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Förord
Från 1994, när Iliuka för första gången presenterade sig hos grupper
i Norge och Sverige, har flera tusen människor träffat och ställt frågor
till Iliuka. En del av dessa frågor och svar har resulterat i, fram till
dags dato, fyra stycken häften.
Originalhäftena är på norska, och Iliukas språk, en blandning av
indianska, tibetanska och gammalnorska, gör att de inte alltid är så
lättlästa.
Eftersom det är en guldgruva av visdom vill jag försöka mig på att
göra en ”försvenskning” av all denna visdom som är samlad,
samtidigt som jag i möjligaste mån vill försöka behålla Iliukas
speciella sätt att uttrycka sig.
Min tanke är att efterhand plocka ut frågor och svar som berör vissa
ämnen ur de hittills utkomna häftena och samla ihop det till några
enskilda häften. Det föll sig så att det blev frågor och svar om Den
Nya Tiden som vi går till mötes, som blev det första. Övervägande
delen av frågor och svar är från Råd i Norge.
Iliuka har som sagt ett mycket speciellt språk och jag vill reservera mig
för eventuellt felaktiga ”översättningar”. Det gäller att ”lukta och
smaka och lyssna till hjärtat” som Iliuka säger.
När det gäller tidsangivelserna som Iliuka ger, vill jag också påminna
om att det inte finns någon tid i Iliukas värld, så det kan vara orsaken
till att det inte alltid stämmer.
Jag har delat in detta häfte ämnesvis också. Under Diverse har bl a
sådana frågor och svar hamnat som passar in under flera ämnen.

Med detta önskar jag Dig en stunds spännande och intressant
läsning.

Berit Bergqvist i augusti 1999.

2

INNEHÅLL

Förord
Innehåll
Anazasi-indianerna
Bibeln
Cirklar / Grupper
Döden, Ekonomi
Energier / Frekvenser
Fjärde dimensionen
Klimat
Komet
Krig
Kristaller
Mat
Medicinhjulet 20
Naturen / Naturkatastrofer
Pakter, Rena sin stig och styrka sin tanke
Planeter, Stjärnor, Salvesens tid
Stonehenge, Tre mörka dygn
Trigonal energi
UFO
Diverse

1
1
3
5
6
11
14
15
16
17
18
21
26
27
28
31
32
33-47

3

DEN NYA TIDEN
ANAZASI-INDIANERNA
?
Iliuka:

Kan du berätta för mig om Anazasi-indianerna?
Det är mycket som kan berättas. Det var en stor grupp
som försvann. Dock den existerar i andra sfärer. Och
de kommer tillbaka. Det blir efter några år. Det var för
6000 år sedan. Deras store hövding var Bep Korurotis.
Det var ett stort folk, de var tekniskt kunniga och de var
för andens och själens kvaliteter. De stod i kontakt med
andra intelligenser och andra själar. De trodde på fria
tankar och de gav det rådet till folket. Idag är det dock
ruiner, dock efterhand blir det ett äldre tänkesätt som
gäller kristaller och det skall stråla på det nya folket.

960826

BIBELN
?
Iliuka:
?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka.

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Vem är Elohim?
Det går att läsa sig till. Sök i Bibeln.
Har han ett annat namn där? Du bad mig läsa Mikael och
Daniel och jag har tolkat det som att hela Israel och Jorden
skall utplånas.
Ja.
Allt blir till stoft då?
Ja.
I Uppenbarelseboken 20, pratas det om avgrunden Abyssos.
Var är det?
Ej är det definierat lik var, dock kan det talas som Moder
Jord. Nu pågår renande, det kan mycket väl definieras
att avgrunden är nutiden.
I Uppenbarelseboken 14:1 talas det om Sions berg. Är det
Himlen?
Korrekt. Det talas också om att Himlen skall falla till
Jorden, det är symboliskt. Det är den nya staden, Jerusalem, som skall nedstiga från Himlen.
Med andra ord så har det med Jerusalem att göra?
Korrekt.

960214

Det nya Jerusalem som det pratas om, är det en fysiskt ny
stad som skall uppstå?
Så är det.

970112
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?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:

Var är de 144 000?
Det är inte korrekt. Det är miljoner.
Men det pratas ju om de 144 000 på Sions berg.
Hör: Sök efter skriften som är av äldre år, sök ej för skriften
som är efter inkvisitionen. Det är mycket som är ändrat
i Bibeln.
Så det finns inget urval av de 144 000 idag?
Så är det, dock är det så att Wakan Tanka älskar alla
människobarn, - om det är litet, - om det är stort. Den
som bär ren kraft i sitt hjärta är älskat i högre nivåer
och förflyttas, lik transformeras, till upphöjda frekvenser, som ej är synligt för dina ögon i den här tiden.
Det talas också i skriften om vad som skall bli synliggjort. I Korinterbreven.
I Uppenbarelseboken 14 pratas det om de tre änglabudskapen. Kan du säga något om dem?
Vad vill du veta?
Blir de förkunnare i framtiden eller har blivit förkunnare?
Det var i det förgångna som de var förkunnare, det är
som minnen i din själ. Det är mycket visdom som är
fästat i dina gener, det är mycket visdom som är stängt
i din själ. Så är det för alla människobarn. Dock efter
hand som det tillförs nya frekvenser för Moder Jord,
skapas det, genereras det högre vibrationer. Sålunda
blir det tillpassningar och det blir allt lättare att förstå
sin insikt.
I Uppenbarelseboken 6:12 pratas det om det sjätte inseglet.
Ej är det stängt.
Nya Jerusalem, kommer staden ned under det sjätte inseglet?
Ej är det så. Det blir under den sjunde epoken.
I Petrus första brev, kapitel 3:18-20 pratas det om att Jesus
gick och pratade med andarna som var i fängelse Var det
en bokstavlig sak som skedde?
Ja. Det kan manifesteras av icke-fysiska principen i den
fysiska världen, som det har sagts att det överlappas
av nivå till nivå. Det är motsvarande för uppenbarelser
för något människobarn som ser UFOs. Det är också
manifestationer av annan sfär, i er fysik. Varför kan det
inte vara så, att det uppenbaras som Ärkeänglar och
Jesus Kristus. Liksom Maria.
I Petrus andra brev talas det om Herrens Dag som skall
komma som en tjuv och då skall Himmel och Jord
förgå med ett brak.
Korrekt.
Är det slutet på Den Nya Tiden det?
Ej är det. Det är som symboler, det är människobarna
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som ej ser. Det har talats om uppvaknande. Det blev sagt
att vara vaken och ej att sova. Den som bär ögon den ser.
?
Iliuka:

?

Iliuka:

Kan du säga något om budskapet i Johannes Uppenbarelse?
Det talas mycket om den yttersta tiden Men det fattas
skrifter som ej är medtagna i Bibeln, det är allt som
sägs efter att en ny Himmel och Jord uppstått. Ej är
det bra pedagogik. Allt som stimulerar till växt i människobarnas hjärtan är borttaget. För det fanns
mycket säkra visioner, som be rättade hur det skall
byggas städer av kristall, hur det skall kommuniceras
med kristaller, hur man skapar helande kraft för
sjukdomar och plågor, hur det blir behov att andas
syre, att hålla fred i hjärtat. Det är mycket som är
borttaget. Under inkvisitionen var det fruktan som
skulle spridas till folket, ej kärlek. Hur kan kärleken
fruktas? Det kan den inte. Det är polariteten.
Det med aposteln Johannes är inte är så viktigt för oss Jag
har en fråga angående det att aposteln Johannes skulle
komma igen. Är han/hon inkarnerad på Jorden nu?
Ej är det så.

CIRKLAR / GRUPPER
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?

Iliuka:
?

H.M. berättade att det finns en annan grupp i Sverige.
Är det en grupp jag skall vara med i?
Inte nu. Längre fram ska det vara sju grupper. Sju
skall det vara i varje grupp.

950617

Kan du säga något om den gyllene cirkelns uppgift i tiden
framöver.
Att frambära ljuset som fokalpunkt. Att skapa resonans
som ändrar Moder Jords resonans som skapar högre
sfärer, som skapar högre vibrationer, som påverkar
människobarna, som påverkar djuren, som påverkar
grödan så att den gror. Dock det är mycket som är
dåligt. Det finns mycket ”skit”. Det är mycket negativa
strålar. Det är som symbol för evigheten. Det är Wakan
Tanka som erbjuder den kraft som är lik fjällets guld.

950620

Jag har lust till att gå rakt på det här med de sju grupperna. 980917
Du har gått igenom en portal, innebär det att vi måste ta ett
större ansvar bland annat för att de sju grupperna skall bli
slutna?
Så kan det sägas.
Är det något nytt du har att berätta om de sju grupperna?
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Iliuka:

Vi ser att i år är det vilande kraft. Vi förväntar att det
uppstår ny kraft på grund av era visioner.

?

Kan du säga något om vad som skall ske när varje enskild
ring blir sluten?
Dock, ej ser vi det gagnar.

Iliuka:
?

Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?

Iliuka:

?
Iliuka:

De här sju grupperna, jag känner bland annat att jag saknar
min andliga familj, är det något som ligger nära förestående
att finna den gruppen, för min del?
Så kan det sägas. Dock, försök inte att vända era fokus
mot de små grupperna som är sju till antalet. Det är många
människobarn som förenas i grupper, som möts av tillfälligheter. Således är det: det är kärnan av visdomen
som är sjugrupps energin. Dock, det är allt som berör
en själv som skyddar kärnan.
Vad gagnar visdomens eld om det inte finns något skydd?
Det är inte viktigare i centrum än element i periferin.
Det är inte målet att förbinda sig själv i sju-gruppernas
centrum. Om det är så blir du visad det.
Har detta bara med energi att göra?
Det är det inte, dock allt kan definieras som energi. Det
är nästan korrekt. Så här är det: allt efter som de små
grupperna växer, allt efter hur tankarna är enstämmiga
är det till nytta för människobarn som söker förenas. Det
skapas trygghet för sig själv och omgivningarna. Hänsyn.
Bör det knytas kontakter med andra grupper eller skall vi ...
Det är klokt.
De sju församlingarna, som fanns på Kristi tid, är det
en slags parallell till de sju grupperna som är under upparbete i Norge?
Så kan det sägas. Det är inte unikt. Det finns mycket
som är påverkat av sjuelementets energi. Du bär som
spår av församlingarna i dig själv. Således är det sju
chakran i din kropp. Ett chakra för varje församling.
När det förenas församlingar som också är Kosmos
församlingar, blir det fyrtionio.
Kommer det att bli en ängel som har ansvaret för var och
en av de sju grupperna? Johannes skrev om de sju änglarna.
Det är inte rätt ord. Det definieras som mycket likt
Ärkeänglar, som änglar. Det är också för era sfärer
som vaktare, som guider. Det är som ”upp-passare.”
Det är inte guider, det är inte vaktare. De följer er
om ni söker er andliga väg. De är också visitors, be sökare. Ser till att era stigar blir fulländade.
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DÖDEN
?
Iliuka:

Finns döden i Den Nya Tiden?
För någon är det så. Döden är som symbol för återuppståndelse. Det finns någon som har behov av att
leva flera liv. Dock det finns också människor som
av hjärtat är upplyft i frekvenser för evigt liv. Dock
ej är det fysiskt.

970522

EKONOMI
?

950110

Iliuka:

Det att pengarnas värde faller, kommer det att bli en stor
börda för många här på Jorden?
Så här är det: riket vid Fuijs topp kommer att sjunka
i havet. Således kommer ingen att veta vad myntens
värde blir.

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Blir det en ekonomisk kollaps inom fyra till fem år?
Så blir det.
Med utgångspunkt i Japan?
Korrekt

970313

?

Du pratade om att det skulle gå dåligt med ekonomin i Norge.
Kommer låneräntan att gå upp igen?
Efter att den fallit, stiger den.
Högt?
Så blir det.
När kommer den att börja stiga igen?
När det blir ändrad struktur på pengar på Moder Jord.
Skall vi gå med i EU-valutan?
Ej blir det så. Det faller, det upphör att existera.
EU?
Så är det.
Det är många år till det?
Ej är det.
Kommer det att ske snabbt?
Ej blir det.

970114

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka.
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Hur kommer det att gå för Sverige som land, kommer vi att 970404
få det mycket fattigt så småningom?
Korrekt.
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?
Iliuka:

Hur lång tid?
Dock, så kommer det att bli för många länder. Det kommer
tider när pengars värde faller och ej blir det någon skillnad
mellan ett mynt och tusen mynt.

