samme karaktertrekk av 

mennesker fra tidligere generasjoner som de kaller Atlantianer. Stemmer det?  

Så er der korrekt.  

Er Buddha fra Sirius?  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cenote
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex
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Så er der korrekt.  
Og de ligner på delfiner eller hvaler?  

Så er der óg til noget av artene der er i tiden omskrevet lik fuglemennesker.  

Som i Mexico?  

Og i Egyptens riker. Og i Tibet. (180407) 

 

QUMRAN – HELLIGE SKRIFTER 

Da jeg levde som sumereren Imanuel på Jesu tid i Qumran, traff jeg erkeengelen Rafael. 

Så er der korrekt. 

Hva hadde han å fortelle meg? 

Der var så lik den formidlet sine budskaper der ble nedtegnet.  Således er der óg alle 

Hellige skrifter der ble nedtegnet. Ei kan alt leses i skrifter, for gjennom taler av 

arameiske og hebraiske, således er der energier der ble memoreret lik at minnes.  

Derigjennom er der lik i eftertiden ble skapet om på papyrusets ruller og forvaret.  

Derigjennom vil den óg se hva der lettere til nu bliver gjenfunnet og forstått.  Der 

skjuler óg nogle skrifter under benen for hva der tales den Sphinx. 

Man vil få en annen forståelse av hva som står i Bibelen nå, da? 

Vi ser der vokser for hvorledes den skal betrakte alt hva der lever nord for ekvator, der 

er lik den taler for den yin-energi.  Alt hva der lever syd om ekvator er således hva der 

tales den yang-energi.  Om der tenkes den trigonale energis forbindelser, så er der 

senter av Moder Jord, lik der óg er Altets visjoner for den store ytre Kosmos, så er der 

av energien der kalles yun.  Og der er óg knyttet for hva der bliver at åpenbares i 

balanserende energier for alle planeter og kloder og objekter og alt hva der er i dine 

systemer. (250307) 

 

Jeg så et bilde av en by som heter Arbil.  Er det verdens eldste by som det bor folk i i dag? 

Ei er det.  Der er Omran der er av Uhr. (250307) 

 

HJELPERE 

Hvordan ser hjelperne oss?  

Gjennem hvorledes der observerer, så er der aura-energier der skaper oscillasjoner 

(=svingninger) der er lettere for våre himler at oppleves.  Vi ser ei hva der tales 

menneskebarns livsvesener lik der er av materiske innhold, vi ser hvorledes hver en 

celle, hvorledes hver en molekyl genererer sin egen oscillasjon. Konu Ekatah. (240507) 

 

SIRIUS 

Er det riktig at Sirius’ kvinnelig energi ikke har x-kromosom, men et stjerne-tetrahedon? 

Så er der korrekt.  
Er det en indikasjon på en høyere åndelig utvikling?  

Så kan der tales, dog der er en annen frekvens der ei nogen tid var til gavn for Moder 

Jords energier. Der kommer i eftertiden når Moder Jords energier oppløftes i høyere 

frekvenser, så bliver denne visdommen aktiveret. Konu Ekatah. (180407) 

 

KORNSIRKLER 

Hvordan har disse fantastiske kornsirkler blitt til?  

Der er igjennom manifestasjoner for hvorledes der er visitasjoner av ’ekstra terrestials’. 

Lik vi taler; menneskebarnet og Moder Jord er oppløftet til galaktiske dimensjoner, 

således er der kommunikasjoner lik der er så noget for at belære menneskebarnet til at 

overføre sine tanker til noget høyere vibrasjoner i sine kommunikasjoner. Igjennom for 
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hva der vil bringes alt flere og hva der vil bringes nye budskaper om den vil, så er der 

nutidens kommunikasjoner der tilvendes menneskebarnet. Konu Ekatah. (180407) 

 

UNIVERSELT MINNE 

Universelt minne og celle-minnet, er det som kalles de Akasiske arkiver? 

Så kan der benevnes, dog likefullt er Arkasia noget liten del av Altets fragmenter, av 

minner. For vi taler om alt høyere bevissthets tilstander der bærer minner for ditt selvs 

liv, erfarenheter den har gjort i tidligere inkarnasjoner, der óg kommuniserer med 

erfaringer der minnes i dine celler. Der finnes ei nogen ny tanke.  

Ikke én?  

Ei en eneste en.  
Det har vært mange liv. 

Evigheten er komplett. Ja. Ja. Om den søker noget der ei finnes, så er der lik den søker 

noget der er i mangler, dog evigheten er komplett, den er fullkommen. Konu Ekatah. 

(240507) 

 

MØRKE KREFTER – ”HELVETE” – ”DJEVELEN” 

Det finns mörka krafter och onda krafter, säger nogon. Men det finns människor som kanske 

är negativa i sina beteenden och att det finns mörka på det viset, men finns det verkligen ett 

Helvete? 

Ej kan där talas så. Den skall se vad där finns inom skrifter. Där finns således en 

berättelse hur där var fyra ärkeänglar där sökade sin egen väg där var bortifrån sin 

Skapares ljus. Således är där något korrekt. Där är således där ej är av ond energi, där 

ej är av mörk energi, dock där söker att skapa något vad där talas skuggor för 

människans ljus. För där är enbart genom ljuset och genom ljusets tanke där bliver till 

frihet för själen att levas, lik där var under Atlantises tider, lik där var under 

Lemuriens tider, lik den var en ljusvarelse. Där är rädslan inom människan där 

definieras lik onda krafter. Kono Ekatah. (040507) 

 

Hva er det som vi kaller ”Djevelen”? 

Frykten i sitt eget selv. Hvorledes der finnes alt av høyere dimensjoner, av alt høye 

energier der ei kan forholdes, er således lett. Og der finnes lik i eldede mønster for 

menneskebarn i sivilisasjonen, alt hva der ei kan forstås, er noget skyggefullt. Således er 

der nu menneskebarnet lik en galaktisk enhet forstår; alt hva der så er i skygger er i 

behov av at opplyses. Der finnes ei noget per definisjoner Djevler, der finnes noget lik 

skygger av Selvets lys. Konu Ekatah. (240507) 

 

SKYGGER – GLEDER - BEVISSTHET 

 ”Det onde” har du sagt er det som ligger i vår egen frykt.  

Så er der korrekt.  

Og det skygger for lyset. 

Lik der ei skal søke så meget av analytisk natur, så kan der kjennes efter de emosjoner 

der er blokkeret.  For hvorledes der er tilstander lik der finnes millioner løsninger for 

individer, lik der finnes individer. Således er der i behov av at våge at se til erkjennelser 

av hva der skaper skygger for sitt eget lys. Alle frykter og redsler er således noget 

element der søkes at kompenseres med noget annet. Der er all tid i behov; om den finner 

en bror, så må der óg finnes en søster. Om den finner en søster, så må der óg finnes en 

bror, lik der er av dualismens tanker for at forstå. Der finnes all tid noget den 

kompenserer med om den bærer spesifikke redsler.  

Sier du med det at vi skal være i gleden når den er? 
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Der er meget korrekt. Den skal forpleie sine gleder og minnes vel sine gleder, óg i 

stunder den besøker skyggen av sitt selv. (240507) 

 

Det var veldig strenge kriteriekrav til åpenbaringer og intuisjoner før, det skulle overprøves av 

Kirken. Er det annerledes i vår tid, i og med frekvensøkningen og større bevisstgjøring? 

Så er der meget vel korrekt. Lik der tilhører tidligere tider hvorledes der skapedes noget 

frykt for hva der var bakenfor skyggen og bakenfor lysets kilder. Således er der ei i 

nutiden. For lik den skaper behovet for at se, så finnes der nogen positiv og negativ akse 

i alle menneskebarn og individer der lever. Således om den tenker, så finnes der i behov 

av at kjenne alt større balansens punkter imellom hva der er av de ulike akser.  

Høre nu våre ord; I langtider har vi talt for hvorledes menneskebarn skulle søke, lik at 

skape balanser mellom at gjenfinne sitt eget selvs senter i kombinasjoner med at søke ut 

i periferiske verdier, for hvorledes den så lettere definerer hva der er i behov av at 

samles.   

Således er der óg til at sortere sine tanker; efter hvorledes den søker i ’Medicine Wheel’ 

til ulike himmelske retninger, er der for at erfare hvor meget langt i distanser den er 

borte fra sitt selv. Således for at gjenfinne sitt selv, så er den i behov av at trekke sitt selv 

ut av sitt selv. Således den betrakter sitt selv av de ytre periferiske tilstander, og således 

kjenner den behovet for at bringe fram en hjemlengsel til sitt eget selv.  

I tiden den har gjenfunnet sitt selv i den horisontale punkt, så er timen moden, lik den så 

evner at kjenne alt større tilstedeværelser i nuet. Hvorledes den opphøyer sitt selv i 

verdier av vertikale energier, mellom at søke i dypet av sitt selv, noget for at se hva der 

skygger for sine lys’ kilder og noget for at våge at opphøye sitt selv gjennom 

prisverdigheter og takksigelser den byder til sitt selv. For menneskebarn har levet i 

århundreder igjennom at noget legge over alle takksigelser og prisverdigheter på noget 

udefinerbart guddommelig sfærisk energi. Og menneskebarnet derigjennom søker så at 

forglemme sitt eget selvs senter, der er det helligste punkt der finnes og der er det mest 

guddommelige der finnes. Således, for det punkt er noget tilknyttet mellom sjel og 

legemet og ånd.  

