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MØTE MED GUD 
Har profeten Moses i virkeligheten truffet sin og vår Gud ’face to face’?  
Ei kan der tales så.  Vi ser der må søkes at endres noget av begrepet, for Gud er noget 
den kan bemøte hver eneste sol.  Vi ser Gud, bevisstheten om sin Gud, er noget den 
bærer i sitt selv. Skaperkraften er noget der hviler i ett og i alt der lever, om den søker 
til de minste partikler, om den søker til systemer bestående av mange partikler, lik en 
stor enhet. Alt er der så beroende og besmittet av Skaperkraften, Gudsbevisstheten, om 
den vil. Således er der om der så er en talende buske, om der således er der en talende 
ild, alt er der så noget for hva der forvandles av transformasjoner av energier, lik der så 
er skjult for menneskebarnets øyner just nu, dog lik der vil åpenbares.  Således den vil 
forøke kraften til at forstå; kjærlighetens spirer er noget den selv bærer ansvar for. Alt 
hva den spreder av lys ER av Gud. Konu Ekatah.  
Men i følge Bibelen så står det at han traff Gud.  
I følge de der har skrevet skriften, korrekt. I følge Gud, så er der ei totalt korrekt. 
(110907) 
 
SKAPELSESPROSESSEN - 2012 
Kan du säga nånting om skapelsesprocessarna?  
Vi ser; där är sådan en process där är född långtider tilbaks. Således är där och lik den 
ser vad människan söker till begreppet 2012, så är där portalen där stengs för 
skapelsens processer.  Således är allt komplett enligt den universella lag.  Så är där i 
tiden där kommer nya epoker där växer fram till den nesta del där är så til utnytjan av 
kraften där är skaparverket komplett. Konu Ekatah. (110907) 
 
Gyllene Snittet, är det inbyggt i Skapelsen? 
Så är där korrekt. Lik den söker att se, så är där lik där skapas i sju deler, lik där söker 
lik att spaltas i fragmenter bestående av sju elementer, så är den Gyllene Snitt den ena 
elementet. Kono Ekatah. (050907) 
 
Du forteller om store forandringene som skal komme på Jorda, og datoen 28.10.2011, er det 
noe vi kan gjøre for å forberede oss?  
Ei ser vi der er så. Den kunne søke noget at pynte sitt hår, dog ei ser vi der er noget til 
gavn, for ei er der noget den merks med. Der er lik den vil se hvorledes der er 
frekvenser der forhøyes til heledelen av din Jord, og således vil den óg lettere være en 
del av alt hva der skjer.  Om den tenker og grubler, så bliver der lik skygger for ditt lys. 
Klokt er der at se at der finns en evig syklus, og der er således lik vi taler, skapelsens 
prosesser er komplett under den tid.  Konu Ekatah.  
Er det rundt den samme tiden hvor Jordas akse vil flytte på seg?   
Så er der korrekt. (110907) 
 
Kan du kommentera hur vi nu är i förhållande till Mayakalendern? 
Där är klokt att den ser allt vad där så är, så är där lik där finns en evig cykle. Där finns 
under tiden 2012 lik den vänder för att så skapa en ny och komplett skapelse av energier 
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på din Jord. Således är där till nya dimensioner och således är där lik där skapar nya 
rörelser i evighetens cykler. Kono Ekatah. (060907) 
 
... 
Således skal den óg søke at se de helige øer lik der er Moder Jords øye til Universum. 
Således er der óg lik der finnes noget kosmiske meridianer der knyttes for andre 
galakser og til Moder Jords magma. Således er der lik den skal se kraften der vokser 
fram i sitt eget selv, for der finns ei nogen limit. Lik der så skaper alt større 
forutsetninger og alt videre horisonter for menneskeheten nu, så er der for at se at den 
er en del av den galaktiske nye tid. Bringe fram visdommen lik den gjør, - dog ei skal 
den søke tilbakeholdelser av noget visdommer, for der er viktigt at den ser at eggets 
skall skal briste nu. Lik vi har talt før; planetens hinne vil briste, og der bliver lik der er 
av den fotoniske energi at penetrere alt hva der er av ionosfæriske energier for at bringe 
gode balanser for Moder Jords og Fader Himmels magma og respektive høye eteriske 
nivåer. Konu Ekatah.  (190907) 
 
FREMTIDEN 
Hvordan ser fremtida ut for meg?  
Om der skal tales alt så, så bliver den talende resten av denne storsol og neste storsol. 
Framtiden er hva den selv skaper nu. - Nu blev der en annen framtid. - Nu kom der en 
til. (190907) 
 
Har du noe å si til meg?  
Frydes for alt hva der er, søke at se at ennu har den ei kjent de opphøyede frekvenser 
der stråler over ditt rike. Således i tider den kjenner noget intensiteter i vibrasjoner der 
er under den samme tid der er koldtid og hva der ser av’ borealis’, så er der noget der er 
normalt. Konu Ekatah. (160907) 
 
Jeg lurer på om den type sivilisasjon som vi nå kjenner vil få en brå slutt?  
Ei kan der tales så. Vi ser, der bliver tiltvunget forendringer av gigantiske dimensjoner. 
Således vil der vokse óg alt større rum for de menneskebarn der alt nu har åpnet sine 
portaler for hva der tales frie innsikter, og hva der tales alternative tanker. For den 
spirituelle kilde vil vokse i alt større dimensjoner på din Jord. Ei er der noget lik 
Dommens Dag, lik menneskebarnet har beskrevet. Konu Ekatah.   
Og endringene skjer gradvis, og har begynt allerede?  
Så er der begynt for nøyaktig åtte milliarder år tilbake. Konu Ekatah. (190907) 
 
Det stora kvantesprånget 18. september, vad kommer att ske? 
Den tänker utifrån människan och universum? Om den söker så att se, så är där lik den 
skall tänka något över vad är där så kvantmediciner och vad är där så kvantenes 
tanker. Om den tänker så, så är där lik den själv vill se där finns många fordomar och 
där finns många önskar, dock där skapas om till en annan verklighet efter den artonde 
sol. Sen vill den se där tillhör dom högre frekvenser där finns lik beskriven i din bok lik 
där är fotoner, och sen vill den se dom högre frekvenser lik skapar allt högre värde och 
intensitet i allt vad där är djurens känslor och i människors känslor. Så bliver där allt 
lik där är turbulent energi, dock där är således i allt större behov för människor att 
känna den stora harmonisering av sitt själv inom sådan tid. Kono Ekatah. (060907) 
 
I går var det kvantesprang-feiring. Kan du si noe om det?  
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Vi ser, om der skulle tenkes noget av intellektets beskuelse, så er der noget der i våre 
himler ville beskues lik ’vås’. Om det skulle tenkes over langtimens næring, lik der 
bydes for sine spirers rot, så er det klokt at se. Dog, om den beskuer noget forgyllet rose 
i sin hage nu, og søker så at byde noget næring lik vann, vil den så i et plutseligt nu se 
noget der vokser? Ei vil den. Den må søke at se at der blev åpnede portaler for galaktisk 
energi. Således vil der bære frem tålmodets vandring for tid for at se hva der vokse ut av 
menneskebarnet skal. Således skal den frydes for alt der bliver, dog, der er intellektets 
forventninger der noget tror at der skal blive plutselige hendelser. Ei er det. Konu 
Ekatah. (190907) 
 
Hur skall vi människor kunna skaffa bränsle i framtiden utan att tömma alla resurser vi har på 
Jorden? 
Där finns solen, där finns vindar, där finns salter i havet, där finns således av kemisk 
energi där kan sökes att utnyttjas energier av. Där finns metoder där är väl bekant inom 
vetenskapen under nutidens ljus, hur den söker att utnyttja att skapa energi av havets 
salter. Sen är där kemiska processer emellan havets yta och solens ljus, sen är där 
mycket människan vet, dock ej kan där utnyttjas nu, för där finns protektor energi. 
Kono Ekatah. (050907) 
 
Kan du si litt generelt om CO2-påvirkningen på klimaet på Jorden?  
Hva der så er talt, så er der lik den óg skal søke at inkludere hva der så bliver at til 
forurene gjennom de vulkano eksplosjoner der er. Der finnes óg lik der finnes gigantiske 
områder på sin Jord der forløser metangasser, lik der óg er noget der så forråtner i myr 
og i enger, og hvorledes der så óg skaper påvirkninger for hva den selv taler CO2. Der er 
noget menneskebarnet forglemmer for hvorledes Moder Jord søker selv at hele sin egen 
kraft gjennom utskiftninger av alt hva der er av atmosfæriske energier og hva der 
tilhører jordens magma. Således vil den se at magneto prinsipper er noget der óg spiller 
roller for at skape nye balanser. Der er omskiftelser nu. Lik vi har talt; Moder Jord er 
svanger for at føde sitt selv på ny, og derigjennom vil der óg påvirkes alt hva der er av 
klimater, lik der all tid var i tider tilbake til Moder jord blev født. Konu Ekatah. 
(190907) 
 
Från vilken del av Jordens inre kraft kan vibration uppstå så att det sänds ljudvågor till 
Universum och tillbaka till Jorden? Är det en hypotes eller en möjlighet? 
Där finns allt nu. Lik den söker att se att alla glober, alla planeter har sin egen resonans, 
frekvens om den vill. Där finns lik meridianens linjer, energier, där så är emellan alle 
glober och kloder och planeter. Där finns så, lik den kan se lik där finns i hela Galaxen 
linjer lik meridianer där skapar kommunikationer emellan allt vad där lever i hela 
Universum. Således där finns ej någon distans i  tid och i rum, där finns Evighetens ljus. 
Om den söker att vara fångad i nuet så vill den förstå. Precis som där är för kroppen så 
finns där akupunkter och akuenergier i linjer av meridianer i hela Universum. Således 
är där energi där förflyttas.  
Är det kristaller?  
Så är där och, korrekt. (050907) 
 