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Det blir ingen skillnad?
Ej blir det.
Hur lång tid då, Iliuka?
Ej skall ni veta. Spar dina pengar.

?

Nu när hela världsekonomin är i gungning, kraschar det
nu så att hela det här fula spekulationssamhället dör bort.
Korrekt.
Kommer det att växa fram ett bättre och rättvisare samhälle
för alla människor på Jorden?
Det kommer inte att vara bundet i pengars värde. Det
blir andra kriterier.
Kommer vi att byta tjänster med varandra?
Korrekt.

981007

Vad händer med hela världsekonomin och allting med
med tanke på alla börser som är nedgående. Vad händer
framöver?
Tiden vi befinner oss i nu skapar som skakningar. Det
skapas rädsla i människornas hjärtan. Det är inte för
bara det här riket utan för hela Moder Jord. Kring nyår
blir det lugnare. Därefter, i början av april nästa år faller
pengarnas värde för att aldrig mer uppstå igen. Det
glädjer Iliuka.

981009

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:

ENERGIER / FREKVENSER
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Är det ett medvetet eller omedvetet liv i Jordens inre?
Ej är det. Det är eteriskt plan.
Eteriskt plan?
Ja. Där är energier, ej är det som liv. Det är en annan
dimension. Således är det inte ihåligheter i denna Jord.
Det är magma i denna Jord.

Iliuka:

Ni ska veta: siffran 11 medför skydd för gruppen. Den 951102
rensar yttre kosmos som stänger energin för origo. Det
är inkubitans energi. Vilande energi. Närande energi.
Evig energi.
Betyder det att siffran 11 är symbol för den? Är det så att
den gömmer den energin?

?
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951101

Iliuka:

Korrekt.

?
Iliuka:

Så om den försvinner, så kan den energin bryta ut?
Korrekt.

?

Har talet 11 något med himlar att göra? Är det något med antalet? Du ser kanske vad jag tänker nu, om jag är inne på rätt
spår? Betyder det att i Den Nya Tiden så blir det fler himlar,
och att vi alla kommer upp i högre himlar? För att det blir
11 istället för 7. T ex. att en som befinner sig i 3:e himlen
har kunskaper från den och plötsligt kanske den rusar upp i 5:e.
Som det byggs på bild på bild.
Då kommer den automatiskt att få de kunskaper som idag är ...
Ej är det automatiskt.
Vi måste göra något för det?
Ja. Det är Wakan Tanka som bär nyckeln till portalerna.
Det är människobarna som väljer portaler.
Betyder det att människorna måste söka efter det och göra
något för det?
Korrekt.
Men är det egentligen det som är något med talet, symbolen 11?
Så kan det sägas. Det är som skydd.
Kan du säga lite mer om det nu?
Det är som stort skydd.
Ska det skyddet brytas ned så att energin som är gömd bakom
skyddet kommer fram?
Som det sägs; hinnan brister.

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
Iliuka:

Det är något som inte människobarna känner till. Det är
951105
om olika element som ni undrar över när den nya tiden
kommer. Som vi har sagt om kunskapens frukter, där
är några mogna, dock ej alla. Här är kunskapens frukt
som efterhand blir mogen. Det talas om energier som är
trigonal energi. Vi har talat om yang, vi har talat om yin
nu talar vi om yun. I alla tider har det levts och balanserats
för yin och yang. Dock finns det något på det eteriska
planet som ej kan skönjas för människobarnen. När Jorden
och människobarnen lyfts upp i högre frekvenser kan det
skönjas för det fysiska ögat. Trigonal energi. Ej som duala
upplevelser. Det blir den faktor som skall tilläggas mycket
kraft. I bilder kan man säga: under lång tid har det talats
om ljuset och det har talats om mörkret som duala upplevelser. I den nya tiden blir det trigonala upplevelser. Det
blir ett skikt, skymning =yun. (Se även under avd. Trigonal
Energi).Under lång tid har det talats om att andas ljuset
som är som elden. Under lång tid har det också talats för
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

andningen som är elementet luft. Under lång tid har det
också talats om ceremonien med vattnet, som är ett element. Det är som information till vattnets molekyler.
Det är också information till luftens molekyler. Det är
också information till elden. För har vi inte sagt? Elden
är som kommunikationsväg till Wakan Tanka. Är det
inte elden som gör att Iliuka kan skönja, mottaga signaler. Iliuka ser människobarna som ljudande eld. Allt efter
vad hjärtat talar. Några är som tindrande stjärnor, andra
är som brännande solar. Något människobarn är som
blixten och någon är som slocknande magma som glöder.
Likafullt är det en och samma energi. Under långa tider
har vi talat om bilder som spegel där andra sidan av
spegeln är osynlig för människobarna. Dock det blir så
att elden upphöjs till en annan frekvens, att vattnet och
dess molekylstruktur erbjuds energier som upphöjd
energi. Lika är de t för luftens struktur. Allt detta lyft
till högre sfärer gör att elden blir behaglig. Det är som
hemlig vetenskap för plasma. Det är några fenomen, som
klot som bränner, som lyser och de är kalla energier.
Det är något i människobarnas sinne som tror att elden
är varm, dock ej är det alltid så. Det som sker i det klot
som har plasma är att det är rotationer i två skikt. Kärnan
roterar motsols. Det yttersta skiktet roterar, dock roterar
det i två riktningar. Det kan ses som nord/väst, det kan
ses som syd/öst. Således blir det i tiden som kommer, att
elden transformeras. Dock ej är det informationer, dock
kan det transformeras stora klot som månar och solar.
Likafullt är det kallt. Det är värmen som sugs till kärnan
som omskapas till ljus. Det kommer således tider det inte
kan talas om ljuset, ej kan det mätas i lux. Det är ljus
som genomstrålar alltet. För det är andra frekvenser.
Kommer detta att ske i Den Nya Tiden?
Ja.
Är nytiden 11.11?
Ej är det. Det är som portal.
Så då är den på ett sätt i färd med att starta?
Så kan man säga.
För någon som går igenom portalen då?
Korrekt.
Kan du förklara det. Är det på det fysiska planet?
Så blir det.
Det är ganska stora förändringar, mycket stora förändringar.
Kommer detta plötsligt?
Korrekt.
Kommer livet på Jorden att fungera som det egentligen skulle
fungera?
Korrekt.
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Dock inte som det gör idag? Eller?
Ej är det.
Kunskaperna som du gav nu skall jag berätta om det vidare?
Korrekt.
Till gruppen?
Ja, det är skrivet i Bibeln, att människobarn skall prövas
av elden. Det genereras högre frekvenser som kan skada
solar plexus, det gäller centrala nervsystemet.
Den som inte står emot brinner upp. Således är det förklaringen för människobarn som på sekunder försvinner
i elden. Dock är det kall energi. Det är viktigt. Således
har vi under åren talat om andningen till elden och ljuset.
Det har getts kunskaper om vattnet. Det skall talas om
Nidaro som är för vattnets funktioner, det är som vi talade
om Sydens Kung som skall komma och Nordens ljus.

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Kommer Sydens Kung?
Ja.
Kommer den 11.11?
Ej är det så. Det är så vi har talat om Jerusalem. Det blir
jordbävning. Det skall uppresas en platå efter Jerusalems
fall. Det blir den strålande stad som är helig som skall nedstiga från himlen, och för evigt vila på den platån som uppstår. Norr om platån, upprinner källor, det blir en flod som
rinner mot väst och mot öst. Och människobarn blir förundrade. Det blir vid toppen av Oljeberget det skall delas
i två, och det blir en dal där folket kan vandra. Och alla
människobarn i Norden och Söderut kommer att vandra
till denna stad och Wakan Tankas Öga kommer att skåda
över dem. För ej är den av himmelen, den är av Jorden.
Och människobarnas hjärtan kommer att glädja sig. Det
kommer att kännas tryggt.
Kommer detta med Jerusalem att ske innan detta med ljuset?
Ja. Undrar ni? Sök att se att elden komme r som x-rays,
dock är det en annan frekvens. Är det inte så det genomstrålas? Således ser Wakan Tanka sitt öga utstråla ljus.
Således ser Wakan Tanka vad som bor i människobarns
hjärtan. Dock är det andra harmonier. Den som harmonierar av goda frekvenser strålar tillbaks till Wakan
Tanka som en spegel.

?
Iliuka:

?
Iliuka:

Kan du berätta för mig något om yun-energin?
960122
Den hör till Den Nya Tiden. Det är som trigonal energi, den
tredje faktor som skall balansera efter ny sols uppståndelse. Det är som könlösa energier. Ej är det något
att äga. Ej är det struktur det skall krigas och kämpas
för. Det är energi som skall förmedlas.
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?

Iliuka:

Stämmer det att vi fått fysisk existens för att lära och förstå 960429
att vår energi omsatt till förnimmelser, tankar och känslor
är orsak till all erfarenhet?
Så kan man säga. Dock det skall också läras om frestelser
lidelser, barmhärtighet och tålamod

?
Iliuka:

Kommer förutsättningarna för magnetismen att ändras?
960602
Det blir något förskjutet. Det blir som en fas vänds.
Det återuppstår poler i öst och väst. Det blir motsatt
generering av magman i klotets kärna. Det orsakar andra
energier. Det blir annan frekvens för klotet. Det blir konsekvenser. Kometen sänker jordrotationen Det skapar
kaos i magman. Efter dekader ( 10 år) blir det rörelser.
Dock efter hand skapas korrekt frekvens. Det kommer tider
när Moder Jord gläder sig. När hon växlar sin livsfrekvens.

?

I en meditation blev jag medtagen högt upp av en örn och där
stod K. och visade mig några av de planeter och sa det planetariske broderskapet. Vad skulle detta säga mig?
Det kan sägas att portaler öppnats av Det Stora Vita
Broderskapet. Det är inträdet av Broderskapet i denna
Jords portal och det symboliserar att det blir ändringar
i Moder Jords frekvenser. Och det blir ändringar för olika
religioner.

970317

Jag känner av och till att jag blir väckt på natten. Varför blir jag
det?
Ej skadas du av att vakna. Det är uppvaknandets tid. Det
är många människobarn som sover. Dock det blir ändrat,
när nya energier uppstår försöker din guide att vakna upp.
Det kan också sägas det är som preparationer.

970512

Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Har energierna över Trondheim blivit renare och mer ljusare 970108
nu?
Så kan man säga.
Blir de ändå renare och ljusare?
Så är det.
Vilka områden i Trondheim är det tryggt att bo i under tiden
Moder Jord förbereder sig på Den Nya Tiden?
Det är olika differenta punkter. Det är bundet vid vår tunga
att tala, för det är pakt till Wakan Tanka. Dock kan det
sägas att fokalens punkt (fokuspunkt )i Nidarosdomen är Ok.
Dock ej kan den bo i kyrkan. Således - överge dig själv till Wakan
Tanka.
Är det vi själva som måste rena vårt nervsystem så att
13

970108

Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

kroppen skall kunna ta emot de nya frekvenserna?
Så kan man säga att det är indirekt. Dock allt eftersom ni söker den andliga vägen, allteftersom ni lär
er själva toleranser och ödmjukhet i era hjärtan,
allteftersom hur mycket ni överger er själva, blir det
utvecklat större styrka för nervsystemet. Immuniteten
för obalanserade energier ökas.
Jag har läst att i loppet av de tre mörka dygnen kommer det 961017
att ske en ändring i det fysiska. Kommer den fysiska strukturen
av människokroppen att förändra sig?
Ej är det så. Ej kommer alla atomer som är struktur
att ändras till elektroner. Dock ej är det för alla molekyler.
Kommer människorna uppleva det som en plötslig övergång
till större klarsyn?
Ja
Kommer vi att kunna se något av det astrala?
För någon blir det så, dock ej för alla.
Så i stort sett kommer skenbart den samma fysiska strukturen
som vi upplever nu, bestå?
För en del människobarn blir det likvärdigt med att bli
lyft till högre nivåer. Dock ej har det någon gång sagts
att en annan nivå ska lämnas. Det är människobarnas
fixa idéer.

FJÄRDE DIMENSIONEN
?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Jag har några frågor om den fjärde dimensionen. Är det
detsamma som uppstigningen som det står skrivet om i
Bibeln?
Ej är det korrekt. Det gäller något människobarn. Vi har
redan talat om det.
Kan man ha en kropp här i vår dimension och samtidigt vara
i fjärde dimensionen?
Nej, det går inte.
Men vi jobbar för att gå över i den fjärde dimensionen ...
Korrekt.
... och känner att vi växer också, och blir mer medvetna och
mottager mera gåvor och det är på väg till fjärde dimensionen?
Korrekt
Men är man inte då, är det inte så här det sker. ((Knäpper med
fingrarna)
För många människobarn, för helheten, för större delen,
korrekt.
Tar vi med den fysiska kroppen?
Ej är det korrekt.
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980917

?
?
Iliuka:

?