Alt hva den så bringer til kommunikasjoner i vertikale energier, er hvorledes den lettere 

favner om bevisstheten for den kollektive kilde, og hvorledes den lettere søker at 

fordypes i den ene og hva der bringes den største sannhet for sitt eget selv. Således er 

der lettere at se; i tider den har søkt i alle himmelske retninger og i den vertikale energi, 

så er den sentreret i sitt selv og således kjenner den ei nogen behov lenger for at samle 

noget, om der er av emosjoner der tilhører sine nester. Om den søker så, så vil den se at 

den korteste vei til den ytterste del av Galaksen og den ytterste, fjerneste del av 

Universum, er hvorledes den søker at visitere sitt eget selv. Selvets ransakelser i 

bevissthet og ydmykhet. Konu Ekatah.  (240507) 

 

VELSIGNELSE – SALVELSE 

Hva vil det si at noe blir velsignet?  

Der er således; alle er brakt under velsignelsens tanker. Dog om den tenker så nu; om 

den tenker så at segle, så er der klokt at den venter til vinden kommer. Om vinden 

kommer og vinden farer og vinden bliver borte, så er der noget sent at segle efter.  Der 

er klokt at den selv ser; alt hva den velsigner av sine gjerninger bærer alt større kraft, 

lik den så skaper de hellige vinder der er i behov for hvorledes den skal lede sitt selv 

frem imot hva sjelen påkaller.  Om den således gjennom storsoler og gjennom livs 

inkarnasjoner har tilbakeholdt sin kraft ut av hva sjelen ønsker, så er der lik der 

omdannes til slagg den først må blive fri for at se hva der finnes av lys bakom sine 

skygger.  Således er der i tiden der kommer, hvorledes den bringer sitt selv til alt lettere 
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at favne om hva sjelen påkaller; lyster, viljer og begjær. Derigjennom vil den følge 

sjelens røster og derigjennom vil den se hvorledes der er alt lettere at velsigne stien der 

tilhører sjelens utvikling enn alt hva der er av hva der tales materiens begjær. Således 

vil den lettere se hvorledes den flyter alt bedre på de strømninger der er tenkt for dine 

stier, alt innen den selv fødedes.   

Så er der klokt at se; alt er der velsignet, dog velsignelser er en hellig kraft den selv ber 

om og lik den selv skaper i tiden den oppløfter sine tro og sine viljer og motivasjoner.  

Konu Ekatah. (240507) 

 

Er salvelse noe av det samme? 

Så kan der tales, der finnes ei nogen ulikheter. Dog der kan tales lik den så salver, er 

noget lik den velsigner noget der skal søke til at passere av sin tilstand til efterlivets 

tilstander. Således er der lik den salver, der er noget óg hva der betraktes Den Hellige 

Ånds utgytelse for hvorledes den skaper alt positive tanker for hvorledes der skal ledes 

gjennom portaler til efterlivets vibrasjoner, for så at blive styrket til nye inkarnasjoners 

fødelser. Punktum. Konu Ekatah. (240507) 

 

JORDAS POLVENDING 

Flere profeter og, til og med, geofysikere snakker og skriver om polene som kommer til å 

flippe brått om ca. fem år. Om det skjer, hvordan kan vi hjelpe våre barn og barnebarn til ikke 

å være redde og hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, hvis det skjer...  

Vi ser; alt hva der bliver så, er der talt for hvorledes der skapes om til store 

forendringer for heledelen av galaksen. Således er der lik Moder Jord oppløftes i nye 

frekvenser, i nye dimensjoner om den vil. For at hva der til nu er usynligt, skal bli 

synligt for at se, og alt hva der er så, er der lik der ei skal sprede bekymmer til sine frø. 

Der skal søke at se, alt er der av kosmiske variasjoner lik der igjennom årtider har 

passeret på Jorden. Således er der forbyttelser av de magneto-polare energier. Lik der 

så hviler; nord bliver til syd og syd bliver til nord. Og således vil den fysiske energi av 

Moder Jord forendres derefter. Dog der bliver noget ikring syttitre buens grader (73 

buegrader)der faller, noget for hva der ei vil påvirke, for ei er der i et plutseligt nu. Den 

bliver en morgensol at oppstå og at se hvorledes solen oppstår i en annen himmelsk 

retning enn hva den før har sett. Konu Ekatah.  
Vil dette skje plutselig eller over en lang periode?  

Der bliver over tre soler. (=3 dager) Konu Ekatah. (180407) 

 

Det kommer att stiga mycket vatten över somliga ytor på hela planeten, stora delar. Vill ni 

förtälja oss något om när och till vilken nivå det i så fall kommer att ske? 

Vi ser där är olika nivån. Där är således för några ställen där bliver ikring ett hundra 

och tjugo meter. (120 m) Där finns för några ställen något lik i sjuttio meter. (70 m) Så 

är där lik den ej skall något bekymras för, för där är under tiden Moder Jord vänder 

sitt själv upp och ner, så bliver där lik där skakas om något för vatten, för luft och för 

Moder Jords magma. Därigenom är där för att skapa nytt liv i den process där tillhör 

magmans energins rörelser. Således är där lik där skapas nytt liv och högre frekvenser 

för hela Jorden. Således är där och lik där skapar konsekvenser av klimatiske 

förändringar. Där vill den se där bliver ej något lik den tänker, för där vill växa land 

upp ifrån havet och där vill nytt land gå i havet. Således är där lik gigantiska stora 

förändringar där bliver. Kono Ekatah. (020507) 

 

Det som händer nu, allt det här talet om den globala uppvärmningen, katastrofer och Jorden 

den ska snart gå under, har det här överhuvudtaget någonting med den nya tiden att göra?  
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Så är där korrekt. Lik där växer fram en ny tid just nu. Om den så ser eller ej ser, om 

den så hör eller ej hör, så växer där fram en ny tid om den vill eller ej. Således skall den 

ej tro att där finns någon kraft lik där är en sanning i vad där talas att Moder Jord skall 

gå under. Där finns ej något där går under. Där finns något där är i förändringar. Allt 

vad där skapas, där finns riker där faller i havet och där finns nya riker där uppstår. 

Således är där turbolenser lik Moder Jord föds på ny. Så är där lik där är av magneto 

energier där förflyttas av polar kraft, lik Moder Jord polar energi av norr bliver mot 

syd, och syd bliver till norr. Om den så ser, så vill den fysiska aspekten och materiska 

energin följa efter dom där är ikring åttiosju (87) grader. Om den tänker så, så vill ditt 

rike blive ikring där Spaniens riker vilar nu. Dock stora längder vill där förflyttas och 

där finns vindar där vill skapa komplikationer. Dock se; allt är där nu i heliga 

förändringar och allt vill där så erbjuda kraften lik den lyfter människan lik en 

civilisation till en högre frekvens nivå om den vill. Kono Ekatah. (040507) 

 

Nå kommer store forandringer.  

Så er der korrekt.  

Men det har jeg hørt før, og ingenting skjer.  Når kommer det?   

Om den kunne skue de forendringer der er, så ville den bli forundret.  Om den kunne se 

hva der er av polare forendringer, om der tenkes av magneto energi, om der tenkes på 

sin egen klode, om der tenkes på annen kloder og planeter i sine solsystemer. Om den så 

kunne skue over alle galakser, så ville den se at de samme forendringer er der. Lik så er 

skrevet i De hellige skrifter, lik opp vil vende ned og ned vil vende opp, så er der óg for 

dine tilstander. Og således vil den se hva der er av gigantiske forendringer angjeldende 

alle frekvenser for heledelen av din galakse. Lik den før kunne fornemme kraft, så er 

der lik den nu kunne søke at se hva der finnes bortenfor bortenfor. Således der er lik alt 

flere menneskebarn der bærer alt høyere vibrasjoner, lik således der er alt flere 

menneskebarn der fødes innen tiden er for at føde.  Således er der óg lik der finnes alt 

nye symptomer og de gamle vil opphøre.  Således vil der tillæres alt flere visdommer for 

hvorledes den betrakter sine egne kilder og kilders utøvelser. For så er der i behov, for 

så er den selv oppløftet til at tilhøre hva der tales sivilisasjonens intergalaktiske nivå. 

Konu Ekatah. (230507) 

 

Det pratas om dom här fördröjningar vad gäller den nya Jorden. Stämmer det? 

Så kan där talas. Lik där finns allt högre medvetande kraft i den hela delen av 

civilisationen, och således är där en allt mera långsam uppvaknande energi än vad det 

förr var. Således skall den ej se där är lik under Anazasi indiens, under Egyptens tider. 

Där är allt nu i högre våglängder och således bliver där allt mera plötsligt i tiden där 

kommer. Kono Ekatah. Är den beredd själv? Kono Ekatah. (010507) 

 

Du pratade om att vi är galatiska varelser och vi säger att vi är multidimensionella väsen, är 

det någonting du kan utveckla? 