Kommer det en tid i framtiden att bli så att stjärnorna slutar att synas på vår himmel? 
Ej bliver där så. För innan stjärnan är borta så vill där födas nya stjärnor. Således vill 
där all tid vara lik där föds och lik där dör energier av stjärnans ?dansupplevelser.? Så 
är där något av materia och antimateria i evig balans så vill den all tid se. Kono Ekatah. 
(050907) 
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Det känns som vi håller på och digitaliserar hela livet, hackar sönder det i småbitar. Håller vi 
inte snart på att gå andra vägen och skapa flöde i stället för de här konstgjorda flödena? 
Ej ser vi behovet. Vi ser om den söker så till intergalaktisk kommunikationer, så är där i 
behov av vad där själv talar digitalis. Så vill den och se i tid där föds hur där finns celler 
i kroppen där söker att kommunicera digitalt.  (060907) 
 
Börsen har svajat, är det början på den här förändringen? 
Där kan talas lik där finns ej någon början. Om där tänker så, så är början  skapad för 
tusener år tillbaks. Den ser allt nu hur där skapas i variationer, dock där är turbulenser 
där är i behov.  Vi ser där bliver mycket ’ups and downs’. (070907) 
 
Hvilket fag vil du anbefale at jeg følger som elev; - biologi eller fysikk?  
Fysikk. Og så vil den undre; hvorfor fysikk? Der er for at der så er knyttet for de 
forendringer der vil skapes nu. Der vil skapes en vitenskapelig ny forståelse for fysiske 
begreper på Moder Jord. Gjennom hva visdommer tilknyttes av de høyere himler, - 
’extra terrestrials’, der óg er visdommen av materien og antimateriens utspring, så er 
der alt mer spennende enn at søke til biokjemiske rytmer. Konu Ekatah. (190907) 
 
FOTONBELTET 
Fotonbältet, är det detsamma som Mayakalenderns Galaktiska Undervärldar? 
Så kan där talas. Där är allt lättare om den ser lik där är av högre värde inom 
frekvenser, lik där således ej är en bälte. Där finns lik vindar, kosmiska galaktiska 
vindar, där blåser igenom sin galax och sen är där något lik en högre värde i frekvenser, 
den blå ljus lik vi har berättat om där så strömmar fritt nu inom sin eteriska energi. 
Kono Ekatah. (040907) 
 
SVARTE HULL 
Finns det nån kopling imellan dom svarta holen, människan och Universum?  
Så är där korrekt, lik där finns meridianer i människan, där finns meridianer i Kosmos, 
korrekt.  
Kan du klargjöra litet mer det här med dimensioner, svarta hol, skillnad i forhållandet till 
människan?   
Där finns så i behov av att se at människan i sin vetenskap tror att der är dom spesifikka 
svarta holen där är således portaler till nya dimensioner, dock ej är det.  För det är 
under nivåer när den söker til dom svarta holen, så är där lik där skapar en noll-tid og 
där skapar en annen upplevelse av tiden där är.  Således vill den se där finns en annan 
eksistens, en annan frekvens i alla celler och molekyler, og således är där och lik där 
finns en annan frekvens innom ljuset. Så är där lik den söker att noget visitera dom 
andra dimensioner där ligger utanför dom svarta holen. Där är lik den så ser; kraften 
där viker av ljuset är så mycket hög i frekvenser att där skapar osynlighet för 
människan där ser og ser efter vad där finns i dom svarta holen.  Svarta hol är för 
människan noget av teoretiske begrepper, dock om den kunne se et svart hol ifrån sidan, 
så ville den se noget annat. Konu Ekatah. (110907) 
 
Hvordan ser svarte hull ut fra siden?  
Der er således lik den kan betrakte en linse. Således er der lik der ei bliver noget lik 
tunneller. Der er noget lik der så bliver at avvikes noget, lik der så kan beskrives lik et 
ekehjul.  Således er der lik den ser et sort hull, så er der lik der er et nav.  Hva der så 
bliver til frekvenser og energier i ulike tunneller i meridianer der stråler ut. Om den så 
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kan se noget i havet, lik der finnes maneter, så kan der påminnes noget for hvorledes der 
kan betraktes. Konu Ekatah. (110907) 
 
UFO 
De sorte flekkene og de lyse sirklene på noen av bildene jeg tok i Hessdalen, er det 
utenomjordiske objekter?  
Så er der korrekt, lik der i din himmel tales lik sonder, lik der således er noget der 
sendes av ’extra terrestials’, lik svevende øyner for at se og at betrakte.  Korrekt. 
(110907) 
 
Dom ljusen jag ser på himmelen, är det sateliter?  
Där finns sateliter, dock imellan sateliter så vill den och se där är visitationer lik av ’extra 
terrestrials’, lik ’spacecrafts’, lik den själv ser. Så är där lik den ej kann se vad är vad. 
Dock, under tiden där kommer nära din mark, så vill den allt lättare se. Konu Ekatah. 
(090907) 
 
Enligt uppgift så pågår det ett stort rådslag i Kosmos hur vi ska få hjälp eller inte, om 
människan själv gå till verket och misslyckas.  
Vi ser; där kan ej beskrivas lik att misslyckas, för där finns ej något rätt och fel. Allt är 
där rätt utifrån vad där finns i människans medvetande kraft. Således vill den och se allt 
vad där stiger fram nu är en allt högre frekvens i den kollektiva medvetande ljus där 
strålar över människor där lever. Således där växer allt större samhörighet, och 
kärlekens ljus vill där se penetrerar allt vad där är av skuggor för ljuset. Sen vill den 
och se den kosmiska galaktiska medvetande energi där strålar in till dig själv bliver allt 
mera aktivt i tiden där föds. Och där finns en allt större intergalaktisk communien än 
vad den tror. Och där finns allt flera intergalaktiska visitationer av ’extra terrestials’ än 
vad den tror.  (070907) 
 
FUGLEFOLKET 
Kan du fortelle om Fuglefolket?  
Lik der så var visitasjoner i fjerne tider av Sirius’ systemer, således er der óg lik der for 
’extra terrestials’ der visiterer Moder Jord just nu der tilhører hva der i sin himmel 
tales lik Fuglefolket.  Således er der noget av eldede tiders informasjoner der blev 
befraktet til de afrikaniske stater, Dogonfolket om den vil. Således er der lik eldede 
stammer i afrikaniske kontinenter kjenner alt større visdommer for de ytterste deler av 
Kosmos enn hva de kloke gjør. Konu Ekatah. (110907) 
(Se om Dogonfolket fra Mali i Vest-Afrika: www.crystalinks.com/dogon.html) 
 
ENGLER 
Er engler og erkeengler i slekt med fuglemenneskene fra Sirius?  
Så er der korrekt.  (160907) 
 
Hvilke oppgaver har engler og erkeengler?  
Der er ulike ’entities’ og ulike energier og ulike oppgaver. Der finnes således lik 
beroende på hva den selv lever ut av sitt selv. Konu Ekatah. (190907) 
 
 
YTRIUM 
Forsterker ytrium på kvartskrystaller informasjonen som er der?  
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Så er der korrekt. Lik der så kan betraktes; om kristallet er noget lik ikring 8 til 10 
centimeter langt, så er der lik for ytriums innehold, noget at se at 2 centimeter og under 
er noget tilstrekkelig for at forstyrke til 80% av kristallets verdier og frekvenser. Der er 
lik der skaper noget av fysiske begreper til at forhøye lik oscillasjoner av kristallet. 
Således er der noget den óg vil kjenne til; monomagnetismer er noget av energier der 
kan belæres av sådant. Der påvirker så for menneskebarnets egenresonans efter 
hvorledes der anvendes til at stabilisere resonansen, og balansere energien i 
menneskebarnets celler, og hvorledes der søker på ny at skape nye programmeringer for 
de eldede bevisstheter der tilhører urfolket. Således er der óg lik den lettere kan 
kommunisere gjennom sine høyere mentale energier, forbindelse blant annet til Sirius’ 
systemer. Og således vil den se at kristallet er óg til at genereres til mottagende impulser 
– forhøyede, bevisste informasjoner av Den store kollektive kilde.  Konu Ekatah.  
(190907) 
 
MAUNIR 
Har navnet Maunir(?) noen spesiell betydning i ditt rike?   
Så er der korrekt. Lik der er av den Saga Ø, Maunurs Draupnir (?). Således er der óg 
noget av energien der er knyttet for spesifikke menneskebarn, menneskebarn der søker 
noget i sin egen bestemthet at skape balanser og levendliggjørelser, spesifikt under 
aftenlyset, tilhører således den stråle der finnes av de spesifikke frekvenser ’Maunur’. 
Konu Ekatah.  (110907) 
 
DE 7 STRÅLER 
Hvilken personlighetsstråle er jeg?  
Om der så kan betegnes, så er der lik den kan søke lik der inndeles for de syvdels 
stråler. Om den søker så, så er der at se, der finnes syv ulike stjernebilleder, hvorledes 
menneskefrøet der er i sitt opphav. Om der tenkes så for ditt eget liv, så kan der søkes til 
hva vi før har talt Pleiadenes eksistenser.  
Gjelder det samme i forhold til sjelsstråle?  
Så kan der tales. Der er menneskebarn der søker at skape kompleksiteter av noget der 
bliver til at se alt hva der er forenklet, mer enn hva den tror. Den er. Konu Ekatah. 
(090907) 
 
BØKER 
De här böckerna, ”Evangelium för en ny tid” och ”Gryningens budbärare”, är dom sanna från 
pärm till pärm?   
Vi ser där finns olika sanningar, där finns den samma källa, och således skall den se; 
hur den själv betraktar ljuset, är till gagn för ditt hjärta. Där är väl.  (060907) 
 