Iliuka:
?

Iliuka:

?

Iliuka:

?
Iliuka:

Nej, den blir liggande här på marken. Den tillhör Moder Jord.?
Så då är detta att gå över i den fjärde dimensionen, det som
vi kallar döden?
Ej är det. Vi har berättat hur Anazasi-indianerna för länge
sedan blev upplyftade i anden. Det har också talats om
hur de skall komma tillbaka till Moder Jord. De är som
hjälpare vid sådana övergångar. Det är de som känner
till sådana utflykter, som kan skapa visdomens information
till den som inte vågar. Mänsklighetens slutliga förståelse
på vilket sätt själen tillhör kroppen. Något människobarn
blir upplyft som i ett nu, men det lever som det bär kropp.
Likafullt är det själ och ande. Det tillkommer att det i
andra sfärer kan skönjas som materia. Dock, ej är det materia, det är andra frekvenser. Det har sagts, och det
är mycket viktigt. Ej är det människobarna som upplyfts
till fjärde dimensionen. Det är fjärde dimensionen som
stiger ned till Moder Jord.
Den gudomliga planen och den fria viljan när vi är på väg in i
fjärde dimensionen, är det våra vardagliga val att välja ljusa
tankar och ljusa handlingar, som kommer att forma hur dramatisk den här förändringen blir?
Korrekt.
Och det är en utmätt tid och vi flyttar det här på tidsaxeln,
beroende på hur många som är beredda på att ändras och
handla i ljuset, si och så ...
Korrekt. Se det så att allt eftersom visdomen förökas
till insikter i människobarna, upphöjs de inre frekvenserna i era hjärtans rötter. Som ljus. Försök att i din
vision se att du skådar Moder Jord i kosmos. Nu ser
du lysande prickar som är era hjärtan. Försök att se
att det tillkommer ljus, som är likvärdigt ljus, likvärdigt högre frekvenser som passerar Moder Jord. Vad
kan det då skådas? Är det de som bär ljus? Är det ej
de som bär lite ljus? Och de som ej bär ljus? Det kan
ses som små svarta prickar. Det är bilden för uppstigningen.
När det gäller den kollektiva medvetenheten, varierar det
lokalt väldigt mycket här uppe i Norden? Eller kan man
säga att vi i Norden är ganska välbalanserade på ett
kollektivt plan?
Så kan det sägas. Dock är det i epoker när det balanseras som det uppstår fragment av oenighet. Det måste
justeras och justeras. Allt efter hur visdomen växer.
Det låter vackert att den fjärde dimensionen kommer ned
till Jorden.
Så står det i skriften. Det är hur heliga Jerusalem ska
nedstiga från himmelens sfärer.
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?
Iliuka:

De som inte har höjt sin frekvens, de dör?
Dom vandrar i sina kroppar. Försök att se bilden, som
en annan bild; vad som finns i era rum. Här är många
vaktare. Här är många guider. Här är många vänner
som ej kan ses med era ögon. Det lyssnas och protesteras. Här är många väsen à la Sniff (Hunden) dock
ej syns dom. Iliuka ser, dock ej är det beroende av
bristfälliga ögon hos er. Och ej är det beroende på
överutvecklade ögon hos Iliuka. Iliuka prioriterade
för länge sedan att befria sig själv från kroppens
band. Det är att upptäcka frihetens länkar. Det är
i frihet det går att se många sfärer, som nivåer. Dock,
likafullt blir vår sfär påverkad av den alternerande
energin när ljuset uppstår. Som vi har talat sen långt
tillbaka, när Moder Jord upplyftes, med andra ord
nedstiger till fjärde dimensionen, upphör vårt ljus att
existera. Det manifesteras på en annan nivå, där
det lämnas för vår existens.

?

Men vad är det då som vi nu kallar döden, det är också att
gå över i en annan dimension.
Så kan det sägas. Korrekt.
Vilka dimensioner är det då?
Ej kan det specificeras på det sättet.
Nej, det är ju olika för var och en.
Försök att se att det mellan sfärerna finns som smala
öppningar som är vilande kraft som består av ljus.
Det är skal på skal på skal. Inget dimensionellt. Det
är intet-het och all-het. Det är som passager, som
portaler mellan sfärerna. För är det inte så att det
är intet-het och all-het som förblindar era ögon så
att ni ej kan se Iliukas kärnor? Vakternas kärnor.
När det upphör att existera sådan sköld så kan ni
se det som är osynligt.
Och det kommer att ske i fjärde dimensionen?
Korrekt.
Kommer vi då på sätt och vis få en ny kropp?
Så kan det sägas. Dock ej är det korrekt ord.
Nej det kommer ju inte att bli en fysisk kropp.
Det kommer att upplevas så. Dock är det manifeststioner utan smärtor. Det är enhet.

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Det här framstår som ett pedagogiskt dilemma, att vi
kommer till att lämna vår kropp som vi är så rotade i och
prata om att vi går in i en annan mer sublim dimension,
fjärde dimensionen, utan att skrämma oss själva och
varandra. Kommer det här att ske stegvis i och med att
den kollektiva medvetenheten växer och förståelsen ökar?
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Iliuka:

Så kan det sägas, dock har det sagts, det är hinnan
som brister i ett nu. Det blir många människobarn som
upplever det som ett nu. För något människobarn blir
det stegvis. Det kräver mycket anpassningar. Försök
att se på det här sättet. Det är era fysiska kroppar som
är beroende av gravitationen. I andra dimensioner finns
ej sådant behov. Ej kan det sökas efter beskrivande ord.

?
Iliuka:

Behöver vi inte den fysiska kärleken i fjärde dimensionen?
Den kommer inte att behövas.

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Det är kärlek?
Det tillhör Jorden. Korrekt.
Den fysiska kärleken tillhör Jorden?
Korrekt.
Varför upplever vissa människor att man förlorar det
fysiska behovet av kärlek?
Det talas om anpassningar. Allt efter hur kärleken
till Alltet växer i hjärtat. Det är skrivet i skrifterna;
den som lever i Andens tjänster, lever ej i köttets
tjänster.
Men det är besvärligt om man lever i ett äktenskap.
Korrekt.
Jag tror inte det är så viktigt heller.
Nej, det borde kunna kombineras.
Borde det inte det Iliuka?
Dock, om det ses som yttre gräns, så är det inte förenligt.
Det är två differenta frekvenser.
Ja, men så länge vi lever här nere på Jorden så är ju en
ren kärlek till en annan människa väldigt vacker.
Korrekt.
Och det är ju inte något man skall tvinga sig bort från för
att mera leva i Andens tjänster.
Ej är det.
Men jag tror inte det är att tvinga, jag tror att det bara är en
naturlig konsekvens.
Är det riktigt Iliuka?
Korrekt.

Iliuka:

?
Iliuka:
?
?
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
?
Iliuka:

KLIMAT
?
Iliuka:

Hur kommer klimatet att förändras i framtiden? Hur kommer 970404
det att se ut i Sverige t ex om tjugo år?
Först blir det mycket vindar som renar riket. Så blir det
mycket nederbörd, och sen blir det torrt. Därefter tiden
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går kommer det att vända som polariteten för Moder Jord.
Dock det blir varmt och skönt.
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

Jag undrar om det blir en stor översvämning i Tröndelag
till våren?
Så kommer det att bli.
Så vi skall varna de som bor runt älvarna?
Dock ej är det någon som tror det, för det blir allt mer
snö. Och det blir blåst.
Så det blir ingen varm och skön vår här?
Ej blir det.

970409

Det var synd, jag tycker det är så skönt med varmt och bra
väder.
Dock det är som man säger, lön. Människobarna förtjänar den lönen. Det kommer tider som blir mycket
mer intensiva, vad gäller vindar och solens strålar.
Ej blir det bra.
Och det fortsätter mot -99?
Korrekt. Och litet till.

KOMET
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:
?
Iliuka:

?

Iliuka:

Är det så att en komet kommer att träffa Jorden och förändra
hastigheten så att magman i Jorden kommer i rörelse?
Det blir liten rörelse.
Är det en händelse som kommer att ske snabbt?
Så kan det sägas. Kometer kommer inte krypande.
Vi kommer att se det från första parkett?
Så kan det sägas.
Är det det som är bilden av stenar som regnar från himlen?
Så är det. Iki Coyone.
Och träffar så hårt att det både kommer att bli flodvågor
och riken som sjunker i havet? Då kommer det att ske
ganska snabbt, och vulkanutbrott också?
Korrekt.
Kan du säga i vilka länder dessa slår ner?
Det är inte länder. Det är på klotet. Det är bundet i
pakt. Det kan inte benämnas i latitud, longitud.

960602

Iliuka, vi har en ganska stor komet på gång. Är den så kraft- 970313
full att den kan skapa problem för planetenergierna och för
Jorden?
Ej är det. Dock det kommer en bror som är mycket
större.
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?
Iliuka:
?

Iliuka:
?

Kometen Hale-Bopp som är synlig på natthimlen, har den ett 970317
budskap till oss människor?
Så har det sagts. Det är liten bror som talar, därefter
kommer storebror.
Då stämmer det inte då med Hopi-indianernas mytologi som
säger att det är världens undergång när den kometen visas
på himlen?
Ej är det så. Det är nästan korrekt.

Iliuka:

Den här större kometen som kommer efter den här, när
när kommer den?
Väntar du på den?

?
Iliuka:
?

Ja, jag är lite nyfiken...
??? därefter tre och ett halvt år.
Tre och ett halvt?

?

Den här större kometen som kommer om tre och ett
halvt år kommer den att ha någon inverkan på Jorden?
Mycket korrekt.
På vilket sätt?
Det blir som toutch.
Den snuddar?
Så kan det sägas.
Innebär det att ...
Vill du prata om annat ...
Blir det naturkatastrofer och sådant i samband med det?
Vill du sjunga för elden?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Efter krigen, är det då Den Nya Tiden kommer?
Så kan det mycket väl betraktas. Det är som vi har talat
om den komet, som blir att toutcha atmosfären. Därefter
blir det ändringar på Jordaxeln. Och många människobarn kommer att dö av förundring.
Är kometen långt undan?
Man kan säga några billioner.
År?
Ej är det.
Meter?
Hmpf.

970403

970522

KRIG
?
Iliuka:

Varför ska det vara krig i världen? Kan det inte vara fred?
Så kommer det att bli när Den Nya Tiden kommer.
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950405

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Kommer vi att uppleva ännu ett krig innan de stora geologiska
omvälvningarna kommer?
Korrekt.
Blir det en bakteriologisk krigföring?
Inte på detta klot. Det blir något syd om detta klot.
Kommer kriget i Bosnien att utveckla sig till ett större euro- 950608
peiskt krig?
Korrekt.
Är det det som kommer att drabba Norge?
Så kan det sägas. Dock, sök se på annat sätt. Det är människobarn i landet i öster som inte har mat. Det är stora skaror som
vandrar dit det finns föda. Således är det rika riket ordet
krig. Frukta ej.
Är det tryggt, när det gäller naturkatastrofer, att bo här på
R?
Så kan det sägas.
En större sak än naturkatastrof kan inträffa?
Korrekt.
Är det krig?
Korrekt.
Är det lång tid dit?
Ej är det. Dock, Wakan Tankas ande vilar över detta riket.
Det är skyddat när tiden kommer.
Det står i Nostradamus profetior att det ska bryta ut ett tredje
världskrig i slutet av 1995. Är situationen så?
Ej är den.

951102

Jag läste att det skulle bli krig om 2 storsolar, (två år).
Har du lust att säga något om det?
Vila dina tankar.

951108

Det är prat om ett tredje världskrig. Klarar mänsklighetens
massmedvetenhet att förhindra ett tredje världskrig?
Ej går det.
Blir det förhindrat från andlig sida då?
Ej blir det.
Moder Jord vill inte ha fler krig. Är det hon själv som förhindrar det då?
Ej är det.