Allt vad där är nu är lik där är omskapat under dom senaste två dekader på din Jord, 

lik allt högre frekvenser, specifikt efter den siffra, den årtal, där talas 1982. Således är 

där allt högre frekvenser i alla dom där föds. Således är där och lik där omtalas på din 

Jord intellektet indigo energier och således är där i nutiden lik kristallens energi. Klokt 

är där att se allt tillhör den förhöjning av frekvenser där är. Dock Moder Jords 

människor är lätt för att tro att där är enbart på sin Jord där är sådan kraft i 

förhöjningar. Där är ej så. Där finns i hela galaxen och där finns i alla galaxer. Om där 

så skapas om, så är där all tid lik där är den magneto energi där förbytter plats, och lik 

där så följer den materiske energi efter. Därigenom är där för att skapa en recirkulation 
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av hur där något bliver till ny livsenergi för hela Världen och Universum. Kraften är 

således, där är mycket under tidens vite och visdom där bliver att upphöra, och sen vill 

där erbjudas ny visdom. För där är och lik där skapas en allt större och tätare 

förbindelse mellan vad där är av spirituell värde och vad där är av intellektuell värde. 

Således människor smälter till en enhet. Hur där söker i sin egen kraft i sitt medvetande 

är något där bliver till ljuset att frekventera allt större oscillationer av dom frekvenser 

där allt nu lever. Således bliver där tillbake till tiden under Atlantis och Lemuriens 

riker, där var ljusvarelser där bliver på ny att se. Således är där lik skrivet ur dom 

Heliga Skrifter, vad där nu är osynligt bliver synligt för människans öga. Så är där lik 

frekvensernas förändringar där skapar synligheter, för där var all tid närvarande. Om 

människan ej kunde se, så vill där manifesteras och till att se nya kloder. Där bliver allt 

flera kloder att se i sin egen Universums struktur system. Så bliver där och att se där 

var globen och kloden där vare i lägre och högre frekvenser, så bliver där till nya 

dimensioner för människan att leva, av intergalatisk natur när där bliver visitationer av 

’space crafts’ och av ’extra terrestials’. Kono Ekatah. (030507) 

 

När jag dör, om Jorden inte finns kvar, var hamnar vi då? 

Vi ser Jorden vill för all tid finns kvar. Där finns en evighet där bliver så för Jorden att 

existera i. Söka nu att se att Jorden är och en energi där växer i sin harmoni och där 

söker till högre medvetande energi att skapas om. Således vill  den se en ny Jord, där 

finnes en ny himmel och där finns den samma som förut, dock i en annan frekvens lik 

där finns nio dimensioner. Således vill den så upplyftas till en högre frekvens, - för lik vi 

har talat förut, där finns ej någon död. Där finns efterlivets tillstånd och existenser, där 

är i högre frekvenser, för så är den ej i behov av sin materiska kropp. Kono Ekatah. 

(030507) 

 

TID 

Hur vi uppfattar tiden nu och hur kommer vi att uppfatta den efter höjningen, är det så att vi 

kommer att uppleva att vi får och har mer tid? 

Där bliver evighetens födelse. Kono Ekatah. (010507) 

 

Når det ikke er tid på den andre siden, hvordan kan da en utvikling skje der?   

Alt hva der så er omfavnet i nuets verdier, er hva der utvikles.  Erkjennelsen av 

hvorledes den selv er til stede her og nu skaper utviklinger i ditt liv, ei hva den streber 

efter og ei hva den jager efter. Og ei er der erfarenheter av tidligere opplevelser.  Der er 

hvorledes den evner at omfavne, alt større lik erobrede tilstander her og nu der skaper 

utviklinger. For menneskebarn tror at der er alt fysiske materiske utviklinger, dog der 

er sinnet der skal utvikles.  Og der er igjennom hva der tales sjelens vibrasjoner der skal 

utvikles. Derigjennom er der óg i behov av at se; erkjennelser av tilstedeværelser i livets 

senter forgyller ditt eget livs bevisstheter. Erkjennelser og skaperne av innsikter er 

noget der óg skaper alt høyere kommunikasjonens forbindelser til den Kollektive kildes 

bevissthet. Således er den alt mere galaktisk vesen om den er omfavnet i nuet enn om 

den jager efter at utvikles. (230507) 

 

MATERIE – ANTIMATERIE 

Alt i vårt Univers har en underliggende usynlig struktur. Er dette energinettverket en slags  

”kleshenger” for vår felles bevissthet skaper av den fysiske virkeligheten? 

Så kan der tales.  Vi ser hva den mener, dog der finnes noget annet kompleks modell. 

Hvorledes den søker at se; alt hva der er materisk virkelighet for ditt øye, hvorledes den 

opplever materiens kjente struktuerer, har alltid en søster eller bror der er av mørk 
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materie, eller hva der er av mørk energi, antimaterie, om den vil.  Således er der alltid i 

balanse. Hvorledes der skapes tilførelser av høyere frekvenser til din Jord og Himmel og 

til Universum og til Galaksen, er således for at skape forflyttelser av det punkt der er 

balansepunktet imellom sådant.  Således materien bliver alt lettere materie, og således 

antimaterien bliver alt tyngre antimaterie.  Således hva der er synligt bliver lettere 

usynligt, og således hva der er usynligt, bliver lettere synligt. 

Dette har sammenheng med den energi-/frekvenshevningen vi kjenner i dag? 

Så er der korrekt.  (250307) 

 

2012 - MAYAKALENDEREN 

Vad händer med Moder Jord 2012 enligt Mayakalendern? 

Vi ser; skapande energier är komplett. Således är där allt lik där börjar för vad där är 

skrivet i din skrift lik dom tusen år där vill vandra under energier och under protection 

för vad där är dom högre energiers manifestationer. Änglar finns där någon där kallas 

och så finns där och andliga energier där vill manifesteras till synligheter lik där är allt 

nu stora förändringar, så är där ej någon ände lik människan tror. Där finns all tid en 

evighet och där finns all tid vid behov av att se att under dom tvåtusener och tolv föds en 

ny cykel. Kono Ekatah. (010507) 

 

Moder Jords förändringar, frekvensförändringar, Mayakalendern, årtalet 2012, har du 

någonting att kommentera om det? 

Så är där korrekt. Där är allt bättre den ser till den 28. oktober 2011. Således vill den 

och se allt nu, lik där är dom stor förändringar av global energi i förändringar. Således 

vill den och se lik där bliver visdomar bekant för männsikor där ser och där hör. Hur 

där är av stora gigantiska förändringar i  hela delen av universum. Galaxen är i 

förändringar och människan upplyfts nu.    
Det finns ju energier som vill bromsa detta .. 

Dock ej kan det. Där finns således något av materiske energi där söker att fördröja, 

dock ej kan det. För nu, lik vi har talat förut, där finns en stor himmelsk slag, där finns 

så lik en stor krig där finns ibland anderna och där finns ibland änglarna. Således är 

där lik där skapas om ljuset till allt bättre kraft för människor där söker för ljuset. Och 

den vill se ej ’ där råder. Kono Ekatah. (030507) 

 

Mayakalendern säger att i 2012 ska det hända någonting, antingen symboliskt eller kanske 

mer konkret.  

Lik där är för tiden där skrivs där är den tjugoåttonde sol i den tionde månadsdel där 

är för 2011. (28. oktober). Således är där lik den vill se där skapas stora förändringar i 

allt vad där är på din Jord och i din Galax. Där är genom förändringar av polar energi, 

av magneto energi, lik där är skrivet inom dom Heliga Skrifter, lik upp bliver ner och 

ner bliver upp. Sen är där store förändringar av vad där talas medvetande kraft, lik där 

är frekvenser för människor och hela delen av sin Galax. För allt vad där så bliver av 

förändringar på din egen Jord är och den vill se i Universum. Således är där allt vad där 

skapas till en högre frekvens lik där är en ny cykel där börjar efter 2012. Kono Ekatah. 

(040507) 

 

I dag er det ’Breakthrough Celebration’, er det noe vi trenger å gjøre eller kan hjelpe..  

Hvile dine tanker. Ei kan den stanse en galakses rotasjon, ei kan den søke hvorledes den 

så forhindrer at galaksens ’glacierer’ smelter, ei kan den søke at omvandle noget av de 

universelle frekvenser, ei kan den søke at påvirke de store toner der er, dog den kan 
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påvirke sitt selvs induksjoner gjennom at utstråle den samme energi den selv bærer. 

Således den besmitter alle nivåer og himler.  Så er der vel. (230507) 

 

LEMURIA-KRYSTALL 

Hva kan Lemuria-krystallene bidra med i behandlinger? 

Der er for din energi at transformeres lettere til hva der tales de menneskebarn der 

søker for de energier. Der kan skapes alt balanserende energier spesifikt for 

akupunktet, der er knyttet for spesifikke chakras. Således kan der tales der er en 

opphøyende frekvens den byder. Der er ei likefullt all menneskebarn der søker sådant. 

Nogre menneskebarn er i behov av at forbinde sitt selv til Moder Jords muld, således 

skal der ei anvendes for meget for hva der tales hjertets chakra og til kronens chakra. 

Der er alt mere for at korrelere og at skape balanser i hva der tales rotets chakra. Konu 

Ekatah. (260307) 

 

Har det vært til gagn å bruke krystallen som er kodet fra Lemuria?  

Så kan der tales, dog ei skal den søke noget at se til hvorledes den blokkerer sitt selv til 

at tro at kraften der er av Lemuriens riker induserer i din nutidens liv. For der er lik 

der så pendulerer i sådant energi.  Energier av Lemurien finnes óg i ditt eget selv, 

fragmentaler, der genererer energier efter dine gjerningers viljer. Om den velger at 

sprede sitt lys av sitt hjerte, om den velger til healingens vibrasjoner, så er der óg av 

lysveseners opprinnelser, så er der óg av Lemuriens tilstander. (230507) 

 

..Lemurian Seed Crystal... 