FØLGE ILIUKAS RÅD? 
Hvorfor har jeg alle disse drømmene om å male når jeg har forstått på deg at jeg ikke skal 
drive med det?  
Vi ser ei der finnes noget karmiske eller kosmiske forbud, vi ser der finnes noget der 
påtrykker ditt selv for at leve ut kraften i kolører.  Således er der efter dine viljer den 
skal gjenfinne. Om den finner viljer i sitt selv for at stige fram til sådant, så skal den 
gjøre.  Der er så lik vi så har befraktet tanken til ditt hjerte at den ei skal gjøre, for at se 
om den så lyder eller om den så søker at gjenfinne sitt selvs bevissthets viljer.  Den skal 
ei lytte for Iliukas røst, den skal lytte for sitt hjertes røst.  Søke således lik den maler alt 
hva den kommer over. Konu Ekatah. (110907) 
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ILIUKA TALER GJENNOM SIN SØNN 
Varför föredrar Iliuka att vara ett språkrör genom sin son Leif när Iliuka kan befinna sig i en 
fysisk kropp med sina egna sinnen? 
I tiden så är där så lik vi lever i våra frekvenser och himlor, och sen är där så lik vi har 
möjligheter för att transformeras till allt högre vibrationer till högre dimensioner om 
den vill. Där är allt lättare att långresa till galaxer i fjärne energi än om den är av fysisk 
materisk energi. Således är där lik vi förmedlar genom i kraft av materisk energi. Dock 
ej är vi i behov. Dock kvinnan skulle undra nu om elden skulle börja tala. Kono Ekatah.  
(050907) 
 
Varför får vi aldrig se Iliuka i ögonen? 
Där är således där bliver så. Dock om den vågar att se förbi så vill den se. Kono Ekatah. 
Har alla som kommer på Iliukas råd mött dig i ett tidigare liv? 
Så är det. Kono Ekatah. (060907) 
 
Er Iliuka ifra Sirius?  
Så er der korrekt, og fra Pleiadene.  
Har du vært mange steder?  
Så er der korrekt.  
Alle mulige?  
Så er der korrekt. (160907) 
 
Förut sa du alltid ”Vi tackar för elden och allt vad den upplyser”, numera säger du ”Vi tackar 
för elden och vad den bestrålar”. 
Således är där lik den ser allt vad där finns inom ljuset, allt vad där finns inom elden 
transformeras och till högre frekvenser. Således allt vad ljuset upplyser är något den 
bestrålar allt bättre för människans öga och hjärtas kammare. (070907) 
 
Ordet ’Mitacuye’ kom til meg under meditasjonen. Hva betyr det?   
Mitacuye, - der er samlende kraft. Den er relateret til alt hva der lever i ånd. Konu 
Ekatah.  (190907) 
(Mitacuye Oyasin = ”All my relatives” eller ”Vi er alle i samme familie / Vi er alle ett”.) 
 
TELEPATI 
Finns det energier som kan användas till kommunikation, genom telepatier, och hur är det? 
Vi ser; allt vad den själv tänker bliver läst av högre varelser i energier. Där finns ej 
något problem. Om den söker så, så kan den ej tänka en tanke förutan att Iliuka vet vad 
den tänker. Om den söker att se hur den själv höjer sin egen frekvens så vill där och 
skapas en kommunikation. Kommunicera med sitt alter ego, kommunicera med allt vad 
där är av Universums källor sen vill den se att den är en del av Alltet. I tiden den känner 
närvarande kraft fångad i nuets existens så är den och lika mycket en del av evighetens 
ljus, och i tiden den känner så den frihet i evighetens ljus och i nuets så är den på net. 
Kono Ekatah. (050907) 
 
KARLENS RIKE 
Var har Karlens rike existerat och vad fattas det för impulser?  
Vi ser; allt är där lik större deler av sådan visdom där kommer till människor. Lik där 
så är lik där skapas högre medvetande frekvenser så är där och allt lättare att se allt vad 
där finns inom den synliga och osynliga sfär inom livet. Så bliver där till allt större 
förstående för hur livet levs av människor och av djur.  Allt vad den ser av intentioner 
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till livet bliver och lik den ser allt större delar av galaktisk enhets förstående. Kono 
Ekatah. (050907) 
 
MERIDIANER – BEHANDLING - HEALING 
Skal jeg jobbe som massør?  
Der er klokt at den gjør, dog, der óg er klokt at den ser at der finnes alt flere bøker med 
alt flere visdommer, lik den således tenker i alt bredere spekter for sine tanker. For om 
den tenker så, så finns der alt flere meridianer der knytter lik der er av en spirituell 
energi imellom ulike individer. Den skal ei søke så meget at se hva der finnes av 
akupunkter på den ene individ, for akupunkter imellom ulike individer kommuniserer 
óg, lik der óg finnes meridianer imellom din klode og fjernere kloder, lik der finnes 
meridianer mellom din galakse og fjernere galakser, så skal den opphøye sitt selv nu til 
at tenke at den er et galaktisk vesen der skal formidle alt større himmelske vibrasjoner 
enn hva den til nu har gjort. Den har begrenset sitt selv veldigt. Konu Ekatah. (090907) 
 
Når jeg healer vibrerer den høyre armen min, hva er grunnen til det? 
Der er energienes transformasjoner. Den bærer store viljer for at yte noget større kraft. 
Dog, ei kan den gi noget mer enn hva den selv høster igjennom sin venstre hånd. Således 
er der de sirkulasjoner den må søke til at skape i balanser. Konu Ekatah.  
Og hva skal jeg gjøre da?  
Den kunne ville noget mindre. For at ei kan den prestere at heale. Healing er noget den 
er.  Konu Ekatah. 
Så jeg skal bare være, da?  
Der er klokt at den er. Der er klokt at den reflekterer noget av distansene mellom 
energien innom healing i at gjøre healing, og at være healing. Der er ulike frekvenser. 
Konu Ekatah. (090907) 
 
Om man skickar bra frekvenser, healing, verkar dom medsamma eller kan dom verka lite 
senare i tiden? 
Om den så använder tvivel till att öppna sitt hjärtes kammare till att sprida sitt ljus så 
bliver där något försenat. Om den använder sin tro så är där lik där verkar om den så 
ger av kärleks ljus. Således är där all god tanke om sin frände är till god gagn. Det vet 
den. Kärlekens ljus skapar en energi överallt. Kono Ekatah.  (070907) 
 
Kan jag bli ett medium? 
Den kan. Där finns möjligheter för alla människor. Således skall den se hur den bär 
fram sin tillit och förtroende för skaparkraften. I tiden den så känner troen  växer inom 
sig själv så är där lik den och kan öppna portaler till sådan kraft. Något för vad där är 
lättare för människor att se nu i tiden där förändras i frekvenser. Således kan allt fler 
människor se och lyssna till vad där finns bortanför bortanför. Kono Ekatah. (070907) 
 
En del mennesker er, på grunn av sin kristne overbevisning, avvisende for healing. Hvordan 
kan jeg best møte dem?  
Byde sådanne menneskebarn kjærlighets lys i sin tanke og sin ånd. Ei skal den skape 
dialoger og samtaler om sådant. Den skal våge at vedstå sitt eget selvs lys gjennom hvem 
den er, og hva den er. Konu Ekatah. (140907) 
 
Akupunktur 2000, kan jeg hjelpe mine barn og X med den?  
Så kan den. Og frender ikring, og dernest menneskebarn ikring, og dernest storflokker 
ikring, så er der vel. (190907) 
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Det er mange forskjellige symboler innefor Reiki. Kan du fortelle noe om det? 
Ei ser vi der er i behov. Anvende ditt hjerte, så er der vel. Vi ser der finnes visdommer 
der spredes for at gjøre alt større kompleksiteter, dog der mister meget menneskebarn 
til at forstå, og der fortapes meget i innsikter der skulle høstes. Vi ser der finnes ei 
sådant behov av at skape komplekse enheter av symboler, leve ut den kraft den bærer i 
sitt selv. Just simpel. (140907) 
 
Hvordan vil dere i deres himler forklare eller definere Reiki?  
Der er energier av frekvenser der formidles gjennom tanker og ånd, dog likefullt er der 
beroende av de frekvenser der hviler lik dynamiske prosesser i hjertet. For om den så 
igjennom sitt hjerte ønsker at formidle sin kraft gjennom sine hender, så er der óg lik 
den kan kalle healingens kraft for hva den vil. Konu Ekatah.  
Det er ikke så mange andre enn Reiki som har innvielser, hvordan det har seg?  
For der er således at der er noget der er tilføret av bevisstheter og Kosmiske visdommer 
til Moder Jord. Der er like fullt óg noget den skal se at der er ulike energier for hva der 
innvier et menneskebarn; noget menneskebarn fødes inn i denne himmel innviet, og 
nogen menneskebarn søker så at blive innviet i tiden der er lite spedfrø. Således skal den 
óg se at det finnes mange menneskebarn der lever sine jakter og virker, og der i et 
plutselig nu opplever at heledelen av livet er vendt opp og ned. Således var der en eterisk 
energi der påførte innvielsen. Der er av spirituelle oppvåkninger der skaper 
bevissthetens forhøyninger, der óg er innvielser. Meget av innvielser for menneskebarn 
er igjennom hvorledes der bemøtes av guidenes energier og hva der gjøres av 
englekraftens energi, således er der ei alt menneskebarnet gjennem sin logikk og 
intellekt er i behov av at gjøre. Konu Ekatah. (140907) 
 
Råd angående jobb? 
Ei kan der tales så nu, for ei er der noget den vil forstå i nutiden, for der er således i 
framtiden der fødes nu, at der vil skapes nye, nye yrker. Således kan den ei se nu hva 
den skal gjøre. Ei skal den heller ei forvente at den kan, dog, den skal vite at den visdom 
den bærer er noget kraft den skal gjennomsøke og nogen kraft den skal anvende 
gjennom sitt hjertes kraft og gjennom sine hender for at sprede sitt lys til sine nester. 
For der vokser inn i tider hvor der bliver alt flere menneskebarn der søker en spirituell 
tanke, og der søker således av informasjoner den bærer inni sitt selv. Og visdom er ei 
nogen visdom om den beholder visdommen selv. Der er når den spreder sin visdom til 
nestes ører der bliver visdom for ditt liv. (090907) 
 