970108

KRISTALLER
?
Iliuka:

Kommer förutsättningen att leda ström att ändras?
Så kan det sägas.
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960602

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Hur kan det sägas på annat sätt?
Det blir som ledningar, dock ej fraktar de elektroner.
Det är fönster. Det är fibrer. Det blir som pulseringar.
Det blir frekvenser som blir som alfa omega. Ej är det
avgränsat. Det kan inställas/justeras. Kristaller skall
råda. Det blir kristallernas tid. De harmoniserar frekvenser, det blir ljus. Det pulserar. Det är nästan likvärdigt med digitalt.
Så bilden med att flera signaler går via ljus, det som vi
idag kallar fiberoptik, det blir mer av det?
Ja. Och det kommer att ändras för sändare och mottagare.
Sändare och mottagning ändras. Det är optiskt. Det är ljus.
Så är det. Det återför det som mottages till annan
självlysande kristall. Ej är det som lampor.
Nu leds mina tankar in på fiberoptik. Är det riktigt?
Det är korrekt. Dock kan det göras trådlöst.
Vibrationer som harmoniserar en kristall mottages
av en annan. Avlägset. Det blir så du kan se bilder.
(TV) Det kopplas till självlysande kristaller, radio.
Så det kommer att sändas via optik istället för radio?
Moder Jords frekvenser harmoniseras och kan
fokuseras som frekvenser i jorden när det är jordbävningar. Det kan bestämmas om det vill sändas
frekvenser från det här riket till annat rike på
andra sidan jordklotet.
Kommer de elektriska ledningarna som finns idag ...
Det blir ”jordisk skit”.
Men kommer de att frakta elektroner då?
Ej vill de.
Så det blir bara den optiska delen som kommer att
överleva. Är det så?
Och kristaller.
Harmonisering med kristaller? Ny teknologi kanske?
Så kan det sägas.
Jag önskar att veta lite om framtiden.
Kristaller. Att förnimma de vibrationer som skapas
av kristaller. För det kommer nya tider, det blir vid
ny dags uppståndelse. Det blir ändrade vibrationer
för denna Jord. Och det är att träna sitt öra och sitt
hjärta att förnimma dessa vibrationer.

961008

MAT
Iliuka:

Tänk i tanken på tiden som kommer. Du gör föda
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950110

?
Iliuka:
?

och gör rum i källaren att förvara födan.
Kommer det att vara lite mat länge? Kommer det att
bli rikligt med mat igen efter en tid?
Ja
En Shiba-indian, Sun Bee, från det nordliga Minnesota
har spått att i en nära framtid, fram till år 2000, kommer det
tre år med praktiskt taget ingen mat på Jorden. Är det
riktigt?
För några är det ingen.
Varför kommer maten att försvinna?
Det är inte mycket vatten. Det är mycket sol som steker.
Så det är mot Afrika och nedöver
Ja.
Där det är hungersnöd och torka sen förr.

950604

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Jag vill veta på vilket sätt jag kommer att utvecklas nu.
Det första du skall jobba med är kunskap om föda.
Ska jag läsa mera, om kunskap om föda?
Ja. Om konservering.
Vilken sorts konservering? Kokning eller inläggning?
Torkning.
Är det för människor.
Korrekt.
Torkning av alla rotfrukter?
Och kött. Lera skyddar. Det är inför Den Nya Tiden. Det
kommer att bli mycket svält.

951104

?

Du sa att min kamrat skulle lära sig konservera för det skall
bli svält. Fattade jag rätt?
Korrekt.
Blir det svält här på Jorden inom en snar framtid?
Korrekt.
Är det någonting som vi kan påverka och försöka göra någonting åt? Har du något råd till oss vad vi kan göra?
Det är att konservera.
Blir det svält under lång tid?
Tillräckligt. Någon kommer att dö.
Tycker du inte om att prata om det?
Det blir några människobarn som svälter ihjäl.
Här i Sverige?
Korrekt.
Är det något du vill förmedla till oss angående det?
Låt tankarna arbeta. Lär er att samla föda, att lagra
föda. Således gagnar det ej för kroppen att äta
mycket skräp.

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Jag har läst i boken Samtaler med Iliuka, jag vet inte om
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951108

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:

jag förstått det rätt, men du sa det skulle bli mycket nöd
i detta riket. Är det sant? Menar du Norge då?
Korrekt.
Brist på mat?
Är ej elden vacker?
Bör vi lagra mat av något slag? Är det perioder det uppstår 960826
fara för svält?
Så kommer det att bli.
Vad vill du råda oss att göra då?
Sök kunskaper för att ändra på det som äts nu. Det går
att göra annan mat som tål att torkas. För hur är det
med Moder Jords tårar? Finns det ej uttorkade källor.
Det blir krig för vattnets skull. Helgad är den som bär
källans vatten. Vattnet är elementet som är Wakan
Tankas hjärta. Och vattnet blir Wakan Tankas segergift.
För det är stor vrede på grund av människobarnas gärningar och fördärvelser av Moderns marker. Iki Coyone
för Wakan Tankas tårar. De är för glädje och sorg.
Det här med att leva sunt och riktigt, och sund inställning,
980917
varför är det så lite lustbetonat?
Det är mycket komplext. Det är mycket mat ni äter
som inte är bra för era kroppar. Dock om ni söker
att prioritera så är det också sunt för själen om ni fyller
er med ljuset, som vi har pratat om.
Samtidigt som man äter mat som inte är bra för kroppen?
Så kan det sägas. Litet är bättre än inget. Vad gagnar
det att äta sunt om inte själen får sitt. Om ni inte lever
livet enligt själens önskningar?
Så det du säger är att det inte är så viktigt att vi dricker örtte?
Dock, nu ändrar den på vad som sägs. Så säger vi inte.
Allt är viktigt.

MEDICINHJULET
?

Iliuka:

Jag sitter här och tänker på de sju grupperna, så tänker jag på
det här med Medicinhjulet som Iliuka presenterade -95. Jag förstår att några inom grupperna som har försökt att lägga det
här och ha det som en grund för utveckling och kunskap.
Är det något samarbete som skall sättas igång eller ligger det
längre fram i tiden?
Det blir resultat efter lång tid. Dock kan det påbörjas
som det gjorts. För om det blev talat för sju, är det
också talat för 49 det är också talat för 36 stenar.
Tidigare talades det om de fyra riktningarna som him23

980917

?

Iliuka:
?

Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

lar. Dock, blir inte det underligt när axeln ändras? Norr
blir ej i norr. Det förorsakar också ändringar av inre
aspekter av Medicinhjulet. Det är också talat om tre
tider, lik dimensioner som under kort tidsrymd, epoker,
växlar om till Quattro (4) till scinco (5).
Men kan man säga att Medicinhjulet, av alla de som finns
i omlopp idag, är det ett antal trossystem som kommer att
förena många människor till att sätta sig i de här cirklarna.
Korrekt.
De här mönstren som finns i Medicinhjulet som Iliuka
presenterade, jag ser det som ett pussel med dessa
symboler, trianglar, utanför och innanför, cirklar och
prickar, inne i en stor cirkel i en viss ordning. Är det
någon som har satt den här ordningsföljen?
Ej är det.

Är det något som jag skall arbeta med, eller är det några
andra som gör det?
Ej är det.
Skall jag engagera mig i det?
Om det känns så, vi väntar i våra sfärer att det ska
dyka upp sådana idéer.
Skulle det vara positivt för gruppen om det blev lagt ett
Medicinhjul i R-dalen?
Korrekt.
Den bild jag har idag av att jag fortsätter att resa runt och
träffa många grupper i stora och små sammanhang, och
sedan går från hjärta till hjärta mellan de människorna i vissa
grupper.
Det är bra. När det vänder mot varmare tider igen
försök att se hur du reser långt på din färd.
Jag tänkte på det som hände i förrgår med telefonsamtalen
till Värmland. Har det en koppling till ...
Korrekt.
... en plats jag kommer att finna där?
Så kommer det att bli.

NATUREN / NATURKATASTROFER
?
Iliuka:
?

Kommer största delen av skogen att dö ut?
Något blir kvar. Det blir solens strålar som skadar
träden.
Är det på grund av att ozonlagret blir tunnare?
24

950110

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Ej är det. Det är gaser.
De gaserna som ödelägger naturen, får vi dem för att
vi är så giriga här på Jorden?
Ja.
Och det kommer människorna fortsättningsvis att vara?
Det kommer att ändras. För pengarnas värde faller.
Det dröjer väl inte så länge innan det sker?
Det blir om två storsolar. (Två år)

Iliuka:

Vi har hört att isen upp i nord ska smälta så att det
kan bli en översvämning i Norge.
Så kommer det att bli.
Dröjer det många år innan en sån händelse startar?
Det tar ett tag.
Det har börjat?
Ej har det.
Är det som till sist ska föra till att Skandinavien
får en annan himmelriktning?
Ja.
Har polförskjutningen redan startat?
Ja.
Är det därför som så många fåglar navigerar fel?
Ja.
Jag tänker på övergångsperioden. Kommer det att finnas
ställen på Jorden som det ändå är möjligt att leva på?
Ja.
Polförskjutningen, den har pågått länge, har den inte?
Det går ganska sakta. Kommer den att öka i hastighet?
Ja.

?
Iliuka:

Kommer det att ske något med Jordens gravitationsfält?
Det är Ok.

?
Iliuka:
?

Går Jorden mot en katastrof?
Så är det.
Drivhuseffekt, uppvärmning av Jorden, ozonlagret som det
blir allt större och större hål i, är det en utveckling som kommer
att vända?
Så är det.
Vad är det som ska till för att det ska ändra sig?
Ej kan människobarna sluta att jaga. Det kommer att
ändras. Det är Wakan Tanka som råder. Polen kommer
att skifta.

950608

Kommer Trondheim att bli svårt skadat av flodvågen?
Korrekt.
1997 har jag förstått?
Mmmmm ...

950620

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Kan det stämma att flodvågen kommer 1997 och att Trondheim blir svårt skadat?
Ej är det.
När kommer flodvågen?
När den stora solen vänder till ny stor sol. (tusenårsskiftet)
Kommer Trondheim att bli skyddat?
Några hus, ej alla.
Betyder det att de som bor högst blir skyddade?
Hus som står på höjder är skyddade. Dock är det vindar
som river ett hus.
Den omvälvning som har startat kommer den att pågå
längre än fyra år?
Så kan det sägas. Dock är det mycket som sker på en
sekund. Som ... (Iliuka stampar hårt i golvet). Blev ni
rädda? Det roar Iliukas hjärta.
Den stora geologiska omvälvningen som det har talats om,
kommer den att ske väldigt bråttom och överraskande?
Var det inte så vi sa?

951101

Det var det du menade när du stampade i golvet.
Korrekt.
Jag tror att det har med de här omvälvningarna att göra, som
vi har varit inne på här.
Korrekt.
Jag har också sett att vi drar på oss karma genom att använda
bilar, på grund av att vi använder bensin och olja.
Så kan det sägas. Dock är det skillnad på vad som brukas
och vad som förbrukas. Det finns någon som inte behöver
bil, ändå äger den bil. Det finns någon som har två bilar,
och tre bilar. Stora bilar, dyra bilar, många bilar. Det är
”jordisk skit”. Det blir till karma.
Det kommer att ske saker och ting i Nordsjön? Är det plattorna som ligger i Nordsjön, som jordskorpan består av,
som kommer att förskjuta sig, som kommer att förorsaka
den enorma vattenpelaren?
Ej är det. Det är som att havets botten sjunker.
Men då kommer ju vattnet att försvinna?
Dock ej är det så. Det blir brant, som ett stup. Således
blir det lavin.
Har det något att göra med oljeutvinningen i Nordsjön?
Korrekt..
Det sista fältet som startade nu, Trollfeltet?
Det är runt hela klotet. Det är Moder Jords blod.
Vi har fått uttalanden om att det kommer en väldigt stor
flodvåg. Iliuka har efter det sagt, att det är inte så lång tid
kvar och så uppger du två tal. Talen är 9 och 7. Betyder
26

951105

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

det att det är två flodvågor som kommer?
Så kan man säga.
När du säger 9 och 7, är det månad - eller vad menar du
med talen?
Talas det inte om år?
Menar du att det i vår tidräkning är 1997?
Korrekt.
Kommer denna stora våg ha stor inverkan på Hvaleröarna
där jag bor?
Korrekt.
Kommer vattnet att stiga?
Så kan man säga.
Men det kommer att sjunka igen?
Så kan man säga.
Jag kommer tillbaks till flodvågen. Blir jag själv rammad
av den? Jag har ett hus i närheten. Blir det förstört?
Ej är det så. Ej blir det sår i ditt hjärta om huset
faller. Sök att se bilden från en annan sida. Det är som
renande. Ej skall du se vågen som vatten. Det är mycket
bilder som ska läggas till. Det är vågor för oförstånd,
det är vågor för kriser, det är vågor för hunger, det är
vågor för tunga moln, det är vågor för energier som
radioaktivitet. Dock den som är trygg i sig själv är
skyddad. Försök att andas till och leva för ljuset.
Är det så att det här huset kommer att bli raserat vid en
storflod eller högvatten?
Det vet du inte, bror. Således är det inget att undra över.
När den tiden kommer är det annat som gäller.
Det ser jag fram emot.
Då finns inte pengar. Således är det inget som förloras om
hus brinner upp, försvinner i havet eller tas av vindar.