Og hva den nu undrer om krystallen, så kan der tales lik den så er programmeret til hva 

der så tales gjennopplivelser av visdommer den har båret i sine celler før.  Således er der 

lik den vil bære nye informasjoner der tilhører Nytiden.  For om der betrakter 

Atlantises tider, Lemuriens tider, Inkatider, Mayatider, så er der all tid i parallelle 

eksistenser av nutidens befolknings tid.  

Hvordan kan jeg tilegne meg den kunnskapen som er programmert i krystallen? 

Alt hva der søkes at anvende under timer den mediterer.  Den vil se hva der overføres, 

lik der ei skal forstås av intellektet, lik der skal mottages av sitt dypere selvs energier.  

Der kommer lik dråpedeler.  (250307) 

 

DE SYV STRÅLER 

Angående de syv strålene, hører man til en bestemt stråle for bestandig?  

Ei er der så, ei er der noget statiske bevegelser, der er dynamiske prosesser.  

Søke dertil at se; i kilden av ditt eget selv finnes der kosmisk bevissthet. I hvorledes den 

så skaper forbindelser, kommunikasjonens broer, til hva der finnes av de opphøyede 

energier, de høyere kollektive bevisstheter. Således er der hvorledes de syv stråler alt 

fungerer. Meridianer imellom din Jord og Fader Himmel. Konu Ekatah. (230507) 

 

LYSENERGI OG TONEHØYDE 

Er basene i DNA-pyramidene og lysenergi den samme F-sharp skala?  

Så er der korrekt. (180407) 

 

ULIKE DIMENSJONER 

Lever varje människa i flere dimentioner samtidig?  

Så är där korrekt.  

Hur många dimentioner?  

Där är nio i alt.  
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Det gjälder alla?  

Så är där ej korrekt. Där finns människor där söker lik där är en uppstigning, - sän är 

där frekvänsen den bär, lik oscillerande frekvänser den bär, där är lik bestämmende 

vilket nivå den lever.  

Ser vi likedana ut där som här?  

Ej är där så. Lik där är entities, lik där är rörelser av våglängder, lik där så är för 

nogon nivå lik där är vibrationer av ljus - olika färger, - 4 i alt. (210507) 

 

I nån böcker jag har läst står det att vi också bor någon annanstans. Att det finns ett hemma 

och att det finns speglingar på andra planeter. (Böckerna är: Sylvia Browns: ”Mellan två 

världar”, ”Livet på andra sidan”, ”Lær av dina tidigare liv” och ”Livsredskap”.) 

Så kan där talas, lik där finns olika nivån, lik olika dimensioner. Således om den tänker 

i tid och i rum så är allting nu, och således finns där parallell visdom och parallell 

existens lik där är för andra planeters existenser, korrekt. 

Är det så att vi själva väljer att komma hit och ... 

Ej är där så. Där finns inom den stora Ande, lik där är den skaparkraft där söker så att 

välja, lik där erbjudas tre vägar att vandras. Dock alla vägarna är på Moder Jord. För 

således finns där allt högre gestalter där lever på högre himlor där tillhör Plejadernas 

existenser och där tillhör Sirius systemer. Moder Jord är den lägste energi där finns 

inom denna universums energi. Således är där något där växer nu, i höjder till vad där 

tales Plejadernas existenser. Kono Ekatah. (040507) 

 

HORISONTALE OG VERTIKALE ENERGIER 

Hva er forskjellen på den horisontale og vertikale energien? 

Lik den så søker, så er der gjennom innsikter den tilfører sitt selv.  Derigjennom er der 

lik den vibrerer alt i høyere egenresonanser nu enn hva der var tider tilbake. Således 

den oppstiger sitt selv i en spiralens bevegelse, og således er den nu på vei opp i sin egen 

vertikale energi. Der bliver lettere at favne om alt mere avanserede visdommer, og der 

bliver lettere at tenke, ei så meget av individuell energi, dog alt meget mere av den store 

galaktiske enhet der vokser. I hvilket der inkluderer gjenfinnelser av liv for fjerne 

kloder og gjenfinnelser i kommunikasjoner imellem fjerne galakser.  Således vil 

menneskebarn, lik menneskeheten, der óg er en enhet, oppløftes til at formidle sitt selv 

og at mottage formidlelser av intergalaktisk energi. Konu Ekatah.  
Gjelder det for alle? 

Så er der korrekt. Lik den gjenfinner sannhetens balansepunkt i sitt selv, lik den óg skal 

se; hvorledes der manifesteres lik symboler av tre dimensjoner, noget like fullt på den 

ene dimensjons mark.  Om den søker til at se hva der printes ved Stone Henge 

(Kornsirkler), så er der óg lik den vil se for fjernere deler av riker, hvorledes der er de 

samme, dog tredimensjonale energier at printes.  Likefullt er der for at skape noget 

bevisstheter i menneskebarn for høyere vertikale energier at oppdages. 

Vil det være klokt å ikke tenke så mye, men bruke kroppen og hjertet mer for å vokse i de 

vertikale energier? 

Der er komplett i behov, korrekt. (240507) 

 

NUMEROLOGI 

Hvilken effekt har nummerologien på menneskenes skjebne, om for eksempel man bytter 

navn? 

For nogle er der så lik der skaper bedre harmoniseringer, - dog, ei er der angjeldende for 

alle. Der er klokt at den ser, - for nogle bringes der bedre harmoniske frekvenser. 

(190407) 
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FILM 

Dokumentaren ’The Secret’..  

Så er der vel. Så er der vel.  

Er det riktig alt sammen?  

Så kan der tales, lik der er til gjenkjennelser for ditt eget selvs bevisstheter, og lik der 

således ei skal tenke til alle detaljer, for der kunne søkes at korrigeres noget, dog, i den 

store og hele totalitet, der er vel. (210507) 

 

ROMA BY 

Var det følelsen på Petersplassen første påskedag som var grunnen til at jeg var i Roma? 

Tenke nu; der finnes gjennem ualminnelige tider at menneskebarn har visiteret for 

Roma by.  Om den søker óg at se til Jerusalem by, så er der noget lik der således er 

skapet, lik vi nu taler i alt mindre formater, hvorledes menneskebarn søker lik en 

Enhets opplevelse, lik en flokk, til at generere en helig punkt.  Alle visitasjoner til Roma 

by, er noget der har skapet en induserende energi, lik en helig stor punkt. Så om den så 

tenker, så vil vi tale lik nu: Roma er ei nogen by, der er en tilstand. Konu Ekatah. 

(240507) 

 

PLANTER 

Vil det vokse nye planter på engene ved huset vårt?  

Ei vil det. Dog der vil innhentes i naturen ikring og befraktes dertil. Således kan den 

primært nu søke for hva der i sin himmel tales oregano, hvorledes den søker for timian, 

hvorledes den óg søker for hva der tales bergurt, og således er der noget vi vil i eftertid 

tale om hva der skal anvendes til. Den kan søke til noget hva der i din bok står 

bergfletter. Konu Ekatah. (180407) 

 

Hvordan får jeg tak i vekster som tilhører de tibetanske riker?  

Vi ser; hva den søker til sitt eget rike, så kan den søke i de høyere tinder. Om den søker 

til de høyere tinder spesifikt hva der vender mot syd og mot øst, så vil den se hva der der 

finnes. Der er av lyng og der er av små planter der vokser tett under isrosens høyder. 

Konu Ekatah. (180407) 

 

FRØ 

Søke nu at minnes; der finnes frø på din Jord der behøver ild for at vokse, der finnes frø 

på din Jord der behøver at hvile i tørke i en hel dels dekade for at spire og at vokse. Der 

finnes frø på din Jord der ei nogen tid vil vokse før efter langtimer og frost. Der finnes 

frø i de afrikaniske kontinenter der er beroende for frost for at vokse.  Og når er der så 

frost?  Ei nu, dog i langtimens nu vil der blive. Og så vil der vokse. Således er der intet 

til gavn at byde næring for sådant frø – nu. (240507) 

 

Furu- og grantrærne har produsert kongler og frø hvert år nå. Er det fordi trærne vet at det 

ikke så lett blir muligheter senere? 

Der bliver veldig gode muligheter.  Dog ei forstår treet så ennu. De har panik.  

Blir grantrærne mer og mer borte? 

Så er der korrekt.  Vi ser de bliver til ved. 
Vi trenger varme? 

Vi ser; ei er der behov av at tenke for sådant nu. Der er stadighetens forendringer på 

din Jord; noget vokser, lik vi talede om frøet der behøver frost i afrikaniske riker, og så 

vil der blive forendringer på din Jord all tid, i alle evighetens nu. (240507) 
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Jeg føler veldig tiltrekning til skogen for tiden.  

Så er der korrekt. For skogen lider.  Der er således óg lik skogen kan søke at byde 

energier, livsimpulser, om den selv søker at bære fram takksigelser til skogens vekster.  

For der finnes ulike vekster der ei bærer nogen mulighet til at leve noget nu, således er 

der lik for der er skapende om, der er magneto-energier, og således er der polare 

energier der skaper om vekstenes muligheter til at leve.  Således vil der fødes nye 

vekster, og således vil nye vekster erobre gamle marker. Konu Ekatah. (230507) 

 

ORGANDONASJON 

När jag träffade Ambres på 90-talet berättade han att hjärtat kan man inte lämna bort, då kan 

man inte inkarnera mer om man lämnar ut hjärtat till någon annan. Stämmer det? 