HELSE 
Hvordan kan han bli mer glad og fornøyd?  
Gjennom alt hva den våger at leve ut i sitt liv, så er der lik den vokser i sin tilfredshet. 
Der er lik vi kunne tale i tusener år om sådant. Den må velge at være så. Der kommer ei 
noget lykke farende med vinden. Den må selv skape sin lykke, og selv således skape 
forstyrkede fundamenter, og selv således erfare hvorledes den skal hvile i takknemlighet 
for alt hva der er. (190907) 
 
Hva har jeg i tankene de nettene jeg svetter og er så varm når jeg våkner?  
Der er igjennom opplevelser av hvorledes den i stunder forlater sitt legeme. Således er 
der óg lik den søker noget av sfæriske opplevelser i andre dimensjoner. Dog den bliver 
alltid hentet tilbake. Der påvirker dine hormonelle energier og ustabiliteter i for 
eksempel temperatur. Konu Ekatah. (140907) 

 9



 
Hvordan kan jeg forminske smertene i prolapsen etter bilulykken?   
Vi ser; noget skal den óg søke at dvele hvorfor der blev valgt av din sjels tilblivelse at 
bemøte sådant ’ulykke’, lik den selv taler. Klokt er der at se, der finnes drifter i den 
sjelelige gestalt der ønsker så at jage efter Lysets opprinnelser. Der finnes magneto 
prinsipper der trekker din sjels imot Lysets kildes sanneste vibrasjoner. Dog, der er 
tungt for legemet at følge efter. Materien henger fast, om den vil. Således vil den óg se i 
tiden der bringes alt større balanser mellom legemet og sjelens bevisstheter, hvorledes 
den integrerer sin ånd i sitt legeme. For vi ser den stundom og stundom og stundom  
altfor ofte er utenfor sitt selvs legeme. Således er der lik den bliver noget intuitivt at jage 
efter sin skygge, og ei er der godt for legemet at gjøre så. Så skal vi se til hva den selv 
taler ’prolaps’; Den skulle søke noget at skape alt høyere energier i ryggmargens 
væsker, så vil den lettere se hva der bringer forstyrkelser, spesifikt ikring kote nummer 
fem og til nummer ni. Konu Ekatah. (190907) 
 
Jeg har prestert å brekke både bein og rygg i det siste. Er det noe jeg kan gjøre for å føle 
kroppen bedre og lettere igjen?  
Der er at søke at gjenfinne dine sanne balanser, ei lik den fremstår i dobbel styrke av 
hva den bærer. Lik den således ei har kjent sine begrensninger, så er der lik den har 
drevet over gjennom sine styrkers utøvelser. Så er der noget den har bedet om selv, 
gjennem sine guiders utviklinger, at blive stanset. (140907) 
 
Trenger hunden min behandling etter flåttbittene hun har fått i sommer?  
Ei ser vi behovet. I motsetning til menneskebarn, så bærer alle pelsvesener immuner 
mot sådant.  Der er vel. (190907) 
 
Har du noe å fortelle meg om helsa til de gamle hundene mine?  
Der er klokt at den ser for de pelsveser, de fins i glade energier, de er tilfredse.  De 
kjenner ei sådan eldedehet lik menneskebarn gjør. Hunder kan ei søke at beklage sitt 
selv, de eksisterer i gledens energier og vibrasjoner, for de er byrdens bærere for 
menneskebarnets art. Således er der òg lik de påtager meget av byrdene der er for ditt 
eget liv. Så skal den óg se at de bærer lidelser, hvor den selv bliver fri. Ei er de eldet, at 
betraktes så. Der er klokt at den ser der er vishunder den taler om. De lever vel. Konu 
Ekatah. (140709) 
 
Det här med Downs syndrom, bl.a., ser vi ju som en skada.  
Ej är det. Där är lik där finns frekvenser där skapar allt vad där talas lik interference 
för vad där är av ’brain’ energi. Således vill den och se i framtimens ljus: allt vad där 
definieras av eders medicin och läkare bliver så att ges ett annat namn. För således vill 
den förstå att dom frekvenser där tillförs i Moder Jord just nu, är av höga vågor. Där 
bliver besvärligt för några människor och djur. Kono Ekatah. (070907) 
 
Bedrägerier med läkemedels-forskning, doping i idrott, knarklangare.. Kan du kommentera? 
Vi ser: där finns således ett begär att skapa makt och där finns ett begär där tillhör ett 
samhälle där ej är i god balans. Dock under tider där föds så vill där av människans  
natur själv känna behovet för att söka till allt renare kvaliteter för sin föda, och så vill 
där efter tid söka att se att behovet är ej för att skapa skugga för sitt ljus. Felet är att 
där är pengar. Kono Ekatah. (060907) 
 
Hvordan virker behandling med kvantemedisin eller kvanteenergi på mennesker?  
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Der er beroende hvorledes mottakeren er noget inntunet og forberedt til at mottage. Om 
der så åpner sitt selv for at mottage de pulsasjoner i frekvenser der er, så er der vel. 
(190907) 
 
Når jeg får hjerteflimmer, er det skadelig for hjertet mitt?  
Ei ser vi der er. Vi ser hjertets frekvenser vet hva der gjør, - der har gjort så heledelen 
av livet, og så vil der óg gjøre i langtimer. Således, hjertet vet hva der gjør.  
Er det nødvendig for meg å ta de medisinene jeg er blitt foreskrevet?  
Der kan søkes at gjøres så, lik for at skape de hvite doktorers tilfredshet. Således, i 
eftertiden kan der begrenses noget. Dog, der er tilrådelig at den ser til Mari-tistel, lik 
der vokser noget alt bedre balanser for de kjemiske substanser i dine celler. Mari-tistel. 
Konu Ekatah. (190907) 
 
Din kommentar om organtransplantation och blodtransfusioner.  
Vi ser där ej skall prioriteras om där ej är högst nödvändigt. För där är så lik den och 
transformerar energier lik minnen av liv där är levt förut. Och sen är där lik den 
transformerar energier tillhörande glädje och sorg där är av individen där bar organen 
förut. Således är där allt flere kemiske substans där är i behov av att tänkas över. Kono 
Ekatah. (060907) 
 
LA Mirakelkursen, - är det en ren källa som den är kanaliserad ifrån? 
Så är där väl.  
Är den så även i den översättning som vi har till svenska? 
Så är där väl.  (060907) 
 
Hva er den beste rensekuren, hvis man skal rense kroppen?  
Der beror på hvorledes den forventer at kroppen skal være efter. Der finnes etsende 
saltsyrer.  
Nei, ikke riktig på den måten.  
Oki. Søke dertil at se, alt hva der er av bekymringsfrekvenser den tilfører sitt hjerte, 
skaper slaggets forleiringer i alt hva der er av sekreter og blod. Således kan den begynne 
med at skape nytelser av livet den lever. En liten beger rød vin, så er der til velsignelser. 
En liten beger. En liten beger. Så er der lik den óg søker at se, alt hva der i 
menneskebarnets ånd tilføres av mineraler og substanser av vitaminer bliver noget at 
overdrives. For lik der er imellom 60 og 85% av sådan substanser bliver noget utskillet i 
alle fall. Menneskebarnet bærer en magisk tro på at de kan blive noget fullkommen og 
sunnere enn sunn. Således er der lik ’waist of time’. Konu Ekatah. (190907) 
 
Er smerteanfallene pga galle?  
Så er der korrekt. Vi ser, der finnes ubalanser i hva der tales dens galles meridianer, 
dog, ei er der nogen ubalanser i organet av gallen. Der er tilhørende noget hva der tales 
tilbakeholden aggresjoner. Således er der lik om den kaster nogle stener, så kan den 
visuelt tenke at stenene den kaster er gallestener. Således er der noget den kan søke óg 
at befrie sitt selv av sådanne overbelastninger på heledelen av sin meridian der lyder lik 
av den høyeste isse og der bliver til den mellomste tå. Konu Ekatah. 
Hun fikk et utbrudd etter akupunktur, så det var kanskje ikke rett å ta akupunktur?  
Det var absolutt rett, for der er utbrudd der må til. Smerter er en kompensasjon for 
aggresjoner der er lukket i fengsel. (190907) 
 
Er det noe jeg kan gjøre for å bli kvitt gallestein? Jeg har fått det.  
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Hvorfor har den fått det? 
 Ja, det har jeg óg undret på.  
Ei er der noget at undres for, for den er så en noget inkuberet temmet ’vulcano’, det vet 
den. Der er lik den skal søke at formidle sine meninger om der så er meget krutt i sine 
meninger. Den er dyktig på at beherske sitt selv. (190907) 
 
Hva må jeg gjøre for å kvitte meg med den gallesteinen jeg har?  
Vi ser, alt hva den søker at unnvike de føder den ei kjenner bærer nogen god kvalitet. 
Hva der så er noget der bliver til nytelser, dog like fullt kjenner den til hva der er av 
tilsetninger, så er der lik den skaper nogen uhygge med sitt selv i tiden den søker at 
tilføres sådant. Til eks hva der er av poteter i små flak. Der er jordisk skit. Potetgull, ja. 
Konu Ekatah. (140907) 
 
På hvilken måte kan jeg få sinnet ut av kropp og sinn?  
Der er gjennom at manifestere aggresjonens kraft, at søke se at aggresjoners energier og 
frekvenser er den samme frekvens som viljens energier. I tiden den gjør sine 
beslutninger, i tiden den utvelger noget at søke at virke på, så er der noget den anvender 
aggresjonens viljeskraft til at gjøre sine beslutninger. Alt hva den dveler i livet, og alt 
hva den holder tilbake i livet skaper ’vulcano’ energier der brister. Konu Ekatah. 
(190907) 
 
Jeg har mye problemer med høyre bekken/hofte, hva kan det komme av?  
Vi ser, der er mikroskopiske inflammasjoner, lik betennelser i dine muskler, muskelens 
feste, om den vil. Søke dertil at se hvorledes den primært skal skape basiske verdier i 
alle sine ledd og muskler, så kan den søke noget for agurken at ete. (190907) 
 