951117

Är det ting som är på väg, som gör att det sker något med 960626
naturen?
Så kan det mycket väl sägas. Det är som att Moder Jord
preparerar sig själv för sin födsel. Det har talats för prognoser för planetens nyfödsel. Således kan man säga att
Moder Jord är havande. Det är Wakan Tanka som känner till tidpunkten för födelsen. Således blir naturen allt
vildare. Det blir allt större stormar. Det blir jordbävningar, det blir vatten som fryser när det är varmt. Det
blir vatten som smälter när det är kallt. Det som sägs
vara upp blir ned. Tider det är ljust kan det plötsligt
bli mörkt. Och det blir mycket förvillelse. Det skapar
som fruktan i människors hjärtan. Det talas ord för fred.
Det talas ord för krig. Och människobarnen blir förvirrade! Dock vi talar för att ni ska lära er att andas
till elden. Att söka efter ljuset i era hjärtan! Att söka
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

efter att värna om sitt hjärta. Att söka att bli styrkt
i sitt hjärta. Att vara tålmodig. Att söka vara trofast
Wakan Tankas tankar.
Har vi någon orsak till fruktan?
Hur kan det vara så?
Det skrämmer mig lite.
Hur då?
Om vi kommer att överleva rätt och slätt.
Vill du det?
Ja!
Varför vill du det?
Det att det skall födas en ny planet, kommer det att ske
plötsligt?
Så kan det sägas. Det blir för många människobarn
likt ett ”nu”
Är det i en nära framtid?
Så kan det mycket väl sägas. Vila dina tankar.
Ja, men det är väldigt spännande
Det är Wakan Tanka som råder.

Kommer det att bli en större olycka över Mosjön i närmaste 961007
framtiden?
Så kan man mycket väl säga. Det blir många stenar som
skall falla, det kommer vatten och det kommer eld.
Nästa år?
Vila dina tankar. Det är stängt, lik förseglat. Ej ska människobarna veta, ej skall Iliuka veta. Det är Wakan Tanka
som råder.
961008

?
Iliuka:

Den föroreningssituationen som är i världen idag, när
det gäller ozonlagret, vad vill du säga är de värsta föroreningarna?
Det är som självhelbrägdagörelse. Efter hand kommer
ozonskiktet att stabiliseras. Dock det är som nitrogener som ej bindes i luften. Och det blir som slagg
som faller på Moder Jords energier. Det skapar disharmonier för Moder Jords frekvenser. Moder Jord
gråter. Det kommer att skapas som filter som skärmar av solens strålar. Människobarna tror det blir
kallare, så är det dock inte. Det blir vindar som renar,
det blir jordbävningar och det blir mycket underligheter för Jorden. Efter tider, dekader, stabiliseras det.
Tycker du det blivit en förbättring de sista åren?
Ej är det.

?

Du pratar om en tid, som är definierat som övergången?

961008

Iliuka:
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Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Ja
Det pratas om uppbrottstid. Hur svårt kommer det att bli för
Nord-Norge och Vestlandet?
Det blir förfärligt.
Blir det upprört hav?
Så kan det mycket väl sägas. Och det blir upprörda vindar.
Var ska man uppehålla sig i Norge för att det skall vara tryggt?
På fjälltopparna.

?
Iliuka:

Har Moder Jord börjat slutfasen av sin rening nu?
Så kan man mycket väl säga.

970108

?
Iliuka:

Golfströmmen, har den börjat att vända sig?
Ej har den, dock det blir

970702

PAKTER
?

Iliuka:

?

Iliuka:

Är det så att de som har valt och har en pakt med att vara
980917
med i nytimen, blir ledda dit även om de inte är medvetna
om det?
Korrekt. Det skapas prövningar i era liv. Om ni plötsligt
skulle glömma vad som sägs om nytimen, blir det prövningar, era vaktare tar krokben på eran framfart, så att
ni vaknar upp. Vad gagnar visdom om inget öga är
vaket att se? Vaktarna försöker väcka upp era själar.
Vi har ingått en del pakter tidigare. Jag har förstått det så
att vi kanske skall få reda på de här pakterna till nästa år.
Är det några nya pakter som du vill ingå med någon av oss
som är här nu idag?
Nej, inte nu. Ni jobbar bra. Försök att se vilka energier
som är gemensamma nu. Vad som symboliserar era
stigar. Är det örter? Är det att förvara föda? Är det att
förvalta visdom? Är det att försök att skapa det kläckande
ägget? Försök att förena era tankar och energier. Vi råder
att när det här rådet är slut, bed i stillhet din bön till
Wakan Tankas ande.

RENA SIN STIG OCH STYRKA SIN TANKE
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?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:

Du har nämnt idag att det ska bli stor nöd i detta riket.
Hur skall vi förbereda oss bäst på det?
Som vi har sagt. Att styrka sin tanke. Att söka se glädje.
Om det är sorger finns det också stor glädje i sorgen.
Försök att vända det mörka till det ljusa. Försök att samla
energierna. När du samlar dina energier göms dom som
kärleksenergier som sen kan spridas till dina vänner. Det
vänder sedan tillbaka som kärleksenergier. Det bygger
upp, det stärker.

951101

Är det på det viset att vi ska komma ihåg att andas oss
rena?
Den som bär elden i sitt hjärta, den som kämpar för
att fiender ska bli vänner, den som kämpar för sig själv,
att rena sin stig, att rena sitt hjärta, blir anpassad till
högre frekvenser. Den som inte kämpar för sitt hjärta
brinner upp som eldens ljudande toner förtärs.

960220

Vad är det viktigaste som vi bör koncentrera oss på fram
960826
till Den Nya Tiden?
Det är att försöka rena sin stig. Det är att stå förhärdad
som sten när någon försöker att knuffa av er från er sten.
Det är att lyssna till sitt hjärta, som vi har sagt. Att inte
lyssna till andras röster. Det finns många fäder och mödrar som vill råda över sina barn. Försök att ej bli barn för
klotets mödrar och fäder. Dyrka era tankar. Försök att prova
de energier som leds av dina tankar. För någon blir det
fall, för någon blir det att den uppreses i härlighet.
Dock vad är det som säger att den som faller är den som
är tappad? För någon är det en seger att falla, det öppnas
för visdom. Det öppnas för hjärtat. Det är vid seger det
skapas lik förblindelse. Ögonen hos den som faller är som
småbarns oskyldiga ögon. Dock ses Wakan Tankas hjärta.
Det är segrande ögon som i stolthet ser förbi människobarnas hjärtan. Således är de blinda, och de skall förbli
blinda. Kämpa för att bli vänner till era fiender.

PLANETER / STJÄRNOR
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Vilken planet är det som blir Jordens sol nr 2 efter energiskiftet?
Jupiter.

960923

Vilka uppgifter har väsen från Venus på Jorden nu?
Ej är det som uppgifter för Jorden. Det är att
observera, det är att rena atmosfärer. Dock ej

970108
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påverkar det människobarna på Jorden.
?
Iliuka:

Kommer Sirius på ett eller annat sätt vara involverad i
tiden som kommer?
Så är det. Det är så för alla människobarn. Det talas
för vår bok lik protektors.

970310

SALVELSENS TID
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Är det riktigt att det den 11.11 öppnas något som kallas
Feniks dörr? Som skall bränna upp all oupplöst karma?
Det är som renande, det är det. Men är det inte Salvelsens
Tid. Tid för nyfödsel.

950915

Salvelsens tid är det den 11.11 du tänker på?
Det är som vändning till nyfödelse tid
Salvelsens tid som du pratar om, är det renande du talar om då?
Så är det.

951108

STONE HENGE
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Det gäller Kelterna. Var det Kelterna som på sin tid byggde 950915
Stone Henge?
Korrekt.
Byggdes de för universums krafter?
Korrekt.
Ligger det i utformningen av Stone Henge ett budskap till
oss?
Korrekt.
Vilket budskap är det?
Det hör till människobarnas nya tid. Det är cirkeln som är
förbindelselänk mellan Jordens magma och Wakan Tanka.
Det är lika som staden som kallas Nidaros.

TRE MÖRKA DYGN
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Det ska bli mörkt på Jorden i tre dygn. Hur skall vi förbereda oss?
I tankarna.
Du pratade personligt om mörkret för den här gruppen.
Betyder det att den här gruppen har en speciell uppgift?
Korrekt.
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Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

På vilket sätt ska gruppen förbereda sig?
Hör bror: kan du tänka dig tanken att bli sittande
ensam när allt är mörkt? Kommer inte timmarna att
bli långa?
Jo, om jag inte vet hur länge det varar.
Det vet du.
Tre dagar och tre nätter.
Ja. Då kommer inte din maskin .... Det finns strålar som
inte kan ses, som radio och TV. Ej kommer det ... mera.
De strålarna gör att håret ... (Iliuka tar handen till sitt
hår och lyfter det).
Hur kan vi skydda oss mot strålning?
Det går inte.
Är de nya strålarna positiva för oss?
När Den Nya Tiden kommer.
Kommer strålarna ...
Har börjat.
Vi använder maskiner för att organisera oss. Kommer
det att bryta samman?
Ja, strålarna är som vinden hos er.
När kommer Den Nya Tiden?
Den är på väg.
Skall vi arbeta för att styrka tankarna?
Korrekt.
Skall vi också samla mat?
Korrekt.
När vet vi att tiden är inne?
När det är dags kommer det en ton i örat.
Skall vi ge råd till andra?
Hör: Det behövs styrka för att se mörkret i tre dygn.
Så råd skall ges.
Är det möjligt att ge tid?
När det blir varmare skall du se bilder. Det ska talas
mycket om fred.
Menar du när den första värmen kommer?
Korrekt.
Blir det fred?
Land och riken kommer att skrämmas.
Kommer land och riken att skrämmas med vapen?
Korrekt.
Kan du säga mig om det är någon i gruppen som kan
styrkas ...
Tänk dig att du är på jakt. Färden är lång. Lägg saker
åt sidan, ta bara lite med. Ha ett vapen, styrka för
tanken och mörkret.
Kommer mitt hus att vara ett tryggt ställe?
Ej skall människobarna befinna sig i stor stad.
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?
Iliuka:
Iliuka:

Vet vi när vi ska dra?
När tiden kommer.
Hör människobarn: Nu har vi ändrat i rådet. För det
finns själar i tro/tvivel. Meningen är att det skall sökas
efter kunskap och ej skall kunskapen komma ... till
hjärtat. På så sätt öppnas portalen. Således kan ni
inte se guldets glans. Ej bryr vi oss om en tror och en
ej tror. Tiderna kommer att ändras hur det än är,
tro eller ej.

?

Iliuka har talat om tre mörka dygn. Blir det en upplevelse
för alla människobarn?
Korrekt.
Det är en upplevelse för alla människobarn för att vi bor
på den Jord vi bor på.
Korrekt.
Kommer det inte att skapa fruktan hos människobarna?
Korrekt.
Så vi ska inte prata så mycket om det?
Mmmmmmm. Ej skall det talas till blommor.
Men vi skall tala till dem som kan vara med och styrka tankarna?
Korrekt.
De tre mörka dygnen. Är det solen vi ser med våra ögon som
förmörkas?
Så kan det vara.
Men det kan också vara vår inre process?
Så kommer det också att vara.
Men det kommer också fysiskt att ske att ljuset försvinner?
Korrekt.
När solen försvinner kommer det ju att bli mycket fruktan
runtomkring. Det i sig själv kommer ju att bli en process
för människorna.
Är det planetens skal vi pratar om nu?
Vi förstår ej.
Om solen blir borta i tre dagar så ser jag för mig att det är
planetens tredje del.
Det är som frö och nyfödsel. Det är det fröet som ej kan
vändas.
Att planetens hinna brister är det detsamma som vulkanutbrott?
Mycket skall det vara.
Det kommer ju att skapa mycket rök.
Är ej elden vacker?

941106

Vad är det som sker på Jorden eftersom det blir mörkt
i tre dygn?
Det är vulkaner, ej är det öppen dörr för solens ljus.

950405

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

?
Iliuka:
?
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?
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?
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?
Iliuka:
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?

Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Menar du att det bokstavligt talat blir mörkt i tre dygn.
Korrekt.
Vilken vulkan skall förmörka solen?
Den är på en ö.
Japan?
Så är det... en annan ö.
Island?
Ugh ... annan ö.
Jan Mayen?
Ugh ... annan ö
Grönland?
Ugh ... annan ö.
Sicilien?
Ugh ... annan ö. Det blir för hela klotet. Det blir nya riken
som står upp i Västerhavet.
Och något skall förgå?
Atlantis kommer upp?
Korrekt.
Det är nu många folkslag och skaror på Jorden. Iliuka har sagt
att det skall komma 7 tillbaks och 12 när nya tiden kommer.
Betyder det att det går många år från de tre mörka dygnen
till Den Nya Tiden kommer?
Så är det inte. Det är ny tid idag dock ej ser människobarna det.

950418

Under de tre mörka dygnen måste vi lära oss att skaffa mat
direkt från naturen för att överleva?
Ej kan den göra det på tre dygn.
Efteråt?
Korrekt.
Kommer vi att befinna oss i en natur där det är möjligt att
överleva?
Korrekt.
Blir de tre mörka dygnen utlöst med atomvapen?
Så kan det sägas, dock är det Moder Jord som utlöser
sin magma.
Så människorna kommer inte att trycka på knappen, det
kommer Wakan Tanka ...
Det är redan tryckt på knappen.
Det som står om de tre mörka nätterna så förstår jag att vi
skall hålla oss inne då.
Korrekt.
Och att det är svavelångor som skall rena Jorden?
Ej är det.
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?
Iliuka:
?
Iliuka:

Men får man en förvarning så att man kan komma hem och
in?
Det kommer att synas när det blir mörkare och mörkare.
Är det en förvarning att det blir mörkare och mörkare?
Vila dina tankar.

TRIGONAL ENERGI
Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?

Det gagnar för din förståelse av trigonala energier. När
du vänder blicken blir det att skymma för den tredje.
Nyanserna halveras, ej är det svart ej är det ljust. Dock
är det som vi har talat i bilder för nytimens ankomst.
Det finns också skymning.
Den trigonala energin. Den vita och den svarta och så skall
jag se den tredje, den som är den trigonala? Tredje som inte
är vit och inte är svart. Men den bär det vita och det svarta?
Så är det. Det kan vara olika kulörer.
Men det är då överallt?
Så är det.
Både mellan det vita och det svarta och eller överallt?
Så kan det sägas.
Det kanske är mot det som det vita är vitt och det svarta
är svart? Och hade inte det tredje funnits så hade inte
vitt varit vitt och svart varit svart?
Så är det.
Fotonbältet, det som kallas fotonbältet, det blåvita ljuset,
är det också på ett sätt trigonal energi?
Så kan det sägas. Allt som rör vid Den Nya Tiden är
trigonal energi.
Är det bara så att det blåvita ljuset också finns idag, det
syns bara inte?
Så kan det sägas. Det kommer att synas mer och mer.
Dock finns det ögon som ej kan skåda det.
Kommer det att bli mer och mer för några personer då?
Korrekt.
Är det det som också kan kallas Guds Ljus?
Så kan det sägas. Det är Renandets Ljus.
Varför går man in i trigonal energi?
Det gagnar för det är förberedelser för Den Nya Tiden
som kommer. Det är många människobarn som gör
det utan att få veta det.
Det är inte alla som går in i trigonal energi?
Ej är det. Det är någon som skall fortsätta dubbelt.
Så trigonal energi är istället för det med tvillingsjäl?
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960602

Iliuka:

?
Iliuka:

Ej är det. Det får inte blandas ihop. Det är andra energier. Det är inte själsenergier. Det är smådelar av andningsenergier. Det sätts i sammanhang med karmans
silvertrådar. Det går inte att byta ut.
Så de som går i trigonal energi behöver varandra för att bli
fri karma och för att komma vidare, för att lära mer?
Korrekt.

UFO
?

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Din son har varit väldigt engagerad i det som vi kallar
UFO. Är det högre stående väsen som vi skall lära
något av?
Ej är det tid för det i denna värld. De lever i egen värld.
Dock människobarn kan lära av dem.
Kommer de att ha någon roll på Jorden när de tre mörka
dygnen kommer?
Korrekt.
Kommer de att ha bra inflytande, kommer de att hjälpa
oss?
Markerna skall renas, och luften, och vattnet. Således
är de till nytta.

940617

?
Iliuka:

Är utomjordingarna vår räddning vid Jordens förvandling? 951119
Inte för alla. Någon blir hämtad som Anazasierna, några
människobarn blir hämtade av rymdskepp. Dock är det
också några extraterrestials (utomjordingar) som är fiende
till Jorden.

?
Iliuka:

?
Iliuka:

Får vi hjälp av ...
960826
Den som söker av hjärtat blir hörd. Där är väsen, änglar.
Och där är väsen, extraterrestials. Och många underliga
skepp i luften komme r att ses.
Finns det UFO? Är det väsen i dem som skall hjälpa oss?
Ej erbjuder de hjälp. Det blir som kommandon. Det
är för Jordens härskare. Där är kungar som ej blir kungar.
Det kommer nya kungar som känner till de fysiska lagarna.
Som känner till kosmos lagar. Det gagnar för hjärtats
lagar.

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Kommer människorna att förändra sig då?
Bekräftar!
Högre kontakt med kosmos?
Så kan man säga.
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DIVERSE
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Moder Jord börjar att bli sjuk.
Dock, den skall renas.
Kommer det att uppstå en ny Jord?
Riken skall falla och riken kommer att stå upp.
Den nya Jorden kommer den att stiga upp ur havet när
Jordaxeln vänder sig?
Riken kommer att falla innan dess.
Kommer det att bli svåra plågor för människorna?
Ja.
Har det något att göra med att en komet kommer
att rusa förbi?
Ja. Det är ljuset som är sänt av Wakan Tanka.
Det är väl lite vi människor kan göra för att hjälpa
Moder Jord med plågorna?
Att styrka sin tanke.
Det kommer väl att bli mycket plågor för djuren också?
Försök se bilden som renande. Det kommer en annan
tid. Tid då solen värmer, tid då vinden uppladdar marken
tid då örnen talar till dig. Tid då djur gläder sig och
människobarnen jublar.
Då kommer väl luften att bli bra igen?
Ja. Ho Hecato Yello. (Så ska det vara/bli)
Den förgiftade Jorden vi bor på nu kommer väl att hamna
under havet då?
Ej är det så. Kosmos kraft binder molekyler. Således
är ej gift, gift. För allt som är skapat av Jorden tillhör
Jorden. Det är således; gift som negativ kraft kan vändas till positiv kraft. Ej är gift alltid gift. Det ändras i
molekylerna. Ej kommer detta riket att falla i havet.
Dock blir det vindar som sveper fram, och vågor
som bryter.

950110

Vad har år 2012 för betydelse för vår Jord?
Nya tiden har kommit och Moder Jord är renad.
Tiden när havet är rent, floderna som är Moderns
blod är rena.
Så Mayakalendern har rätt?
Korrekt.
Finns det någon kristallstad ovanför Iona?
Har du sett den?
Nej.
Iliuka har sett den.
Har Iliuka sett den, berätta om den!
Det är den kristallstad som ska flyttas från den ena
världen till den andra, som det talas om i Bibeln,

950211
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?
Iliuka:
?

Jerusalem.
Det är i en annan dimension?
Korrekt.
De av människobarna som kommer till Den Nya Tiden, har de
glömt tiden vi har nu?
Så är det.
Då kommer vi inte att känna varandra som vi känner
varann idag?
Det är i ditt hjärta.
Så det blir en ny jakt?
Dock är det renad jakt. Ej är ögat blint, det är
hjärtat som skall tala.

950404

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Har lilla hjärnan en annan funktion än läkarna tror?
Det är för Den Nya Tiden.
Var den mer utvecklad för länge sedan?
Ja

950405

?

När nya tiden kommer är det så att kommunikation mellan
människor kommer att försiggå med tankar och inte skrifter?
Ej är det så. Det är toner. Det är färger.
Men kommer det att vara skrivna ord. Maskiner som
skriver de orden?
Så är det.
Så den nya tiden kommer inte att medföra så väldigt många
förändringar på det sättet?
Är ej elden vacker?

950607

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Iliuka:

När Den Nya Tiden kommer, kommer då allt som heter vapen
att försvinna?
Så kommer det att bli.
Och kunskapen om vapen?
Ej är det så. Det är som den som äter vatten och inte
vill förstå varför den använder gaffel.
Vi kommer att bli som helt nyfödda igen?
Som ”stupid”. Maktens kunskaper kommer att vara
försvunna, för ej kommer det att finnas begär.
Jag har några frågor om det han pratade om nu. Det är om
Den Nya Tiden, den som slår ut i blom; frö, spira, blomma.
Det uppfattar jag som att blomman är det som kommer.
Betyder det att den nya tiden blir en bra tid?
Så är det. Försök att se bilden om hur det blir varmt.
Marken är vit, den är täckt med snö. Försök att se fröet
spira och har behov av att bli blomma. Den slår ut i
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950902

?

Iliuka:
?
Iliuka:

snön. Snön är kall liksom tiden är idag. Dock, det skall
bli blommor som doftar som rosor, som flyter som näckrosor.
Det ger oss också ett väldigt gott hopp om framtiden. Att
blommorna också har ett trängande behov i kylan som är och
vill slå ut. Och när det blir varmt kommer det att bli bra för
blommorna att finnas. Är det riktigt?
Det blir varmt för hjärtat. Varm tid för hjärtat.
Jag funderar på hur vi på bästa möjliga sätt kan förbereda och
950915
hjälpa barnen inför den nya tiden?
Det är att få barnen att harmonisera med naturen. För
idag är det disharmonier som är bundet till ”jordiskt skit”.
Vi råder att barnen erbjuds kreativa energier. Som induktiv energi som kan genereras till tankekraft för dessa barns
hjärtan.

?
Iliuka:

Kommer vi att få ett budskap när Den Nya Tiden kommer?
Korrekt.

951108

?

När skall kärlekens ljus komma till oss och avskaffa olikheter
och tänkande som förtrycker människan i olika sammanhang
i livet? Är vägen dit lång?
Ej är det. Det passerar utan att det känns. Det har börjat
redan. Det är mycket ljus i det här riket. (Sverige) Dock är
det andra frekvenser. Tiden innan ljuset släpps fram är
behov av att rena riket. Det skall renas med stormvindar,
marken kommer att skälva Det blir mycket svåra stormar
som lyfter hus från marken. Hus lyfts på hus.

951118

Iliuka:

?
Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Det sker inte något förfärligt inom de kommande fem åren
att Jorden går under och ...
Ej är det så. Det talas om renande. Ej skall den frukta.
Det blir som en ny Himmel. Det blir som en ny sols uppståndelse.
Kommer vi att få en ny sol? Blir Jupiter en ny sol?
Ej är det så
Kommer de att byta bana?
Så kan det sägas. Det blir Jorden som ändrar sin kurs.
Så att Jorden ändrar kurs och ändrar frekvens?
Så kommer det att bli någon tid, det blir som fotonenergin.
För någon är det Ok.
Angående foton frekvensen som du nämnde. Kommer den att
göra så vårt genetiska minne aktiveras och förfinas?
Ja. Det är minnen från Lemurien.
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?
Iliuka:

Då vi var i Sidney i Australien såg vi en del av de infödda
de såg så förskrämda och hunsade ut.
Således säger vi, det är White Eagle Spirit som blir som
återuppbyggnad för hela Moder Jord. Så är det för alla
vänner som är undertryckta idag. Det blir stora ändringar
för Moder Jord.

961311

?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

Mötte jag orakel?
970512
Så var det
På Nya Zeeland?
Ej var det.
Varför?
Hör: Det finns två kontinenter på denna Moder Jord, som är
välsignade kontinenter. Det är detta riket och din ö, Nya
Zeeland. Efter tider ändras det polariteten för Moder Jord
och det blir nya riken som uppstår och något faller. Detta
riket blir som ett religiöst center. Så blir det för Sydens
rike också. Det kan betraktas som balanserande punkter, ej
som poler, dock är det något underordnat som ej människobarna känner till.

?