Så är där korrekt.  

Andra organ då? 

Vi ser där ej är klokt. Där finns i vissa fall ett behov, dock om där ej är i behov, så skall 

den ej lämna sina egna organ. För en organ bär således information om människan och 

individens smärta. Och om den så äter mycket av sina aggressioner så bliver där något 

förgiftat i sin galle t ex. Således är där informationer där bliver i gallen om där så är för 

resten av sin inkarnation. Således är där ej klokt lik den transformerar sina organer till 

sin nästa.  (010507) 

 

Organtransplantasjon, - er det okei i forhold til at genmaterialet blandes? 

Ei er det.  

Hva med eter-legemet til avdøde, da? 

Vi ser; der er noget der så må søkes at skapes nogen hellig seremoni, lik der forvarer 

noget av sin egen sjels opprinnelse, lik den besmitter av åndens energier. 

Således der finnes liv i organismer, i organer hvori der kan besmittes og således lese av 

den annens natur hva der var i pinsler og forstyrrelser. 

Der er óg således hva der bliver til depresjoner, noget der fanges opp gjennom annens 

organer.  Der er således óg i gleder der kan fanges opp. 

Alt hva der er, er forvaret i minnenes celler, og hva der er i organ er således knyttet for 

organet. 

Galler er noget forknyttet for hvorledes menneskebarnet har fortettet og undertrykket 

sine aggresjoner.  Galler bærer meget av gallens energier, der er av forsuret PH, og der 

er således noget der skapes til at minnes sine aggresjoner. 

Hva der er av hjertet, der er lik der finnes viljer kontra uviljer.  Om menneskebarnet 

der døde og der mistet sitt således hjerte, bliver så noget hengivet i sitt selv til at overgi 

sitt selv av tretthet av at leve, så er der fanget opp av hjertet der bliver transformeret til 

sine nester.  Nester der bliver at hente hjertets kvaliteter bliver således at fornemme 

gjennom lange tider hvorledes livet bliver trett at leves. 

Den der søker at forvare noget forbyttelser av lunger, bliver så at óg forvare og forbytte 

noget av den annens lik sin nestes tanker ikring det at leve og at ånde.  Således er der óg 

hva der så er forsøkt at fortie gjennom sitt livets ånde. Og at fornekte sitt selv at gjøre, 

der bliver festet i lungens kvaliteter. De der så søker at skape forbitrelser for sine nester 

for at den selv bliver forhindret i sitt liv at leves, bliver at skape cancer i sine lunger. 

Der er således for organer, hva der tales blodets årer, arterier, der forvares og forbyttes, 

der skal nøye tenkes noget ved hvilken kvalitet der var i energier der løp igjennom åren.  

Hva der er i lille kapillærer, er ei så meget viktigt, dog der var alt større viktigheter for 

hva der er av aorta. 
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Der finnes flere organer. Hva der tales kidney (=nyre), der er noget der bringes til uten 

videre til at tenke på; hva er der så inntaget av hellige urter og hva er der så i balanser 

av væskens produksjoner i menneskebarn der er giver. 

Således skal den ei nogen tid høste hva der tales nyrenes organer av menneskebarn der 

var i ubalanser av væskenes konstruksjoner.  De der søkte så at overdrive hva der tales 

gjennom alkoholer, og de der søkte at uttørre sitt selv, i mangel på forstand at legemet 

er av vann og behøver således at drikkes, således er der ei til gode organer at bæres.  De 

utholder ei sitt selv så megen tider. 

Hva der så er, er alt bedre at søke innen organet er i behov av at forbyttes, at preparere 

sitt selv, organ efter organ, gjennom meditasjoner, hvorledes den oppbygger kraften i 

sitt selv gjennom at tale hva der er i behov av at formidle. Hvorledes den søker så at se 

den hellige føde forvares i sin mage, og derigjennom hvorledes der er hellige transporter 

gjennom sine tarmer, den beder om at tarmen skal søke at opptage hva der er i behov.  

Den rest bliver til slagg. Således gavner der intet at ete vitaminer og mineraler lik 

overdoser.  Der bliver alt bedre til slagg for legemet og ei så meget til nytte.  Således 

menneskebarn der tror sitt selv at blive sunnere enn sunn, bliver noget besviket.  Konu 

Ekatah. (160903) 

 

Det sies jo at en bør donere sine organer for å redde andres liv. 

Så er der noget av moraliske forpliktelser at dveles ved at tenkes, så er der vel.  Dog der 

skal vites; lik der er av forpliktelser gjennom åndens natur at skape hellig kraft til alle 

sine organer.  Om den gjør så, så er der vel. (160903) 

 

”DØD” 

Vil jeg noen gang syntes det er lett å gå på kirkegården?  

Så vil der blive, i tider den ser at der finnes ei nogen død. Der finnes efterlivets tilstander 

for hvori der forberedes av sjelens bevisstheter til gjenfødelser, noget lik stadige nye 

inkarnasjoner. Således vil den se, at alt der er til hvorledes den lever ut sin kraft av dette 

livs eksistens der óg bringer kraft til alt hva der er av efterlivets tilstander. Og den skal 

vite at den er ved sin side og den forberedes nu til nye inkarnasjoners fødelser. Der 

bliver til gjenkjennelser for ditt liv. Den bærer fred. (180407) 

 

Energin i den fysiska smärtan i slutet av jordelivet, är det ett uttryck för allt du har samlat på 

dig och inte bearbetat och gjort dig fri ifrån? 

Så kan där talas. Där är korrekt. Allt vad den så tillbakahåller av livets 

energiströmningar är något där skapar lik energiens smärta, korrekt.  

Är det samma när man jobbar med människor som har sjukdomar? 

Så kan där vara. Därför är där viktigt att den känner hur den skapar jordning av 

energier för vad där är av slagg och sjukdomar i sin nästa. Allt vad den skapar 

förbindelsens broar emellan himmel och mellan jord är lik den skapar befriandes av 

sådant själv. Kono Ekatah. (010507) 

 

Det å dø er å komme inn det åndelige lys og den åndelige kjærligheten? 

Så er det. Der kan være tungt for nogle sjeler at bemøte så megen ren kjærlighets 

vibrasjon, lik der skaper forvirrelser, hvorledes sjelen så søker at unnflykte sådanne 

tilstander. Der bliver opplevet i perioder lik der er noget lik ’ghost’ på din Jord, dog der 

er like fullt lik der vil kjennes efter for hvorledes der søker så at blive omsvøpet og blive 

en del av de helige krefter. (240507) 

 

”TILFELDIGE” MØTER 
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Jag har stött på människor som jag får känslan av att jag har träffat i tidigare liv. Är det så? 

Där finns intet tillfälligt under din himmel. Där leds människor lik där är i grupper och 

där leds människor där är av gamla inkarnationer och relationer i ditt liv. där tillhör 

din egen flock och där tillhör allt vad där är i kraften för ditt liv att beläras. Där leds 

människor till ditt liv för att spegla ditt eget själv och där leds människor till ditt liv för 

att den själv skall se vad den speglar. Kono Ekatah. (040507) 

 

SAMMENLIGNING 

Hvorfor ser jeg ikke lysene og ting som mine klienter ser?  

Vi ser der er ei i behov av at gjøre så. For ei skal den sammenlikne sitt selv med nogen 

annen enn sitt eget selv. Ei skal den måle sitt selv efter hva der er i sin nestes 

prestasjoner. Den skal søke at gjennfinne sine egne kilder, således vokser den mest. 

Konu ekatah.  
Min klarsynthet vokser og manifesterer seg i prosesser? 

Korrekt. (180407) 

 

FØLELSER 

Etter hvert skal vi manifesteres mer og mer uten en fysisk kropp, hvordan blir det da med 

følelsene våre? 

Vi ser; ei kan der så fortolke sine emosjoner i våre himler lik den selv fortolker 

emosjoner. Emosjoner er noget der skaper påminnelser av eldede opplevelser.  Der er 

noget der er festet til sjelen.  Likefullt skal den se; i efterlivets tilstander, lik den er i 

høyere vibrasjoner, så er der ei lik der tales følelser. Der er alt lik innsikter den kjenner 

til før der bliver at oppleves.  Således finnes der ei noget fundament for følelser. 

Er intuisjoner følelser? Nei, kanskje ikke. 

Kan intuisjoner påvirkes av følelser? Ja.  

Hvorledes kan der så? --- For at den gjennem sitt intellekt tillater sådant. Der er så lik 

den så tror, lik noget er uerfaret, og således bliver der lett til at manifesteres alt styrket 

kraft gjennem emosjoner der påvirker og intellektet og intuisjoner. Dog klokt er der at 

se; alt hva den så noget bearbeider i sitt eget selv, er så for hva den velger bort av hva 

der ei tilhører ditt eget selvs kilder, og hvorledes den ser; alt er der av nødvendige 

impulser til at den selv skal blive fri. Konu Ekatah. (240507) 

 

Dere har bare innsikt, blir ikke det kjedelig? 

Ei kan der tales så. For hva skal der så føles?  

Det er jo mange ulike følelser.  

Ei er der i behov.  Vi ser når våre nester er triste, vi ser våre nester når de er glade, og 

så er det.  

Ikke noe mer enn det? 

Ei er det. 

Er det feminine og maskuline energier? 