Hvordan kvitte seg med blokkeringen fra hofta til totten?  
Vi ser; igjennom hvorledes den så ei vegrer for at gå sine stier. I tiden den så aksepteret 
at noget behov, må der óg stunder være for at vandre, noget i din himmel tales, omveier. 
Ei skal den alltid frustreres om der bydes motvinder. En ørn bliver glad når motvinden 
kommer. Således er der lettere at oppløftes. Konu Ekatah. (140907) 
 
Hva kan gjøres for å fjerne presset på nervene på høyre setemuskel?  
Gjennom hvorledes der skapes balanser. Den skal søke at se vektens balanser i 
hvorledes der uttrykker sitt selv, og hvorledes der anvender sitt legeme. Således er der 
lik den tenker ryggens søyle er lik balansens punkt. Og i tider der så ei søker at noget 
skape balanser i sitt eget selvs dyp, så er der lik der bliver at se, noget er der nu i behov 
av at skape energier der er i bevegelser. At utøve kraften gjennom mosjoner er alt til 
god gavn. Konu Ekatah. (190907) 
 
Reumatismer..  
..og energier som hun forstyrres av om kvelden når hun sover. Der er så klokt at den ser; 
hvorledes den selv skal søke at bære fram den lys av kraft og kilde den selv er i, så skal 
den søke at manifestere et vern lik et skjold av lyset lik for sitt selv, så bliver der alt 
lettere. Primært kunne der tilrådes at vende sengen i motsatt retning av hva den nu står. 
Sekundært kunne der tilvelges at anvende en kristall av quarts der hviler under sengen, 
for at bryte de magneto-linjer der er. Så skal den ei nu tenke for vannets ådrer, dog, den 
skal tenke for magnetiske prinsipper. Der er lik den så finnes noget lik en kraftfull Ley 
Lines hver dag under denne tipi. Således er der óg lik den vil se, der induseres nye 
energier og frekvenser av store kosmiske forbindelser nu. Vi ser der således igjennom 
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hva den beskytter, skaper alt bedre resonanser. Og vi ser den óg bærer viljer og nogle 
drømmer for at leve ut av sitt selv, så bliver der alt lettere. Nypets frukter i torrede 
pulver bringer alt bedre balanser og kraft for din og dens celler. Konu Ekatah. (190907) 

Har du noe råd for at jeg ikke skal hovne opp i føttene?                                                          
Unnvike salter i sine føder. Salter binder væsker. Og væsker fordamper ei lik der så 
spredes ei lik i sine celler og molekylære strukturer i sine vandrestaver så lett, for salter 
skaper alt tyngre materier, og således bliver der lik noget simuleringer av ødemer, om 
den vil. (190907) 

Virker dette Detox-badet for føttene ordentlig utrensende på kroppen?                                  
For nogle menneskebarn er der så, for annen er der ei. Der er beroende hvilke 
forbindelser der er gjennom de broer der er for den spirituelle forbindelse til høyere 
himler. (190907) 

Hvordan bli bedre av kvisene på ryggen?  
Vi ser; der er noget der kan tilføres av Aloe Vera’ens energier, således er der óg noget 
den kan søke av epoker til at noget hva der i din himmel tales sauna.  Således er der 
noget der skaper åpninger for alt hva der er av hudens porer, og således vil der bringes 
ut eldede slagg den bærer.  (110907) 
 
Hva er årsaken til psoriasis?  
Vi ser noget er der for selvets fordømelser. Gjennem hvorledes den så erklærer sine 
innsikter for sitt selv, så er der alt lettere. Alt hva den så bringer noget tilbakeholden 
kraft gjennom forakt for sitt selv, er ei til gavn for legemets utfoldelser. (140907) 
 
Hva er årsaken til det utslettet jeg har i hendene? 
Gjennom hva det så beskues; således er det lik der finnes distanser mellom hva der 
finnes av intuitive viljer og hva der finnes av intellektets viljer, viljer til at skape, viljer 
til at bringe friheter i sitt liv til at skape hva den selv kjenner for. Således er der en 
brytning i mellom hvorledes den leder sitt selvs liv, og hva den egentlig ønsker i sin sjels 
vibrasjoner. Konu Ekatah.  
Hva kan jeg gjøre for ikke å få det tilbake igjen?  
At leve ut din sjels vibrasjoner, så er der alt bedre enn kortisoner. Konu Ekatah. 
(190907) 
 
Hva er årsaken til at jeg fikk så uren hud i sommer?  
Vi ser der var tilførelser, - noget av reaksjoner gjennom føder den åt. Således er der lik 
den og skal søke at tenke for alt der er til tilsetninger spesifikt igjennom føder der er 
noget lett at tilordnes. Flate føder. Pizzas. Der er jordisk skitt. 
Hvordan kan jeg bli kvitt det? 
Søke for neslens urt lik en te, lik vi før har talt, så bliver der óg alt lettere. (190907) 
 
Kan du hjelpe X med å få synet tilbake? 
Vi ser, der finnes ennu tider der skal vandres, for vi ser, ei er der noget av anatomiske 
forendringer i dens øye der skaper sådant. Vi ser, den ser, - dog, der er komplikasjoner 
til at fortolke hva den ser. Så er der noget der må skapes forøkninger av blodstrømmer 
der bærer fram kraft óg til øyet. Så er der noget den tilrådes til at bringes noget for hva 
der tales ’Ildens urt’ – nesler, om den vil, der bringer alt bedre basiske verdier for dens 
blod, og så bliver der alt lettere at skape en helende prosess. Konu Ekatah. (090907) 
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Hva kan jeg gjøre for å bli bra i mine øyne?  
Vi ser, klokt er der at se, at hva den så søker at skape livsenergier til at strømme fritt lik 
vi har talt. Og klokt er der at søke at skape basiske verdier, for der er forsurede verdier 
i dine føder. Således er der og klokt at søke til hva der tales Omega -6 oljer. Og således 
er der alt bedre for dine øyner efter tid. Og den skal søke at hvile sine øyner når legemet 
ønsker så. Konu Ekatah. (090907) 
 
Er det en helt ny svulst jeg har fått på øyet mitt?  
Så er der korrekt.  
Er svulsten en form for utrensing?  
Alle svulster er utrenelser, - dog, der er hvorledes den begrunner sine utrenelser. Om 
der er utrenelser av eldet, tilbakeholden slagg, så er der noget den må søke at se; hvor er 
dens livskraft? Den må søke at skape nytt liv i sitt eget selv, og således må den kreve og 
at begjære av sitt selv at se bortenfor - bortenfor. Således er der óg lik den fyller kraften 
tilbake til legemet, - kraft den selv av snillismer har spredet.  Konu Ekatah. (190907) 
 
Finns det något som kan bota tinnitus? 
Ej nu, dock vi ser där finns i tider där föds lik det skapas instrumenter där påverkar 
örats ljud till motfaser, sen vill där blive lik den så vill se att där bliver förändringar för 
dens ljud. Vi ser till dens öra. Kono Ekatah. (070907) 
 
Kan jeg gjøre noe for å bli kvitt øresusen i venstre øret?  
Vi ser til ditt øre. Der er klokt at den skaper alt bedre balanser for væsker der finnes i 
ditt øre. Søke til hva der tales i din himmel, eldet indianiske instrumenter, noget av Hopi 
indianer, for hvorledes der søkes til ørets lys, der skaper noget av vakuum energi 
balanser. Konu Ekatah. (160907) 
 
Det er ikke min skyld at han fikk kreft og døde?  
Så er der korrekt. Der kan ei tales så, for der kan ei belastes noget annet for lidelser den 
påtager sitt selv. Der finnes hvorledes der er for individets refleksjoner og betraktninger 
av ytre verdener der skaper sådant. Der er noget for hvorledes den i individet selv søker 
at innkapsle bitterheter der skaper cancer, for hvorledes den søker at bære sine 
uforløsede tanker og lukker sådant i sin egen hule der skaper ulike lidelser. Ei kan der 
finnes nogen annen individs skyld. Kaste din skyld for ilden. (160907) 
 
Han tar väldigt mycket kraft och .. 
Där finns ej någon människa där tar kraft förutan att där finns någon där ger. Där 
finns således i responsibilitet för ditt liv att begränsa hur mycket kraft den vill ge. 
Således finns där ej någon tjuvar där söker så. Där finns människor där av snällismens 
tanker söker att vara så snäll så snäll och där sprider sin kraft och livet förutan själv. Ej 
skall den sälja sin själ. Skapa gränser för dig själv så bliver där allt bättre. (070907) 
 
Hva kan gjøre med at jeg er kald på hender og føtter?   
Alt hva den søker at skape bevegende energier, til eksempel gjennom Chi Gong, er noget 
der skaper óg energistrømmer i ditt eget selvs heledel av legemet, - så vil den forbinde 
sine hender og sine føtter til kraften der er ikring sitt selv. Ei skal den hemme sine 
bevegelser. Konu Ekatah. (190907) 
 
Betydningen av polyaminer?  
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Hva der så er noget der binder til molekyler, der er noget der tilhører programmerede 
celler i legemet.  Om der tilfører sådanne informasjoner, så kan der óg skape en helende 
prosess, hvorledes den helede celle eller molekyl, om den vil, skaper informasjonens 
strømninger til de neste molekyler. For legemet er i stand til at hele sitt selv om de bydes 
de riktige informasjoner.  Konu Ekatah.  
Det er snakk om en balanse?   
Så er der korrekt. (110907) 
 
OLIVENBLAD-EKSTRAKT 
Er olivenblad-ekstrakten fra East Park bedre enn ekstrakten fra de andre merkene?  
Så kan der ei måles og veies. Der finnes olivener der er talt til omsorg. Det finnes 
olivener hunder har gjort sitt på, og der finnes olivener der vokser så i skygger av 
storebror trær, således skal den ei søke. At se om der tenkes i micrograms energiers 
forendringer, så kan den søke at se at der finnes ulikheter mellom den ene pille og den 
annen. Konu Ekatah.  
Der er således lik vi lyder lik et ekko; der er således lik den skal søke at se; der er 
primært hvorledes den tillegger energier til hva den eter, der er alt bedre. Den skal søke 
primært at nyte hva den eter og drikker, så er der alt bedre enn at ete og at drikke 
samvittigheter. (190907) 
 