Det som hände när merparten av gruppen bara försvann
970607
är det någon symbolik i det? (Under ett råd som hölls ute
i det fria avbryts rådet och Iliuka säger att det ska bli en
stunds vila så vi kan sträcka på benen. Alla uppfattar inte det
utan tror att rådet är klart och går därifrån.)
Mycket korrekt. Det är många människobarn som är
kallade till råd, dock blir det en handfull tillbaka. Det
är många människobarn som bär fruktan i sitt djupaste
hjärta och som ej uthärdar den pina och den pest som
kommer till Jorden. Som tankar, som stora ord, som
förvirrelse, som glömska av egenvärdet i tron att den
som individ blir ledd av Wakan Tankas kärlek.
Så det är en symbol på att när det verkligen sker så kommer många att falla ifrån, dels på grund av fruktan och
dels på grund av andra ting?
Och det skall betraktas som att den ej vet om det är
de som försvann som tillhör nya tiden. Det har pratats
och pratats att det är uppvaknandets tid, den som blir
sovande kommer inte att se Den Nya idens uppståndelse.
Vakna och se vad som uppstår, bär elden i edra hjärtan,
kämpa för era fiender, kämpa för ljuset och kärleken

Iliuka:

?

Iliuka:

?
Iliuka:
?
Iliuka:

Jag har hört sägas att vi skall ha tolv DNA-spiraler, att det
ligger latent hos oss. Stämmer det?
Ja.
Kommer vi att använda dom här tolv igen?
Så kommer det att bli efter tusentals dagar.
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?
Iliuka:
?
Iliuka:
?
Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:

?

Kommer vi att använda fler än två i alla fall, nu när den
nya tiden kommer?
Korrekt.
Hur många blir det då?
Det blir tre.
Den tredje spiralen, vad innebär den?
Det är det undermedvetna som stiger upp som visdom och
minns tidigare liv.
Vi skall ju ha ett råd idag, angående Den Nya Tiden. Det har 980917
varit svårt att få fram frågor. Det borde ju finnas en massa
olösta saker som vi borde undra över och fråga om. Men det
har varit svårt att pröva och få samlat ...
Korrekt.
Vad beror det på?
Det ligger i medvetandet hos er, det skapas som protester. Det har talats mycket om de förändringar som skall
passera, dock är det tungt för sinnet att förstå. Det är
tungt för intellektet att acceptera. På vilket sätt kan det
skapas sådana undringar för en som levt i tusentals år.
Det kommer.
Arbetet med att skapa en gemensam bild hur vi önskar det
skall bli på Jorden i och efter övergångstiden. Vad kan vi göra
för att ändra de förändringar som kommer, till något mera
positivt än det som blivit profeterat?
Tänker du på sig själv som individ? Tänker du på
gruppen? Tänker du på helheten?
Helheten.
Så här är det: om man tänker på hur det blir kan det
delas i tre faser. Det är i denna tid som konflikter byggs
upp. Därefter vänder det till en annan fas där det råder
kaos. Efter det kommer den tredje fasen som är tiden
för återuppbyggnad. Det menas inte hus, utan ekologiskt
och ekonomiskt. Det är så att man måste se vad som
är till bäst nytta för helheten. Är det att det i den nya
tiden skapas nya pengar som förvaltas som de gör idag?
Är det att skapa ny mat som liknar maten som vi har idag?
Sök efter att det skapas balans mellan visdomen av idag,
visdomen hur det kan förbli och äldre tids visdom. Det är
inte någon nytta med nostalgier. Det måste tänkas på nytt
sätt. Flytta till nya marker, att försöka att se var fröna
skall gro och det blir till bra föda. Ni må söka att se att
fröet är ett levande frö, det är unikt i sig själv. Det bär
Wakan Tankas ande. Födan som skall ätas måste välsignas. Ej finns det maskiner som gör det. Det är er djupaste
ande som måste förenas som näring till det frö som skall
bli er föda.
Kan vi påverka detta genom att visualisera? Tänka på hur vi
41

Iliuka:

?

Iliuka:

?

Iliuka:

?

Iliuka:
?

Iliuka:

önskar att det skall bli?
Det är korrekt. Kan det fördjupas, genom exempel? Om
ni tänker hur det är i dag. För att skapa bröd som föda,
vad kan göras i det förloppet?
Jag har en bild, får jag pröva den? Vi sitter här i rådet i den
kraft som kan se in i framtiden och jag försöker jobba med
bilder och scenarier. Jag tänker på danska framtidsforskare
som sa att vi kommer att gå tillbaka till det gamla stamsamhället. Där vi i små grupper slår oss samman och odlar vår
mat och tar hand om en bit av Moder Jord. Vad är Iliukas syn
på det?
I princip är det klokt. Dock som sagt, det är inte till
någon nytta med nostalgier. För även i äldre tider fanns
tankar som inte var bra. Marken blev inte välsignad.
Om det läggs till mycket mera av andens visdom till
fröet, till grodden, till vetet så blir det ett bra bröd.
Kan man komplettera den bild med att man tar det bästa
från de gamla kulturerna och det bästa från där vi nu befinner oss i medvetenhet? Att vi börjar samla ihop en
grupp så att man kan börja leva ut de här tankarna på ett
praktiskt sätt.
Korrekt. Det är mycket örter som kan tillföras brödet.
Det är ersättningar för allt annat som äts. Det är mycket
örter som växer på marken som bär likvärdiga vitaminer
och mineraler av allt som äts. Vi har sagt, att den som
lever i Nordens riken har inte behov av att äta sådant som
växer i Sydliga riken. Det är Nordens frön som hör till
Nordens hjärtan. Därtill är det många tankar, att till
brödets kärna tillföra havsväxter. Det är en bra tanke.
Konsekvensen av att vi vill påverka och förbereda oss på Den
Nya Tiden, så skulle det kunna vara att flytta ut på landet och
börja ta till sig den här kunskapen.
Korrekt.
Det som vi också var inne på när vi förberedde det här mötet
var hur den kollektiva tanken ska kunna påverka det som nu
är i färd med att ske. Den har ju en enorm kraft. Och hur vi
då kanske kan förändra den tankekraften vi har, till att göra
det, inte annorlunda, men att alla kan få en positiv förståelse
av det. Jag tror det är väldigt viktigt, för att en väldig massa
människor får en massa fruktan. Och det att manifestera
fruktan blir en väldigt ond cirkel.
Korrekt. Det är så här, lyssna till våra ord: i tiden när
det råder kaos, är det behov av föda. Dock, det finns ingen
föda att få tag på. Det är efter det, vid slutet av kampen
för födan som vi nu talar om. Det är så att i fruktans tider
blir stora massor apatiska. Är det inte så att då växer det
upp ledare som talar och tror de känner till visdomen?
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Lik predikar. Är det inte så att det i grupper finns apatiska människobarn som utan vidare lyssnar till sådana
ledare. Var rädd om era tankar, var rädd om era stigar.
Vid slutet i tiden när det råder kaos, uppstår det många
högljudda människobarn som predikar äldre visdom för
födan. De försöker genom lidande och fruktan att kontollera grupperna. Så skall det inte förbli. Det är som i vårt
råd, det vägs mäts efter allt som sägs. Det är inte en talan
som skall råda. Det är många idéer. Sök därför att prioritera högt, att definiera forumet där idéerna framställs. Det
görs skrifter om idéerna. Något av äldre visdom, något av
nya tankar, något av hjärtats tankar. Det blir som en
unison kraft för gruppen.
?

Iliuka:

?

Iliuka:
?
Iliuka:

?
Iliuka:

Du har också rekommenderat oss att lagra mat när vi går
över i fjärde dimensionen. Kommer behovet av mat att
fotsätta att gälla för de personerna som går över i fjärde
dimensionen, eller hur fungerar det egentligen?
Så kan det sägas. För de högsta nivåerna behövs ej
föda. Tillägg av Andens föda är tillräckligt. Övergångens faser varar till 2012.
Ja. Mayakalendern slutar år 2012. Boken ”Visioner från
Plejaderna”, en kanaliserad bok, talar mycket om Mayakalendern och om tiden som skall komma och om Amunaki,
de gamla gudarna, om hur Plejaderna och Andromeda och
Orions bälte och det kommer in och har startat hela mänsklighetens historia egentligen.
Så kan det sägas.
Har du någon kommentar till den boken?
Det finns många diffusa ord i den boken. Dock talas
det om hur det skedde för länge sen, hur Kosmos stoft
blev tillfört visdomen att gro hos människan som art,
som kommer från Plejaderna. Det är från stjärnan
Acitares som inte syns för era ögon, som är gömd.
Inte är det sju stjärnor, det är nio och det är tolv. De
ligger i kolonier. Lång tid tillbaka var de frö till Atlantis
och Lemurien. Vid den tiden, många tiotusen år tillbaka
blev visdomen tillfört. Det blev skapat som informationer
i era gener för att leva som människobarn. Det kommer
aldrig uppstå att det blir föreningar tillbaka. I Wakan
Tankas händer är människobarnet genuint. Det kan inte
förenas med universums vänner.
Jag har också hört att varje solsystem har sin centrala Gud,
eller Gudskraft.
Så kan det sägas, dock är det manifestationer av Alltet.
Det finns en Gud. Tänk er att i spindelns nät finns osynliga portaler, som leder strålar. Det är kommunikationer till kärnan i nätet. Alltet.
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?

För ett tag sedan var det väldigt mycket prat om det att lagra
mat, och hur man skulle göra detta. Det verkade som det var
väldigt bråttom. Nu så är det plötsligt inte så väldigt bråttom
längre.
Hur vet du det?
Du har sagt det. Vad har hänt eftersom att saker inte är så
bråttom.
Det är ändrade strukturer för Moder Jord, för civilisationer, för nationer. Det balanseras trigonal energi. Hur
mycket kärleken växer, hur mycket tro det finns, hur
mycket hopp det finns. Det är som alternerande energier
som ibland reduceras beroende på konsekvenser av händelser. Det är hoppet, det är tron som frigör den innersta
kraften som utlöser kroppens själ. Som det har sagts,
tiden när det blir mycket kaos skapas det apatier. Apatin
är som förgårdens portal för att överge sig själv totalt.
Det är många själar som skall frigöras från kroppen, och
som skall uppstiga till högre sfärer. Dock är det många
förvirrade själar som blir kvar.
Ja, du säger att ting har förändrat sig, är det positiva ting, är
det mer kärlek i universum nu, eller här på Jorden?
Ej kan det sägas så. I princip är det den totala summan
som är konstant. Förstår du inte, när det växer mycket
kärlek, växer det också allt större hat? Det är proportionellt, dock ändå är det totaliteten som är konstant.
Så är det för de värderingar som kommer att ändras
när den tredje faktorn tillförs. Konstanten upphör.
Har den nya tiden och det här kaoset som du pratar om,
fått uppskov?
Så kan det inte sägas. Det är Wakan Tanka som råder
över tiden. Tiden är inte vad den varit. Allt som skapas
tätt innan tidens optimala punkt är ändrad. Som
prognoser för era liv. Prognoser för Moder Jord. Människobarnas intellekt vet att det kan skapas fred och
harmonier och hälsa för Moder Jord. Dock, vilket intellekt gör det? Det är helheten som måste ses. Vad
gagnar intellekt för sådana hälsogärningar om det
inte görs. Vad är det för nytta med en liten gärning
om det är mycket ogärningar.
Jag tänker mig att jag flyttar ut från Jorden, så jag ser Jorden
som ljus och mörker, alltså ljusa och mörka krafter som
pulserar olika från dag till dag, från timme till timme. Om jag
förstår Iliuka rätt så är det en konstant energi. Det kan var
ljus 25 och mörkt 75, och så kan det ändra sig i intensitet.
Det sitter människor precis som vi här nu och vill göra någonting för sig själva och för sina nära och kära och för
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Moder Jord.
Korrekt.
Och i ett ökande antal som inte syns.
Korrekt.
Sedan är det ju också en fråga vad man ska lägga sin
energi på. Jag kan välja att flytta ut i skogen, börja att
odla och lära om växterna, men jag kan också välja att
resa runt och försöka finna mina själsvänner runt om i
landet och prata om hur vi skall skapa vår lilla stam eller
vår lilla grupp.
Så är det.
Medvetenhet, handlar det om att handla i mig själv, i mina
nära relationer, i naturen och i ett större sammanhang
försöka att integrera så många av de här relationerna som
möjligt?
Så kan det sägas. Dock sitter det fast i er karma. Det
är också häftat till vilka gärningar som gjorts i tidigare
liv. Det är komplext, bror. För något människobarn är
det till nytta att förmedla ordet och visdomen. För annat människobarn, som inte talar så bra och som talat i
många tidigare liv, är det nu till nytta att arbeta med
Jordens marker. I princip, den som ödelagt marker i
tidigare liv kommer att preparera marker i detta liv.
Den som ödelagt människobarn i tidigare liv får till
uppgift att förmedla ord och visdom.
Tack, jag misstänker vad jag sysslat med i tidigare liv.
Korrekt.
Men är det riktigt att försöka att lägga fram ett scenario
och försöka få bilder på det här som jag var inne på tidigare. Som kan läggas fram till människor, där det står;
vi har en ljus och en mörk sida, vi har polariteter…
Korrekt.