Så er der óg, lik der óg er transformeret og forenet. Der kan tilvelges selv om der vil 

kjenne sitt selv tilstedeværende i de noget vel balanserede energier eller om der vil 

velges til at kjenne for den ene kraft. Der er innsikter der gjør sådanne valg.  

Okei, det velger dere selv.  

Ei er der så ubegripeligt lik den selv tror. For hva skal der så føles?  

Men hva med kjærlighet?   

Vi er i kjærligheten.  Kjærligheten er en innsikt, for kjærligheten er over alt. Til våre 

frender og til våre fiender, til vår motvinder og våre medvinder. Den er over alt.  

Det er den største? 
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Så er der, korrekt.  Og sådant, i tider når fundamentet i alt og i helheten er i 

kjærlighetens kraft, hva er der da at føle?  Vi vet den er der. Der er en innsikt.  

Og ei finnes der i behov for Iliuka in persona, in enhet, for at kjenne efter om der finnes 

nogen menneskebarn i sine tilstander der nu er besviken for Iliukas taler, der nu er 

glade. Der finnes ei nogen behov av at gjøre så. For der er mangfoldigheten der óg er fylt 

for så at blive en helhet. Og således vil der alltid finnes menneskebarn der er besvikne, 

dog de er besvikne på sitt selv efter sine egne forventninger. Der finnes all tid 

menneskebarn der kjenner oppløftenheter for hvorledes de er glade, og således er der 

forat de frydes i livets tilstander i nuet.  Så er der i tilstander de har forglemt livets 

skygger der var og således har de forglemt at bekymres for ufødte solers skygger. 

Således i tider de er omsvøpet av kjærlighetens glede, så er der alt til gavn. Og 

kjærlighetens glede på din Jord er til oppløftelser og gleder for vår himmel, lik alle 

gleder og alt lys på din Jord besmitter høyere vibrasjoner i det vertikale plan. 

Men da vil det si at det er bedre å være i din dimensjon enn det er å være her, da? 

Ei kan der tales så. Den skal frydes for de tilstander den lever, for således bærer den 

fram sine innsikter med verdighet. Den kjenner til, i tider den bemøter nogle motvinder, 

så bliver den hensatt til at noget tilvelge selv, om den vil være besviket eller ei. Om den 

kjenner så motvinder, så velger den selv om den vil fanges av motvinden eller om den vil 

oppløftes av motvinden, lik en ny innsikt der stråler til ditt hjerte. Således er der noget 

den velger selv alle bemøtelser den gjør i sitt liv. Om den roper efter hva der tales 

konflikter, så fødes der konflikter.  Om den roper efter kjærlighetens vibrasjoner, lik 

der skaper optimale balanser, så bliver der så. Der er noget den av sitt dyp er noget i 

behov av at bede for, så bliver der hva den beder for. Den manifesterer.  

Så følelser er egentlig valg? 

Der er knyttet, korrekt. Den bærer responsibilitet selv hvor meget den vil tilvelge noget 

at kjenne for empatier, noget at kjenne for sympatier.  Om den vil tilvelge at bære sine 

nestes byrder, så er der likefullt noget den velger selv.  Om den så søker at forhindre 

sine frø at vokse med egne meninger, noget for at oppleve sine egne tilstanders 

opplevelser, noget for at noget forhindre at oppleve sine egne stener at falle i, så er der 

noget den selv velger. For den kan ei frelse hele Jorden. Den kan frelse sitt selv. Og så er 

den en del av Enhetens nu, og således er den forgyllet i Evighetens lys. Så er den, og så 

er den omsvøpet av kjærligheten, der óg besmitter sine frø og sine nester. God jakt! 

Konu Ekatah. (240507) 

 

Du sier ofte: ”Der gleder Iliuka”, men glede er jo en følelse?  

Ei er det. Der er en konklusjon, der er en innsikt. For vi er glade all tid, vi er triste all 

tid, vi er frydefulle all tid, vi er besluttsomme all tid, vi er i kjærlighetens totale 

aspekter. Der er noget menneskebarn tror i hvilket menneskebarn tror at de kan forfine 

begrepet kjærlighet til at være noget nusseligt. Kjærlighet er en totalitet av en levende 

tilværelse, om der skaper skygger eller om der skaper lys, så er der kjærlighet.  

Kjærligheten må søkes at utvides til alt større begreper, - i vertikale og horisontale 

energier. Konu Ekatah.  (240507) 

 

SJELEN 

Er det sånn at sjelen på en måte er kjønnsnøytral, at det er en balanse mellom det maskuline 

og feminine? 

Så er der korrekt. Der er yun energi. 

Er sjelen det samme som bevisstheten?  

Så kan der tales.  Lik der tenkes, den optimale stråle der er forbundet av høyere 

kollektive bevisstheter, er óg selvfølgeligt din egen bevissthet, korrekt. (240507) 
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Er det sånn at sjelefragmenter kan blande seg i ulike kropper for å få spesielle erfaringer, men 

at sjelen er unik for hver enkelt likevel? 

Der er noget forvirrende. Ei er der lik en suppe der bliver tilfeldigt miksturet. Der er alt 

lik enhver sjels fragment bærer sine opprinnelige hensikter.  Således er den kallet av sin 

Guddommelighet, av sin sjel, noget på en vei til at gjenfinne sitt selv i en helhet.  Ei er 

der noget mål for et sjelsfragment at søke i ulike ’entities’. Målet er at samles til at blive 

en heldels sjel. Dens storfragment. Konu Ekatah. 

Der finnes ei nogen begynnelse. Der finnes ei nogen slutt. Om den tenker sjeler. Evighet 

er ei noget nytt der vil skapes, evighet har all tid vært til. (240507) 

 

SJELEN OG KVANTEMEKANIKK 

Når det gjelder kvantemekanikk, er det studiet av det fagfeltet en måte å se sammenhengen 

mellom fysikk, ånd..  

Og? 

 .. sjelen?  

Så er der korrekt. 
Så det er den veien som presser på en åndelig kunnskap inn i de sperrede forskerne.  

Så er der korrekt.  Om den nu tenker; i tider der vil fødes, så vil den selv erfare 

hvorledes der er i din himmel noget der omtales lik ’quarks’ (=kvarker), hvorledes der 

bærer informasjoner der er noget parallelt likt med hva der bæres av informasjoner i 

sjelsfragmenter. Således skal den se hvorledes kommunikasjoner er mellom de minste 

partikler ubegrenset av tid og av rum, så er der óg for sjelenes bevisstheter. Derfor 

finnes der en sådant hva der tales en Universell kilde hvor alt søker informasjoner, for 

hvorledes menneskebarn høster sine innsikter, for hvorledes der er for ’extra terrestials’ 

at søke sine innsikter, hvorledes der er den guddommelige strømning skapes og 

avvendes og fødes på ny, hvorledes der er for alle energier at forbindes til Moder Jords 

Enheter at vokse. Om der så er til ugresser, om der så er til blommer, så er alt levende i 

organismer i behov av sådanne informasjoner for at skape sine genetiske ivaretagelser.  

For om der ei var, så ville gammabestrålinger til din Universelle kilde blive til at 

forendre alle de genetiske opphav der finnes. Ivaretagelser av genetiske bevissthets 

informasjoner er noget der óg hviles i hver en celle, lik minner der tilhører en 

guddommelig forbindelse til den kollektive kilde.  Om den så søker til alt mindre 

partikler, for hva der tales ’quarks’, så er der noget lik i visdom den alt kjenner til.  Dog 

hva der så skapes i forbindelsens broer til menneskebarns sjeler tilknyttet den 

guddommelige Ånd, er noget der bliver nytt. Konu Ekatah.   

Således vi vet hva den tenker. 

Kvantemekanikken gir en forståelse av hvordan det åndelige kan påvirke det fysiske. 

Så er der korrekt. Alt er der i fundamentet mere viktigt at se til den spirituelle del, 

korrekt. 
Vil det kunne influere slik at man kan få dypere tanker på det åndelige plan? 

Der vil være portaler der åpenbares for alt høyere innsikter av intergalaktisk enhet, 

korrekt.  (240507) 

 

PENGER 

Kommer det monotära samhället och pengar att försvinna eller tappa sin betydelse? 

Så är där korrekt.  

Betyder det att man ska ta ut dom kronorna som man sparat och ta sig lite ledigt och göra vad 

man vill?  
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Vi ser den kan om där så den önskar. Söka nu att se att intet är där där skapas 

förändringar över natten. Där är klokt att den ser långsiktigheter, och där är all tid 

klokt att den lever livet här och nu, för där är här och nu den lever. (040507) 

 

ALKOHOL 

Når vi drikker alkohol ofte, blir det da slagg og et filter i forhold til en bevisst tilstedeværelse? 

Der kan blive.  Der er beroende hvor meget der skapes til renelser imellom. Om den 

søker at se så, så finnes der óg noget der må tillegges vektskålens vurderinger.  For 

hvorledes den gjennom at søke til sådanne nytelser, skaper nytelser og kjenner sitt selv 

alt friere, således er der óg noget der tilledes til legemet og til sinnet for noget til alt 

voksende tilstander.  Dog der er i tider der tilføres for meget, så kan der blive av legemet 

noget komplekst at rene sitt selv. Så bliver der til slagg.  

Men det er ikke så besværlig for sjelen, da, - og ånden? 

Ei er det. (240507) 

 

INDIGO – OG KRYSTALLENERGI - ADHD 

Er barn som blir født nå indigobarn? 