BITTER-MANDEL 
Bittermandel, hva kan det hjelpe for … mat eller medisinsk bruk?  
Vi ser, der bydes energier noget for at skape befrielser av eldede blokkeringer for hva 
der tales noget for cellenes strukturer der bliver så til at omprogrammeres noget for at 
skape de opprinnelige balanser. Således er der lik der óg påvirker syrer-baser i alle 
sekreter i menneskebarnets legeme. Om der tenkes for organer, om der tenkes for 
blodets funksjoner, så er der alt til god gavn, om der søkes i individuelle doser. Ei skal 
der søkes nu at tilføre lik den spreder sådanne mandler over heledelen av sitt rike. Der 
skal søkes i små doser. Vi kan tale tilrådeligt; en tredels mandel. Konu Ekatah. (190907) 
 
Er det å spise bittermandel, en pr. dag, bra for helsen min?  
Vi ser der kan reduseres noget, så bliver der óg til gode balanser for dine tarmer, 
spesifikt de øvre deler, korrekt. (190907) 
 
ANG. SLANKETEEN (- VISDOMSORD nr. 1 – 2007, s. 25.) 
Blandingsforholdet mellom renet smør, ferdig renet smør og melk, for å lage den slanketeen? 
Igjennom hva der er så er lik en tredels. Så er der vel.  
En del smør og tre deler..?  
Så er der vel. (190907) 
 
MØRKREDSEL - ANGST 
Hur ska jag komma över min rädsla för mörker? 
Där är lik vi har talat förut, att söka att se efter det ljus den själv bär. Således växer där 
i din styrka. För där finns ej något mörker där ute där kan så släcka  ditt eget ljus. Där 
vill alltid vara där om den bär tro på ljuset. Om den använder ljuset inom sig själv så 
kan den upplysa allt vad där är ikring dig själv. Och där finns ej något inom mörkret 
där är något där ej finns under dagen. Kono Ekatah. (060907) 
 
Hvorfor er jeg redd for mørket?  
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Vi ser, om den så vender på sådant, så vil den óg se at den bærer frykt for livet, og livet 
er lyset. Og om den søker så, så skal den vite; der finns ei noget mer i mørket enn hva 
der er i lyset. Der finnes noget så, lik den så skal søke at bære fram sin frykt til at 
overkomme sådant, for den bliver vernet på sine stier, og der er igjennom det at vokse, 
at tro på sitt eget lys og sin egen berettigelse til sin eksistens, så er der alt lettere at være 
trygg i mørket. Konu Ekatah. (090907) 
 
Hva ligger til grunn for panikkangsten jeg har opplevd?  
Vi ser; derigjennom langlivets vandringer hvor den har hemmet sitt selv at blomme. Om 
den søker så bevisst at skape alt større friheter, den skulle leveliggjøre sitt selv gjennom 
dans og utfoldelser i toner og ord. Således om den gjør så, kan den gjøre i sitt 
enekammer for sitt selv. Dog der er viktig for at den skaper forhøyede utfoldede 
frekvenser av sitt selv, så bliver der alt bedre.  (140907) 
 
LIV – INKARNASJON 
Är det så att alla har en livsuppgift? 
Ej är det. Alla har tusener livsuppgifter.  
Men att man har nån speciell som man ska ägna sig åt? 
Så kan där talas om den hittar den väg den längtar efter i sin själ kammare, så är där 
korrekt. Om där så tänker nu så är där lik för din själ att leva ut sin  kraft där är till 
gagn för sin nästa. Där är av karmisk energi för att befria sig själv.  
Det har alltså med föregående liv att göra? 
Så är där korrekt. Så är där alltid. (070907)  
 
Har jag en livsuppgift? 
Så är där korrekt. Om där ej var någon livsuppgift så var den ej i denna frekvens, då 
var den osynlig för sin frekvens. 
Där är primärt att söka att leva ut sitt liv. Att ej förlama sitt liv genom kraft den 
förnekar. Dock genom allt vad den vågar så bliver där kraft till att levas. Allt vad den 
håller tillbaks inom sig själv bliver till slagg för lekamen och för själen och för sinnet. 
Således är där allt bättre att våga att göra fel inom sitt självs liv. Sen vill den skapa 
erfarenheter om att där finns ej något fel. Allt bliver där rätt i slutändan. (070907) 
 
Hva var hensikten med den siste periode av mitt liv?   
Vi ser den ennu ei har levet sine siste perioder av sitt liv. Søker dertil at se; alt er der til 
hensikter for hvorledes der ledes inn i sin inkarnasjon. Således er der og for at den all 
tid skal søke at opphøye sin egen kraft, og at skape grenser for sitt selv. Således lik den 
bliver alt forstyrket i tid der er og der kommer. Derigjennom vil den lettere se, de steg 
den vandrer bærer all tid en intensjon for sin sjels utfoldelse. Konu Ekatah. (190907) 
 
Har du noe spesielt å fortelle meg i dag?  
Ei er der lik der finnes spesielle taler. Der finnes alt hva der formidles er efter hva din 
sjel er i behov av. Således er der alt viktig for din inkarnasjon at den søker nu i epoker 
der fødes, at lytte til sitt hjertes røst, og at følge sin sjels tilblivende energi. For der er 
klokt at den ei søker at vente for at nogen annen skal skape hendelser i livet. Den må 
skape livets virkeligheter selv. Konu Ekatah. (190907) 
 
Har livet någon djupmening eller är det en tillfällighet på Jorden? 
Där finns all tid av djupare meningar. Om den söker så att se så är den en liten 
fragment av Alltets energier. Om den så ej var i denna Jord och på denna Himmel så 
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blev där ej något total energi. Där är alltid lik den själv skall se den är en fragment av 
Alltets energier. Och sen skall den vara glad för livet. Kono Ekatah. (050907) 
 
Du säger att man ska skapa frihet istället för bundenhet, kan du förtydliga det? 
Frihet till att älska, friheten till att vara i kärlekens relationer, ej att binda av intens 
energi för att kväva kärlekens kraft. Leva i frihet inom kärleken så vill den se hur allt 
lättare där bliver i relationer. Kono Ekatah.  (060907) 
 
Er det slik at vi skaper vår egen virkelighet, at vi selv er ansvarlig for det som skjer oss i livet?  
Primært så er der korrekt. Der er like fullt tilhørende de energier og elementer der 
tilhører den karmiske bevissthet og der tilhører sjelens bevissthet og ønsker. For der alt 
fødes igjennom en tankes fødelse, skapes der efter tankens energier der genereres til 
handlinger om den tenker nok. Således er der óg der finnes bevissthetens 
programmeringer der søker så ubevisste energier at spredes, og der óg kan blive til en 
tilhørende del av virkelighetens fødelse. Klokt er der så at se, at der finnes de tre stier, 
og der speiler lik den sorte, lik den røde, lik den blå, der er noget av sinnets 
manifestasjoner, der er noget av hjertets lengsler og der er noget av sjelens ønsker der 
forenes til at virkeliggjøre alt hva der finnes i totalitet av dine drømmer og lengsler, 
korrekt. Konu Ekatah. (1610907) 
 
Er det gjennom erkjennelsens smerte vi oppnår sann helbredelse?  
Så kan det være, dog ei er der all tid så. Om der så søkes at tenkes, så finnes der óg 
karmiske smerter der opplives, noget óg for at belære sine nester gjennom sin egen 
smerte. Således skal der óg søkes at se at sådant er tilvalgt innen der fødes. Sjelen har 
valgt at bære smerte for således at befrie, lik der er av tusener av inkarnasjoner tilbake i 
tid. Søke nu at se parallelle tilstander for hvorledes der var for den Kristo gestalt, 
hvorledes der manifesteredes til at bære menneskebarns byrder er der omtalet, og like 
fullt er der smerter. Således er der lik óg for smerten nogle menneskebarn bærer, alt for 
at befrie og skape befrielser for alle sine nester. Konu Ekatah. (160907) 
 
ÅND 
Kan du si noe om det å være ånd?  
Der er beroende hva den så ønsker at vite. Alt bærer ånd, den bærer ånd i sitt eget selv. 
Om der ei var ånd, så var den ei ved denne livs eksistens. Den kunne således søke at 
tilspørge sitt selv. Klokt er der at se, kraften der lever, kraften der bærer minner, og 
kraften der så er i bevisstheter knyttet for den kollektive bevissthets kilde, er gjennom 
ånd. Alt hva der skaper livs impulser til alt hva der bliver at generere livs energier, er 
ånd. Alt hva der så søker at kommunisere noget i mellom ulike galakser og mellom ulike 
tilstander i frekvenser, er ånd. Således er der lik den er fanget i materiens prinsipper 
der begrenser meget for ånden at flyte i sitt eget selvs sjels konstruksjoner. Klokt er der 
at elske den del av ditt eget selv der bærer lengsler, for der er ånd. Konu Ekatah. 
(160907) 
 
DØDSHJELP 
Vad vill ni säga om dödshjälp - både till djur och människor? 
Ej ser vi där är så vid behov. Vi ser stunden är så för människan och för djur att där 
finns en Skapare där gör sina beslut om livslängder och kvalité. Således är där om den 
ser djuret där följer människor, så är där lik djuret allt oftare bär lidande kraft av 
människor, där bär bördor människan bär. Och således är där lik den erbjuder 
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tacksamhet för djurets ande, för där bär allt större bördor än vad människan tror. 
Kono Ekatah.  (060907) 
 