...och nu står vi inför ett val kära vänner. Och sedan
lägga fram någon sorts plan, eller gäller det i första
hand att kommunicera och försöka att se vilka i den här
församlingen ...
Det är klokt att försöka definiera planen. Det ska inte
vara talande plan utan idérik plan.
Ja, om vi går in på det jag jobbar med, scenarier. Jag brukar
lägga fram ett antal scenarier, så får man se på dem och se
vilka av de här som träffar mig i hjärtat.
Korrekt.
Och hur jag ska gå vidare för att verkliggöra dem.
Korrekt.
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Så är vi också inne på det här, hur mycket skall man
skrämma och hur mycket ska man skoja om det här.
Men är det något speciellt som skall skjutas in i den tid
vi nu lever i, som kommer att träffa i männikors hjärtan?
Det är att försöka definiera de förändringar som pågår.
Att försöka skapa information av allt som passerar nu.
Att försöka definiera tillbakablickar, vad som hänt. Då
blir det lättare att prata om framtiden. Det kan mycket
väl göras dokument som sprids till människobarna.
Om allt vad som sägs om sådant här. Dock ej skall det
skrivas som Iliukas ord. För det är människobarns
ord. Det är människobarns idéer.
Det finns de som säger att de här förändringarna måste förankras i samhällets ledning, men jag ...
Ej är det korrekt.
Det väcker rädsla och provocerar deras mörka sida eller ...?
Det är när auktoriteternas barn blir auktoriteter som det
blir ändringar.
Jag rör mig både i Sverige och Norge och jag ser att det
är ..???... att skapa nya tankar och tänka med hjärtat osv.
Här i Norge har ni Verdikommisjonen och Forum för
Systemdebatt. Det sistnämnda verkar intressant, men jag
anar en slags inbyggd dubbelhet i det, kan du hjälpa mig
lite här?
Så kan det sägas. Dock, den är i begynnelsen. Så det
är som vi säger. Ej är det klokt det blir många ledare
för en liten grupp. Det lugnar sig. Det manifesteras en
enstämmig kraft som blir som ledtråd för gruppen Det
är till nytta.
Att vänta?
Korrekt.
Jag har länge haft visioner om ”Furulund”, du har själv varit
där en gång. Jag ser på ett sätt för mig att stället kan nästan
vara som en slags mellanstation vidare till ...
Som buffert. Korrekt
Nu får vi anledning till att sätta upp ännu ett litet hus på
tunet där och med en gång ser jag framför mig att en massa
människor kommer att vandra dit.
Korrekt
Jag ser också det viktiga i att börja och lagra lite mat däruppe.
Korrekt.
Jag har tänkt ut själv att det här med att lära sig om torkning
av mat, det tror jag egentligen är ett väldigt bra sätt, tror jag,
känner jag. Har jag rätt i det?
Så är det.
Jag har skaffat en del glas, är det praktiskt att förvara den
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torkade maten i glas, eller ska det vara lerkrukor?
Det är inte klokt med glas.
Så det måste vara lerkrukor alltså? Du tillråder det?
Korrekt.
F ligger ju inte så högt, men det ligger en 170 m över havet.
Det kommer att vara ett tryggt tillhåll för människor då ett
tag, till kanske andra saker sker, som kanske då gör att man
antingen får flytta sig vidare eller ...
Korrekt.
Är R-dalen ett ställe att flytta vidare till?
Ej är det. Det dyker upp alternativ, i tider när det talas.
Kommer det att bli så att de som väljer att resa dit nästa
sommar kommer att få en del gåvor så som jag upplevde
att de flesta fick då vi var där uppe nu.
Korrekt.
Är det så att en del ska sätta kurs rätt mot R-dalen, när vi
får tonen i örat?
Dock, kan du förklara närmare?
Ja, när vi känner i våra hjärtan att det är på tiden att förflytta sig, och samtidigt får en ton i örat.
Det finns många R-daler.
Jag undrar på det här med matdepåer. Är det en eller flera
matdepåer där uppe, som andra än L har organiserat?
Så är det. Men det är inte bra föda. För länge sedan
förvarades torkat kött som var vilt. Dock det är några
tusen år tillbaka. Ej är det gott att äta.
Det är lite oklart för mig när vi skall arrangera sommarens träff
är 8.8 ett bra datum?
Det är ett bra datum.
Är det Kristus-energin som råder där uppe?
Korrekt.
Den hjärtevärmen och harmonin som en del kände däruppe
är det en bild av hur det kommer att vara i den nya tiden?
Det är mycket högre och renare frekvenser.
Kraften som är i R-dalen, finns den i hela fjällområdet
där uppe?
Så kan det sägas. Dock det måste ses att det är fokalens punkt.
Och själva punkten ligger vid B-tind eller... ?
Korrekt.
Vad symboliserar den portalen?
Det kan inte beskrivas med dina ord. Det tillhör tiden
som ska stå upp.
Så undrar vi på hur många vi skall sikta in oss på och få
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dit upp nästa år?
Det ordnar sig själv.
Bör det sättas en övre gräns?
Så kan det sägas.
Kan du komma med ett ungefär?
Det är exakt 22.
Har du något att berätta för oss om Ashtar-kommandot?
Det är några i gruppernas utkanter som kommunicerar
med kommandot. Dock är det mer för länder och riken
som ligger söder om Nordens länder. Det hör inte så
mycket till detta riket.
Jag fick en bild på att de stödjer flocken.
Så kan det sägas. De är från rådet av högre sfärer.
Det är bröder, det är systrar av det Vita Broderskapet.
Det är The White Eagles ande.
Jag har fått oombedd information från Ashtar, kan du säga
något om den informationen?
Korrekt. Det är bra för det blir mycket vandringar,
det blir långa vandringar av människor som pratar
annat språk. Ta väl emot ett sådant människobarn
Det är många människobarn som kommer att vandra
långt.
Jag fick reda på att jag hade en speciell anknytning till
Ashtar, kan du säga något runt det?
Dock, det är inte direkt, det är anknytning till din grupp.
Allt hör till Alltet. Det finns mycket över 300 kommandon.
Ashtar är ett.
Kan du ge några goda råd på vägen när det gäller F. Jag
har känslan av att jag blivit tränad för den här uppgiften
en del somrar.
Korrekt. Det är så att när dina visioner blir verkliga
kommer stora grupper av människor att vandra till
ert hus. Fråga dig själv, vad är det störst behov av.
Är det mat, är det andens föda, är det säkerhet?
Det kommer säkert att vara en blandning, tror du inte
det?
Korrekt.
Men kommer jag då att kunna ...
Du är inte ensam, det dyker upp hjälp när det behövs.
Nej, självklart inte, men jag är också väldigt tacksam
att höra att jag får hjälp. Kommer jag då att kunna
utöva kraften jag har i mina händer?
Korrekt.
Jag fick en stark reaktion när du började att tala om folkvandringar. Vad innebär det?
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Kan det vara din fruktan att bli nedtrampad?
Nej, det var det inte
Är det din fruktan för att du måste fly?
Nej.
Så kan du leta i dig själv.
Nej, det var en väldig kärlekskänsla jag fick. Men jag
vet inte varför det uppstod i samband med det.
Du kommer att förstå.
Är det till nytta för alla i flocken att ta kurerna som jag
jobbar lite med?
Så kan det sägas, om det är frivilligt. Korrekt.
Kan alla inta saltet i kapslar så som jag har gjort det?
Korrekt.
Jag vet inte om du har några individuella råd till oss,
för rening av kroppen, i tiden framöver.
Efter hand som tiden går blir det allt större behov
av att rena sin kropp och sitt blod. Det är också klokt
att försöka rena sin ande och själ i ljusets kraft.
Påminn dig själv om vad som sägs om rening. Allt
eftersom Andens visdoms söks, upphöjs frekvenserna,
och det blir mycket mer känslighet mot vad som äts.
Den som bär hög energi med visdom, behöver inte ha
så mycket av äldre energi. Den upphör att existera.
Den tas inte emot och accepteras inte av era kroppar.
Den förkastas om man kan säga så. Det blir lättare
symptom, reaktioner. Försök därför att förvalta er
energi, och tänk på vad ni äter.

Iliuka:

Den här typen av forum som vi har här nu, med några som
är intresserade i att fråga om Den Nya Tiden, har vi en gemensam nämnare i det, eller kommer vi till att ...
Det sprider sig. Det är som eld i torrt gräs.

?
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Har vi någon gång tidigare arbetat tillsammans?
Korrekt.

?

Under tidigare övergångar eller jag tänker på när Kristus
vandrade på Jorden.
Inte så långt tillbaka, för det kändes inte till och talades
inte om det i era skrifter. Dock, det var i de stora krigen
det fanns många smågrupper som upplyfte människobarnas fredshopp. Som att överge sig själv, meditera,
Det skapade energier som styrkte hoppet i nöden.
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Blir det mycket störningar vid år 2000, vid skiftet? Det har
pratas om att det kan bli stora störningar med datorer
och sånt.
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Korrekt.
Kan du berätta lite om det?
Om du menar vi skiftet så blir konsekvenserna, kaos.
Tiden innan, nu alltså, bestrålas Jorden av mycket
stark energi. Det är något som liknar solens vindar som
skapar störningar på allt som flyger och allt som rör sig
snabbt på marken. Det som är ”jordisk skit”.
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Är det något du vill meddela oss idag Iliuka?
Har vi inte talat mycket?
Det har talats massor. Men det är vi som har frågat och
frågat.
Hör vänner: Nu har vi kommit till slutet av vår pratstund.
Det är så här i tiden som kommer, försök att lägga märke
till vad som har sagts här. Försök att prioritera att rena
era stigar. Dock, likafullt allt vad som görs, skapas till
bilder som speglar intressen och behov hos era vänner.
Det skapas inre trygghet i era hjärtan och det smittar
vänner som försöker följa era grupper. Försök att inte
specificera gruppernas värden så mycket, det är det totala
som är den sanna kvalitén. Allt efter som ni vandrar på
era stigar kommer idéer, visioner, bilder, behov. Så kommer du att förstå, för det är i tiden efter som är för
Medicinhjulet. Utlagda symboler, som är placerade
för hjulets helhet
Så kommer de periferiska värdena att kunna ses som
polariteten for origos centrum. Varje människobarn som
tillhör gruppen bär sitt origo. Vi har sagt, för att erkänna
sig själv, måste man veta sin färd, det måste skapas behov
för målet. När man strävar efter att verkliggöra sitt mål,
öppnas portaler för tiden som kommer. För det är så, när
man strävar efter sitt slutmål, upplever man evighetens vindar.
Det är allt högre visdom som bringas till era hjärtan. Det blir
mycket ni kommer att förundras över. Det är mycket vissom kommer till själva intellektet. Högre jaget. Det är
inte det talade ordet, det är inte skriftens ord, det är frekvenser som erbjuds som offer. Det upplevs som insikter
som små frön som plötsligt gror. Efter hand skapas allt
högre energier totalt sett. Den som försöker att bringa
högmod i sitt hjärta kommer att falla. Den som försöker
att vandra sin stig i ödmjukhet, i de heliga mockasinerna
som består av ödmjukhetens skydd, kommer att gå långt.
Utan smärtor och ej känna av att den vandrar. Det är
ljuset som är målet, det är ljuset som är skydd, det är
ljuset som är skölden. Ert innersta kommer att lysa. Förtvivla ej för allt som kommer att uppdagas. Förtvivla ej.
Ha inte bekymmer för de stora gruppernas nöd, för de stora
gruppernas plågor. Om det är små barn, om det är äldre
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barn. Undra inte varför era frön på marken inte vill gro
om de inte är välsignade. När det blir kaos kommer ingenting att växa om det inte är välsignat. Försök att rena era
rum, försök att rena eran sköld, auran, med Salvia. Ta hand
om ert ljus. Var inte rädd för att byta ut ljus om det behövs
Ha tålamod med andra vänners frånvaro av ljus. Om det är
mörkt nu vad är det som säger att inte ljusets källa uppstår?
Om du bländas av någons ljus, förtvivla inte. Det är gruppens unisona kraft som leder gruppen framåt, det är inte
individen. Leta efter helhetens normer. Mitakue oyasin.
Vi tackar för elden som är som skydd för era liv. Vi tackar
för ljuset och allt det upplyser. Vi tackar våra vänner och
era undringar. Bär er visdom i värdighet. Sprid eran visdom
till gruppen. Konu Ekatah. Itchi Kekatah.
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