Så er der korrekt.  Alt mere alle frø der er født efter den nitten hundreder og åttito 

(1982) er således av indigo frekvenser med nogle ganske få unntak.  

Hva er indigobarn? 

Der er høyere frekvenser der er av doctors mistolket lik at beskrives lik ADHD. 

Konu Ekatah. Delfiner er indigo barn. 

Indigo barn har spesielle evner til å se og føle og. 

Så er det. Dog søke nu ei at forveksle sådant, for der finnes megen indigo barn og 

kristalliniske barn der gjennom hvorledes der oppleves at vokse til, der bliver begrenset 

av sin mor og sin far og miljøer, der skaper sådanne noget slør over de tilknytninger der 

er.  

Du har tidligere sagt at de spiser for mye sukker.  

Der tilhører.  Der er for at kompensere, for der er lik for sådan høye energier der søker 

så noget at tilføre raffinerede sukker for at kompensere, dog motvirkningen er den 

motsatte.  Således er der óg for store volkanos der behøver megen oksygener for at 

fullføre sine virker, dog lik volkanos foruten oksygener, henslukner og faller til dvale. 

Konu Ekatah.  (240507) 

 

Hvorfor har jeg fått ADHD?  

Ei ser vi der er så.  Vi ser der er forhøyede energier, dog den skal vite at den materiske 

doktor ei finner noget annet navn.  Hva der så i din himmel omtales lik ADHD er noget 

der i våre himler beskrives lik kristallenes og indigo energiers barn. Således skal den 

gledes og frydes for de energier den bærer.  Om den bærer høyere frekvenser, så vil den 

óg kjenne hvorledes den så bemerker og fornemmer Universums tilstrålninger til sin 

Moder Jord. For den er et galaktisk vesen. Konu Ekatah. (230507) 

 

Er det noe mer du vil si meg?  

Klokt er der at tenke for hvorledes den ei skal søke så meget til raffinerede produkter. 

Klokt er der at søke at skape basiske verdier i sitt eget selv. Således er der igjennom 

vegetabiliske føder den søker til, bliver til alt bedre balanser og kraften noget henvisner 

til at blive alt mere modererende.  (230507) 

 

TENNER/TANNHELSE 

Hvordan kan man best unnvike tilstanden som kalles pyrea eller perodontitt?  
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Vi ser; alt hva der skapes til gode balanser og tilførelser av energier. For om den søker 

noget at massere sitt selv, så forglemmes der lett at massere sin kjeve og hva der er av 

akupunktenes forknytninger tilhørende tannens rot. Der kan óg søkes for akupressur, 

lik der så stimulerer til meridianer der tilfører energier og kraft til alle av tennenes rot. 

Derigjennom vil der vokse. Konu ekatah. (180407) 

 

Der er klokt om den ser at alle tenner er i behov av tilførelser av næringer. For der er så 

lik der er lett at tro at tannen er en død organisme, dog ei er det. Der er en kraftfull, 

levende organisme lik der er for hår, lik der er for negler. Således er der i behov av all 

tid tilfriskninger av energier der tilføres. Og alle menneskebarn der søker at ete sine 

meninger, de biter sin kraft i sitt selv, så bliver der óg noget der opphentes av 

bitterhetens tanker. Så bliver der at skape understimuli for næringen til tannen. Konu 

Ekatah. (180407) 

 

RYGG- OG LEDDSMERTER 

Hva kan jeg gjøre for ledd- og ryggsmerter, - har du noe alternativ til eplejuice? 

Så er der korrekt. Der finnes i behov av at søke til tempererede vann for hvorledes den 

søker til noget i sitt eget selv og til at se hva der skaper ubalanser. Der er viktigt at den 

skaper basiske verdier, om der søker til hva vi taler til spinater, brokkolier, til epler. 

Om den søker så óg til neslenes urter, så er der óg noget i ingefærets rot der kan 

avkokes til en te at drikkes hver aften. Dog ei skal der blive for styrket. Der skal være 

utspedet til at blive noget forsvekket i energier, for likefullt er der av basiske verdier. Så 

bliver der alt lettere, for der var således talt eplets juice for ditt øye og øre for at der ei 

frydet din sjel. Søke dertil at se hva der bringes til nogen egne beslutninger for hva den 

vil gjøre, så vil den lettere óg se hva den kan bringe fram av sine meninger, om den taler 

i bevissthet av sine styrker, om den beslutter sitt selv av sine styrker. For eplejuicet er 

ditt frø. Konu ekatah. (180407) 

 

GALLESTEIN 

Årsaken til at noen begynner å produsere gallestein, kan jeg gjøre noe for å bremse det?  

Vi ser der er ubalanser for hvorledes der er av tarmenes opptaksevner for hvorledes der 

er av noget der óg tales polypper der skaper forstyrrelser i hvorledes der så omsmeltes 

hva der er til næringer, hvorledes der bliver av slaggstoffer der formidles både til lever 

og til galler. Om der så søkes til megen koffeiner, om der så søkes til umettede feter, så 

bringes der i ubalanser mellom syrer og baser i tarmenes øvre deler, og hvorledes der så 

avspredes i blodets funksjoner hvorledes der skapes disharmoniske energier i alle 

organer, spesifikt hva der taler galle. Konu ekatah. 

Så det er syre-base balansen som..?  

Så er der korrekt. (180407) 

 

URINVEISINFEKSJON 

Kan jeg bli bra av blæreproblemer og andre ting?  

Så kan der tales. Klokt er der at søke at enhver menneskebarn er i behov, under 

besittelser av høyere vibrasjoner, til at skape renelser for alle, hva der tales, organer av 

sådant natur.  Om den søker til tranebærets urter, så er der óg til velsignelser.  Klokt er 

der alle tider at tenke for at skape primært basiske verdier av sitt blod gjennom de føder 

den eter.  Dog vi ser; ei skal den drives over til at søke at blive sunnere enn sunn, den 

skal søke óg at nyte hva den eter.  Konu Ekatah. (230507) 

 

ANG. KATTERS HELSE etc. 



 21 

Er det skadelig med magnetnøkkelen for katten? 

Ei ser vi der er så. For ei er der store magneto energier. Vi ser der vil forstyrke noget av 

dens energier knyttet for sin tipi. Der forstyrker tilværelsen og der forstyrker dens 

lengsler til at komme tilbake til tipi. For hva gavner der et smykke rundt sin hals om der 

ei finnes nogen at fremvise sådant til? (180407) 

 

Jeg prøver å få fjernet marken på pelsdyret mitt. Det jeg bruker, er det det beste?  

Den kan anvende en dypere frekvens. For den skal se til hva der så er av Moder Jord 

der bærer noget ikring åtte Megahertz. Hvorledes den søker så, er der kraften der 

halveres og så vil den se der bliver forendringer. Dog der kan tales i hertz. Konu ekatah.  
(180407) 

 

Gresskarfrø-oljene, fjerner den, eller forhindrer den at katten får mark og bendelorm?  

Der forhindres ei, dog der skaper noget ubehaglige tilværelser for markens.  
Det betyr at marken forsvinner?  

Hvor lenge skal han fortsette med den oljen? 

Så kan den gjøre i tider og tider og tider. (180407) 

 

Er det en gammel sjel i hunden? 

Så er der i alle hunder, korrekt. 

Sier hun...  

Så er der korrekt. Lik den formidler i billeder, og lik den formidler i hva den så påtager 

sitt selv av sine emosjoner, korrekt. Således den formidler kraft der er så der finnes lik óg 

for sheeba’s og for hunder. Alle pelsvesener der ledes inn i menneskebarns liv og flokker 

er til for at skape noget beroligelser for symptomer der vil bæres. Konu Ekatah. (190407) 

 

Pelsvesenet bærer våre byrder, men går det andre veien også? 

Ei er det. Der er lik gaver der bydes for Moder Jord, for således at bære menneskebarns 

oppofrelser og byrder. (240507) 

 

Fästingarna (flått) på katten, finns det något medel jag kan använda? 

Lik den använder Omega oljor. Således är där i tre droppedelar där söker så att 

påsmörjas något för vad där är pälsdjuret. Där skall se till att där bliver något bakom 

öronen. Kono Ekatah. (030507) 

 

Kan du si noe om hvorfor kattene absolutt må markere på motorsykkelen min om vinteren?  

Vi ser der skapes sådant forelskelser for hvorledes der er av sådanne maskiner der 

utsondrer noget for hva der tales dufter. Dufter der påminner noget spesifikt for hva 

der i din himmel kalles girets oljer, for hvorledes der er til fordampelser der skapes 

noget simulerende dufter der er så av hunnkattens energi. Konu ekatah. (260307) 

 

ALLERGI 

Er hosten min allergi? 

Der er noget der bringes under vårens tidsepoker, korrekt. Vi ser; like fullt kan den søke 

at tilføre 4 dråpedeler av birkens safter til ditt beger av vann den drikker under 

morgensolens lys, så bliver der vel. 

Som te? 

Ei skal der kokes. Der skal være renet vann. Konu Ekatah. 

Men bjørkesaft? 
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Så er der korrekt. Og nu er der nogle tendenser i ditt liv til at drives over, således skal 

den ei ta nu fire bjørketrær. (190407) 

 

RYDDIGE OG RENE OMGIVELSER 

Er det viktig for oss mennesker å ha det reint og ryddig rundt oss?   