”DØD” 
Iliuka bekräftade att det finns ingen död. Hur gestaltar det sig när vi går över till det andliga 
planet? 
Om den söker att se så, så är där lik den kan bedöma olika verkligheter. Om vi ser i 
våra himlor så lever vi allt mera verkligt än vad människan gör på sin materiska Jord. 
Om den söker så att se; där finns olika tillstånder i frekvenser om den vill. I våran 
frekvens är där ej något behov av materisk andlig energi genom kropp. Således är där ej 
i behov av någon kropp. Där skapar energin genom den ljusvarelse den är, och sen är 
där allt lättare för och människor i sin frekvens efter stunder att se vad där i nutiden är 
osynligt. Där tillhör frekvenser. Kono Ekatah.  (050907) 
 
Vad händer när man dör och  hur känns det?  
Vi ser där är olika upplevelser. Där finns dom som håller tillbaks till livet och ej vågar 
att se att där finns en stor portal den passerar igenom. Och således i vår himmel så är 
där lik vi ser där finns allt större levande kraft under våra himlor än vad där finns på 
din Jord. Således är där lik den och vill se att där finns ej någon död, där finns 
transformationer av den ena stadiet till nästa stadie, av den ena existens i frekvenser till 
den nästa frekvens, och således vill där alltid vara. Där finns eviga cykler av 
livsimpulser. Där finns egentligen intet i våre Universum där heter död. Kono Ekatah. 
(060907) 
 
Hva skjer etter at man dør, og hva skjer på den andre siden?  
Der er ulike hendelser, for der er ulike oppgaver for sjelen. Nu skal den minnes at der 
finns ei nogen død. Der finns efterlivets frekvenser, lik den visserligen forlater sitt 
legeme, dog, ei er der heller behov for legemets materiske energi i våre sfærer. Således 
vil den óg se i tid der kommer, hvorledes der bringes alt større fortettelser imellom de 
høyere vibrasjoners himler og din egen materiske himmel. Således er der lik der bliver 
bydet sjelen på ny noget refleksjoner over livet der er levet, og efter samsvar med 
hvorledes sjelen har valgt sitt liv at vandres. For i tiden innen den fødes, der tales to 
tredeler efter hva der tales tiden den unnfanges, så er der lik der bringes visdommen til 
sjelen for hva den egentligt ønsker at vandre til. Så er der lik den høster erfarenheter. 
Minnet kan ei minnes, dog der er lik minnet er festet i sine cellers strukturer. Så er óg 
minner av liv den har levet før, - alle inkarnasjoner bærer den lik visdoms minner i sine 
celler. der påvirker ditt liv og der påvirker efterlivets refleksjoner for at forberedes til 
nye inkarnasjoner. Om den søker i den ene inkarnasjon lik den så var en mann, så 
bliver den en kvinne primært i den neste inkarnasjon. Om den så var en kvinne, bliver 
den en mann. Således kan der ses: Om der fylles sine oppgaver, lik der tales sjelens 
bevissthets livsoppgaver, lik en mann skal være en mann, - lik en kvinne skal være en 
kvinne, så bliver der så at penduleres mellom ulike. Så er der óg lik der må i hendelse lik 
at se at der kan blive to kvinner efter hinannen. Der kan blive to mann efter hinannen, 
og således bliver der noget ubalanser. Like fullt er der lik menneskebarnet ei kan se sine 
livsoppgaver. Der må kjennes efter hva sjelen ønsker, og i tiden den lever sitt liv, så er 
der lik den skaper energier og tilfriskninger av minnets energier i sine minste celler. 
Således er der alt at prioritere at leve ut sjelens ønsker for livet her og nu. Der er lik at 
betraktes lik ’investment’ for den neste inkarnasjons vandring. Konu Ekatah. (190907) 
 
Jag undrar om min bror har något å säga mej?  
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Där formedlar kärlek och frid. Och den formedlar lik där finns tonar att sjunga.  Skapa 
lik där finns en god vibration där besmittar dens frekvenser, så är där och till god gavn 
för dig själv. Allt vad den ger av omtanke för sig själv är och till omsorg för alla där 
lever i högre nivå. Konu Ekatah. (110907) 
 
Er det korrekt at man velger når man inkarnerer?  
Så er der korrekt. 
Og så kan man velge bort livet?  
Så er der korrekt. (090907) 
 
Er det noe du vil formidle fra X?  
Vi ser der er hvilende kraft, lik der er fred. Således er der óg lik tonene vedvarer i 
Evighetens Lys. Den således reflekterer og innhenter informasjoner for at samles om sitt 
eget selv, for således at skape nogle betraktninger av hvorledes der vil forbedre sine 
inkarnasjoner der fødes gjennom nye innsikter den bærer fram, og mellom hva den 
velger bort av tider der var. Således den altomslutter sitt eget selv, og således er der lik 
der vibrerer i den fred der kan være just nu. Og der blev til gjenforenelser. Og således 
er der óg for pelsdyr der følger, og således vil der blive i tider der kommer. Konu 
Ekatah. (090907) 
 
Er babyen min sammen med besteforeldrene mine?  
Så er der korrekt. Den skal hvile i at der finns ei nogen død. Der finns noget nye 
forendringer til nye eksistenser - inkarnasjoner, om den vil. Således, hva der så oppleves 
lik fortapelser, er óg noget hva den har gjenvunnet. For fortaper i den ene inkarnasjon, 
er noget den bliver tilføret og bemøtes til den neste. Således skal den ei søke at hvile i 
sorgens tanker ikring hva den skal bemøte. Konu Ekatah. (090907) 
 
PRAKTISKE RÅD 
Råd angående salg av huset?  
Vi ser, der er noget der kunne søkes at avventes noget, så vil der óg bringes alt større 
fred i hva der tales papyrusets ånd. Således bringes der óg til noget forhøyede verdier. 
Nu ser vi hva der i din himmel tales ’markedet’ er noget mettet. Konu Ekatah.  
Når bør vi selge?  
Vi ser der kunne tenkes noget og reflekteres efter påskens ende. Konu Ekatah. (190907) 
 
Hva kan han gjøre for å få en mer stabil økonomi?  
Gjennom hvorledes den søker at tenke i langsiktigheter, så er der lik der stabiliseres. 
Der er klokt om den søker at anvende en liten del av sine mynteverdier til at skape alt 
eftertidens forvaringer. Den må tenke noget mer langsiktig. Konu Ekatah. (190907) 
 
Jeg har så dårlig retningssans når jeg kommer på fremmede steder, hva er det som skjer?  
Der er naturlig. Hva kan der forventes i tider den bærer sitt huved under armen? Den 
må søke at åpne sine øyne og at være bevisst på hvor den er. I tiden den har samlet sitt 
selv i sitt eget selv og kjenner tilstedeværelse i sitt eget selv, så er der alt lettere at minnes 
hvor den var og hvor den skal. Der bliver at forendres. Huvedet skal på plass. Konu 
Ekatah. (140907) 
 
Jeg har problemer med å lære meg noter, hvorfor det?  
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For at den bærer gode kvaliteter innom sitt eget gehør. Hvorledes den så skal leve ut 
sådanne fordypede energier, er alt mer viktig. For noter binder intellektet for toner, dog 
gehøret binder sjelens opplivelser til tonen. Konu Ekatah. (140907) 
 
Krystallene, er de plantet her på jorden?  
De er, og de er programmeret – og de er gjenfunnet og de bliver anvendt, alt efter 
tilmålt tid og oppgaver, alt efter hva kosmos ønsker. Korrekt. (160907) 
 
 

SLUTT-TALER 
 
Där är således i tiden där kommer, människan vill se dom förändringar där är. Således 
är där och intet till gagn att söka bakefter i tider. Dock där är till gagn att se den väg 
den vandrar just här och nu. Där är till gagn att söka att leva efter visioner och 
drömmar för framtimens ljus. Dock ljuset är något den själv kan skapa.  
Om den bär fram sin tro på sig själv lik den är betrodd av sin Skapare och sin Heliga 
Ande. Kraften är allt större än vad den tror. Dock människor är tillärda att förnedra sig 
själv. Således ser ej människan sitt eget värde, lik den varelse där är av galaktisk enhet. 
Den skall minnas nu, att den lever nu inom en intergalaktisk tid och lik den är en 
intergalaktisk varelse. Allt för att kommunicera med vad dom finns av dom små 
partiklar och dom allt större partiklar inom kosmos. Således skall den höja sin kosmisk 
medvetande kraft och använda kraften för tiden där är. Fånga den kosmiska vinden där 
är och leva i den och bekymras ej för framtimens ofödda solar.  
Dock söka att fånga om nuets värde lik där är, och så skall den sortera vad den kan göra 
något åt och vad den ej kan göra något åt. Tiden där fallt är borta. Dock evighetens ljus 
är fångat i nuets värde. 
 

Vi tackar för elden och allt vad den bestålar.  
Vi tackar för människans ljus och det ljus den bär.  

Vi tackar för allt vad där ÄR och allt vad där VAR och allt vad där BLIVER. 
Bär frid.  

Kono Ekatah 
(040907) 

 
Klokt är där att se att allt vad där söks att jagas efter bliver till besvikenhet. Dock allt 
vad den söker att vara i är allt lättare att upplevas lik en utveckling för livet. Om den 
söker så att tro att den kan kontrollera sine vägar så är där något den får tro en gång 
till. Där kan ej göras så, för allt om den söker att se, allt vad där blåser efter Wakan 
Tankas vindar är allt lättare att följas efter själens principer.  
För tiden är nu för att själen leder den fram emot ljuset. Ej vad intellektet gör och ej 
vad auktoritetens kraft gör. Således är där lik en hög kraft där växer fram i människor 
lik den skall tacka för att den får möjligheten till att vara annorlunda. Glädjas för 
stunder och glädjas för allt vad där kommer.  
Om där skapas turbulenser i samhället så skall den känna friden växa inom sig själv och 
se till att den ej skall bekymras så mycket för sin nästa. Den skall växa i sin egen kraft så 
bliver den stark till att vårda sig själv och sin nästa, och all kraft den sprider genom sitt 
ljus genom sitt ord är till glädje för alla dom där ser och dom där hör och dom där bär 
ett öppet hjärta.  
 

Vi tackar för eldens ljus och allt vad där är i ljuset. 
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Vi tackar för människans ljus och allt vad där är inom ljuset. 
Vi tackar för allt vad där var, allt vad där bliver, och allt vad där är i nuet.  