Vi ser der for nogle menneskebarn er alt mere viktigt enn hva der er.  Således er der lik 

de tror der er viktigt.  Om der skaper til ryddigheter ikring sitt selv, så bliver der óg alt 

bedre harmoniske tilstander for selvets sinn.  Således om der er noget kaos for tanker, 

der avspeiles for hvorledes der er ikring sitt selv.  Om der ryddes, så bliver der óg noget 

født prosesser til at rydde i sitt eget selv, så er der vel.  (230507) 

 

GI MAT GOD ENERGI 

Kan man ge konventionellt odlad mat samma energi som ekologisk? 

Så är där genom programmeringar, det vet den.  

Med händerna ..  

Så är där korrekt. 

 ..med tanken ..  

Så är där korrekt. Allt är där besmittande kraft. Således skall den och veta hur 

bekymmer besmittar för vad där är i sin nästas tanker.  

Men maten man äter som nån annan har lagat? 

Korrekt. Kärleken är stor. Kono Ekatah. (010507) 

 

MICROBØLGEOVN 

Er det usunt med microbølgeovner?  

Så er der korrekt. (180407) 

 

LIVSKRAFT 

Der er viktigt at den lytter for sådant, for der er viktigt all tid for alle menneskebarn at 

søke at leve ut sin livskraft, at den ei tilbakeholder lik at begrense sine gleder, reservere 

sin livskraft, for således der ombringes til slagg for blodet, og således der ombringes til 

noget ubalanser syrer/baser for blodet. Og således, alt hva der bliver til ubalanser i 

blodet, skaper óg ubalanser i andre organer, spesifikt gallen.  

Tale til din galle, du, forresten! Din galle roper på epler. Konu Ekatah. (190407) 

 

Älska dig själv, lik den är älskad av sin Skapare. Allt vad den föraktar och fördömer av 

sig själv är och en fördömande energi av sin Skapare. Och ej är där klokt.  Älska allt 

vad där är, om där är medvindar eller motvindar, så är där klokt. Och så bliver där till 

god balans efter hur den söker sina vägar. Om den söker långsiktighet, så vill den se vad 

där växer och vad där bliver till god blomma. Om den så jagar efter blommans vackra 

energi så bliver där besvikelser. För spirituell energi kan ej växa, där är något där 

långsamt skall växa. Ej kan den jaga efter spirituell energi. Kono Ekatah. (030507) 

 

 

AVSLUTNINGSTALER 

Klokt är där att se dom tider där skall födas är och något av intentioner av förändringar 

där skall födas. Klokt är där att se att allt vad där växer fram till ny tid för sin Jord är 

så lik för att den skall se efter glädjen och för att den skall se efter den positiva kraft i 

allt vad där är förändrat. Söka så lik den ej lever i tider där var, och söka så lik den ej 

lever i ofödda morgensoler. Klokt är där att erövra nuets tillvaro och glädjas för 

stunden där är. Således vill den se, lik där är av magneto energier, av polare eneriger 
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där bliver att förändras för sin Jord, så är där och i alla människors celler, molekyläre 

strukturer vill förändras och sen är där och kraften där vill förändras. Behovet är att se 

den har levet liv förut där var allt i hög värde, dock nu är tiden och nu är inkarnationen 

för att stiga fram i ljuset av sig själv. Således skall den erkänna den kraft den är, och 

således skall den veta att allt är där i fundamentet uppbyggd på kärlekens kraft. Om 

den bär fram sin kärlek till sina fiender, om den bär fram i sin kärlek till sina fränder så 

skall den och se  att där är i behov av att se den kärlek där finns i hela delen av galaxen 

och av den totala energin i universum. Glädjas för alla motvindar och glädjas för allt 

vad där är. Om den så älskar ljuset så skall den vårda om ljuset. Om den älskar solen så 

skall den veta att solen kan brinna. Om den så känner kraften växa ur sig själv så är där 

och i behov av att moderera sin energi där utstrålar, för ej är där för alla människor att 

söka till den samma källan. Där är genom ödmjukhet den vill se att kraften växer för 

hela civilisationen. Glädjas för stunden där är. 

 

Vi tackar för elden och allt vad den lyser upp.  

Vi tackar för fränder och allt vad där undras för.  

Vi tackar för heliget kammare och stenens vibrationer där nu är i transformation för 

nya programeringar.  

Således är där något den skall se i tider att allt vad där var, kommer ej någon tid 

tillbaks.  

Den skall leva här och nu. Kono Ekatah. Bär frid. (020507) 

 

För klokt är där i tider där kommer att se alla förändringar där skapas är till god gagn. 

Där fattas allt större lekfullhet inom människans liv. Där fattas allt större glädje, och till 

livets energier att levas ut är där i behov av att manifesteras  genom rörelser, om där är 

av drama, om där är av dans. Så är där till god musik och till glädjans toner. Söka att se 

behovet för att göra så. För allt vad där till glädjans energi är och lik medicin för 

människan, och ej är där i behov av att söka så mycket efter vitaminer och mineraler 

om den söker till att leva ut sig själv. Således finns där alla vitaminer och mineraler i 

hela galaxen genom bestrålningar den kan se efter och den kan känna kraften av. Allt 

vad den sprider av sitt ljus är således till god gagn. Söka ej att skapa någon skugga för 

sitt eget ljus genom bekymmer, för ej är där så till gagn.  (030507) 

 

I timer der vandrer, den ser hvorledes der transformeres hva der tales Sydens vinder. 

Lik der således tilhører, lik den har søkt i megen tider at skape syn for alt hva der hviler 

i horisontale energier.  Nu er timen for hvorledes den skal betrakte i vertikale energier.  

Hvorledes der skapes forendringer for Moder Jords akser, er óg til at påvirke for 

hvorledes der er for heledelen av galaksens akser. Hvorledes den vil se; alt større deler 

av sin Universums skapelse, hvorledes der vil bringes alt større innsikter for alt 

hvorledes der kommuniserer i Universum og i menneskebarns sinn.  

Således skal den se; alt hva der var bliver ei noget mere.  Alt hva den selv søker at 

skape, er hvorledes den omfavner nuet både i horisontale og vertikale energier. 

Menneskebarn har talt i langtimer om oppstigelser foruten at kjenne til visdommen. Der 

er så lik den ser; alt hva der genereres til høyere frekvenser, er så for at oppløfte i 

sinnet, ei så meget for materiske legemer, dog for at skape høyere vibrasjoner i alle 

celler, celler der kommuniserer med de fjerneste celler i galaksen.   

Således bærer Sydens vinder, lik der er omtalet i de Hellige skrifter, lik der er en 

Konung, lik der bringes fram til ny kraft for Nordens lys av høyere vibrasjoner der 

ledes til høyere innsikter, innsikter der vil skape alt større balanser hvorledes der er 

imellom ulike polariteter på sin Jord. Således vil den se hva der så forendres i de 
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magneto energier, påviker alt hva der er av molekylær struktur i menneskebarn, i livet 

og i alt hva der er i naturen.   

Så er der lik den bringer kraften i fra ulike himmelske retninger til at forenes i én kilde, 

gjennom tanker, gjennom meditasjoner, gjennom eftertanker, gjennom opplevelse. Og 

således er der alt lettere at skape forbindelser i kommunikasjonens broer til høyere og 

lavere innsikter av fjernere vesener.  Lik den øpphøyer kraften i sitt selv, lik den 

fordyper i sitt selv, så er der alt lettere at søke kommunikasjoner for hva der tales ’extra 

terrestials’.  

Lik budet om Sydens vinder vil skape således alt lettere at forstå hvorledes Nordens lys 

vil omfavne Kloden. (240507) 

 

Og således er timen for at komme til at se hvorledes den selv skal søke at tenke noget 

mere til; hvorledes den forvarer sin egen kraft og hvorledes den gjør sine egne 

beslutninger, er således óg til gavn for sine nester. For hva den skaper ut av sitt selvs liv, 

er óg hva den skaper til sine nester. Alt hva den fyller sitt selv med tålmods kjærlighets 

lys, er óg til gavn for sine nester. Lik den således kan gjøre til manifestasjoner av at 

befrie sitt selv av bekymmer, således ser den alt lettere de transformasjoner der er.  Og 

således vil den lettere flyte med de transformasjoner der kommer. 

Gledes for den vertikale fødelse og den hensovenhet der bliver for horisontal energi. 

Gledes for fødelsen av den trigonale enhet, for hvorledes der er av yun og hvorledes der 

bringes til hvile for yin og for yang.  

Gledes for alt hva der er at gledes for. 

Og vinden er hellig.  Den bringer kraft av syd til nord for at Sydens vinder og Sydens 

kraft skal se hva der finnes opplyset i nord. For så kan vinden vende, og så kan den 

befrakte innsikter til syd.  Så er der komplett. Og under tider, til dekadens ende, så er 

skapelsen fullendt. 

Gledes derigjennem alt hva der så er i forendringer, og lede sitt selv til efter hva sitt 

hjerte leder den til, ei efter intellektets analyser og ei efter emosjoner.  

Vi takker for ilden og alt hva der opplyser og alt hva der bestråler. 

Vi takker for blomens kraft og søte føder. 

Velsignet være den der tror. 

Velsignet være den der forpleier sin tvivel. 

For så vil forvandlingen blive hel. 

Vi takker for alt hva der er. 

Bær fred. 

Konu Ekatah.  

(240507) 

 

 

 

 