Bär frid.  
Kono Ekatah. 

(070907) 
 
Således vil den se for hvorledes der skapes om sin Jords forendringer i tiden, alt er der 
således, - om menneskebarn skapes om til forvirrelser, så er der like fullt til god gavn. 
Klokt er der at søke at omfavne hva der tilhører nuets verdier, - ei så meget at skape 
visjoner bygget på gamle erfarenheter. For visjoner er noget der skaper nytt energi. 
Således er der for alle menneskebarn at ei fylle sitt hjerte med bekymmerens kraft.  
Der skal søkes at bære fram sin gledes håp, og således bygger den til nye tiders komme 
en ny energi.  
Således skal den óg søke at forvalte gjennom hva den sorterer av hva der tilhører sitt liv, 
og hva der ei gjør. For ei kan den sveve nogen annens flukter, og ei kan den leve nogen 
annens jakter.  
Klokt er der således at opphøye sitt betydelse av sitt selv, og til at søke til at ei fornedre 
sin kraft av sitt selv. Elske sitt selv lik den er elsket av sin Skaperånd, så bliver der alt 
større kraft, og alt lettere til at se hva den selv kan skape for framtimens lys.  
Om den bliver forlamet, så er der noget den selv må velge sitt selv der ut av, for her 
finnes der meget kvaliteter og visdommer der kan søkes at samles, og der kan søkes at 
spredes gjennom de gjerninger den gjør.  
Om den holder tilbake sine gjerningers kraft, om der er helende kraft gjennom sine 
hender, om der er masserende kraft gjennom sine hender, så skal der virkes.  Om der ei 
virkes, så skapes der slagg i sine hender. Og slagg i sine hender leder til slagg for sin sjel. 
Således skal den lytte til sjelens behov for at utfoldes, og således skal den forfølge sin 
sjel. Om den så lytter til intellektet, så bliver den stanset. Og der er selvinnsikter der 
stanser. Der er frykten for at mislykkes der stanser.  
Den må våge alt meget mer for at leve ut sitt selvs liv i tiden nu der er alt høyere 
vibrasjoner. For den er og bliver en galaktisk energi, og en galaktisk menneskebarn der 
lever i en galaktisk tid. Således skal den omfavne alt hva der er her og nu.  
Strebe ei efter framtimens lys, dog, søke at leve i lyset.  
Søke at se ulikeheter mellom alt hva den gjør og alt den kan være i. For den fanatiske 
gjørende glemmer fort at være. Og den der er, forglemmer noget at gjøre. Således skal 
den gjenfinne balansens punkt innom sitt eget selvs bevisstheter, og så skal den være i 
det gjørende. Så skal den gledes for alt hva der er.  
For alt hva der tilkommer av nye energier til sin Jord nu, er hva der skaper nye 
forendringer menneskebarnet ei før har sett. Således skal den frydes av alt, og ei 
bekymres for vulkano energier og bekymres for ufødte soler.  

Vi takker for ildens lys og alt hva den bestråler.  
Vi takker for forvirrelser og gleder. Alt bærer der frukter til nye energier. 

Oppklarenheter er noget den gjenfinner i sitt selv.  
Velge bort hva der kaster skygger for lyset, og velge til hva der opplyser skyggene. 

Vi takker for blomens kraft, - pelsvesenets voktere.  
Vi takker for alt hva der er, alt hva der bliver, og alt hva der var.  

Vi takker for menneskebarns undringer og det lys menneskebarnet bærer.  
Velsignet være eders liv!  

Bær fred!  
Konu Ekatah. 

(090907) 
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Nu är där tiden for at hvila sin röst. Där är tiden for at hvila sitt hjärtas kraft.  
Söka nu att se; allt vad där tillförs - mennesker der kommer i tid, er noget av 
forendringer der bliver til store opplevelser av alle der lever nu. Alt lik den tenker, så er 
der lik menneskebarnet oppløftes til intergalaktiske frekvenser.  Således skal den ei 
dvele så meget for tider og hendelser der var.  Der skal gledes for alt hva der er nu.  
Således skal den ei søke at se de globale forendringer lik der er noget, noget lik til pest 
og til piner. Den skal gledes for alt hva der er i forendringer, således vil den óg lettere se 
hva der tilkommer, lik der er gaver, lik der er noget der vokser i bevisstheter i 
menneskebarn.  For Moder Jord bærer óg sin egen bevissthet, og der forøkes noget lik 
synkront med alt hva der lever for alle galakser. Således kan den intet gjøre noget for at 
forhindre de forendringer der er.  
Gledes kan den og ei sprede sitt bekymmers kraft til sine nester.  Søke at leve sitt eget 
livs utfoldelse. Således den bliver et styrket individ til at óg verne om og ivaretage sine 
nesters liv. Ei skal den søke av snillismens hjerte at oppofre sitt selv for sin neste, for så 
at forglemme sitt eget selv.  
Klokt er der at se tiden der er, ei tiden der var, og ei leve under ufødte soler i tid der 
kommer. Den lever her og nu. 

Vi takker for ilden og alt hva den bestråler. 
Vi takker for alt hva der skaper fred i menneskebarns hjerter. 

Vi takker for undringer menneskebarnet bærer. 
Vi takker for det lys der hviler – og det lys der skal hvile i tid der kommer. 

Bær fred i hjertet, og lenges for at fylle nuet. 
Konu Ekatah.  

(110907) 
 

Således skal den óg gledes for alt hva der vokser, for tidene innhenter den visdom den 
søker. Således er der alt høyere frekvenser i sine visdommer nu lik enn hva der var i 
tider der falt, og der kommer timer nu hvor der skapes alt større forendringer på sin 
Jord og der vokser i behov og i nødvendigheter for de visdoms frekvenser.  
Lik vi har talt før, menneskebarnet skal ei søke at fylle sitt hjerte med bekymrer for 
ufødte soler, der skal søkes at skape en hvilende balanse i alt hva der er.  
Klokt er der at se at Moder Jord oppløftes til alt større galaktiske frekvenser. Og så 
ledes, skal den óg se på sitt selv, lik den er intergalaktisk energi. Så er der alt gjeldende 
for alle menneskebarn, lik der óg visiteres av fjerneste galakser og fjerneste tider og 
dimensjoner, ’extra terrestials’, om den vil. Således er der óg lik der skaper spor av 
sirkler, lik der skaper spor i åkeren, og således er der noget lik en kommunikasjon der 
begynner med Moder Jord. Derigjennom vil der vokse til høyere kommunikasjoners 
vibrasjoner, og så bliver der til alt større innsikter efter hånd. Konu Ekatah.  

Nu er timen for at hvile. Vi takker for ilden og alt hva den bestråler. Vi takker for 
menneskebarns lys og alt hva der bestråledes. Vi takker for menneskebarns undringer. 

Vi takker for blomens kraft.  
Helliget være dette kammer. Helliget være menneskebarnets lys.  

Bær fred.  
Konu Ekatah.  

(140907) 
 
Vi takker for ildens lys og alt hva der bestråler menneskebarns hjerter. 
Vi takker for menneskebarns lys og alt hva der bestråler ildens energiers kilde. 
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Kraft er kraft, om den ser kraften av den ene eller den annet side, så skal den velsigne 
sin egen kraft. Kraft er til for at anvendes og kraft er ei til for at undertrykkes. 
Vi takker for alt hva der er av blomens pryd, således skal den óg velsigne blomens kraft 
i sitt eget selv. 
Alt hva der binder til rot og alt hva der er i sin krones utfoldelse, alt hva der óg er i sin 
søyles stamme, alt er der til god gavn at byde næring om den en god urt skal blive. 
Kraft er noget den selv kan høste av alt hva der lever i universum. 
Søke ei gjennom snillismer at sprede sitt lys for at blive elsket, søke at elske sitt selv. Og 
således er der lik den óg elsker sine nester lik de er. 
Bære således óg fred i sitt hjerte. For alt hva der skaper truende skygger for lyset for så 
er der til belærelser.  
Gledes for alt hva der blåser av motvinder, lik den oppløftes selv til nye tanker og 
utfoldelser. 
Således skal den óg bære vern om sitt eget selvs lys, prioritere at verne om og at byde 
kraft og eliksir til sitt eget lys’ kilder, for så at blive opplysende til sine nester. 

Vi takker for alt hva der er, alt hva der bliver, og alt hva der var. 
Bær fred. 
(160907) 

 
Nu er der således timen for at hvile sine tanker og grublerier. Tiden er kommet for at se, 
alt er der så av høyere frekvenser for sin Moder jord.  
Lik der tilføres galaktiske vinder, så er der for at Moder jord óg er oppløftet i galaktiske 
tilstander, lik óg for menneskebarnet er et galaktisk vesen. Således vil der alt oppleves 
lik høyere intensiteter i hendelser, om der tenkes lokalt eller globalt. Således vil der óg 
oppleves lik eldede erfarenheter vokser til nye innsikter. Innsikter er visdommer, og 
visdommer er for at spredes til sine nester.  
Således skal den ei tro alt hva der tales av bemyndige stater. Den skal søke at se der 
finnes megen menneskebarn der imiterer at være konger og drottninger. Klokt er der at 
se forbi deres røster og tanker, og søke at alt lettere at se hva der lever ut av sin egen 
kraft. Så er der alt lettere óg at sprede sitt eget lys efter hva sjelen ønsker.  
Dvele ei så meget for lengsler og ønsker, dog alt lettere gjøre hva den tenker, så er der 
alt klokere. Ei skal den bære så meget av intellektets vurderinger, alt lettere er der at 
følge de karmiske vinder der er skapt av den høyere bevissthet.  

Vi takker for ilden og alt hva den bestråler.  
Vi takker for heliget kraft av blomen.  

Vi takker for tålmodets voktere og pelsvesen.  
Vi takker for menneskebarn og eders undringer.  

Fylle ei eders hjertekammer med bekymmer, dog, bære fred! 
Konu Ekatah. 

(190907) 
 
 


