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VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 – 2008 

Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd – ferdigstilt: 10.10. 2008.  

Utskrifter fra: Trondheim 04.06.2008 (Tukáte) - Møllmannsgården 20.07.2008 (Tomas) – 

Säter 02.09., 03.09. og 04.09.2008 (Ikanela) – Österby 05.09.2008 (Ikanela) - Sarpsborg 

08.09. og 09.09.2008 (Bliwaki) 

 

INNLEDNINGSORD 

Der er en velsignet stund for alle sjelers tilblivelser, for alle himmelretningers 

visitasjoner, - for livhjulets glød er iboende alle sjeler der søker efter lysets kilder. Ennu 

har den ei sett kraften vokse. Nu er tiden kallet for at forblive sin egen speider, og at se 

hvorledes flokker er forenet. Således skal den søke at leve sin kraft på ny. Således skal 

den søke at se hvorledes der er til gavn at kjenne enheten vokse lik der var av den 

samme kilde. Så er der av Kosmos; så er der av Moder Jord. For ennu har den ei kjent 

vinden kalle, og ennu har den ei kjent sin egen kildes glød.  

Velsignet er således de stunder der vokser. Velsignet er de stunder i tålmods ånd. Hva 

gavner der så en sjel der hviler i intethetens tomhet? Der er således for sjelen der lenges 

til alle himmelske hjørner. Der er således for sjelen at fristes at oppløftes under den 

Store Ånds vinder.  

Velsignet er den der tror på sitt lys; der kjenner hva der vokser og der erklærer natten 

for at være hvilende og forbi. For alt hva den omskaper til lys, er hva der byder næring 

til sjelens lengsler.  

Kildene er for alle. Der finnes ei nogen kilder der er renere og der er mere forgyllet en 

nogen annen. Der finnes ei nogen lengsler der kommer av sjelens dyp der er større en 

nogen annen. Alt er der under den Store Ånds beskyttelser. Alt er der under den Store 

Ånds ledelser.  

Våge således at se om øynene er fulle av tårer, våge således at høre om øret er lukket, 

våge således at vandre om marken bever, våge således at byde og at mottage den kraft 

der svever om hendene er lukket. Omfavne eders tanker og se at alt er der Ett, alt er der 

en velsignet stund for den der søker. Søke at begrave eders frykter. Søke at oppløfte 

eders tro for kraften der hviler i alle menneskebarn. Alle livsvesener bærer ånd, for der 

finnes ei nogen ulikheter i ånd. Om den skuer ørnen svevende, om den kjenner moskitos, 

alt er der av den samme ånd. alt er der av den samme kilde.  

Velsigne således eders vandringer. Strebe ei efter fullkommenheter.  

For fullkommen er den sjel der våger at leve.  

Fullkomment er det øye der våger at se.  

Fullkommen er den røst der våger at tale ut av hjertets kammer.  

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah (= sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd).  

Tal eders undringer. (040608) 

 

*** 

 

DET HIMMELSKE RIKET 

Hvordan er det himmelske riket organisert?  

Lik der ei kan tales lik organiseringer, for der finnes av strukturer der svever inn i 

hinannen.  Lik der så er noget den vil se; at i de lavere dimensjoner finnes der behov av 

organiseringer. Dog i høyere vibrasjoner så finnes der ei nogen sådant behov. Der 

eksisterer alt i et værende tilstand, alt flyter inn i hinannen og alt er der så noget lik i ei 

noget behov. Der finnes ei nogen lengsler, der finnes alt hva den så er i lengselens senter.  

Således er der lik hva der tales den høyeste dimensjon av den niende og ned til den 

femte, er at sveve innom hinannen.  Således finnes der ei nogen grenser imellom de ulike 
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frekvenser.  Og likefullt av den femte og opp til den niende, der er av usynligheter for 

menneskebarnets øyner. Like fullt er der vibrerende i så høye frekvenser at 

menneskebarnet lett kunne konstruere en maskin for at se hva der finnes, dog ennu har 

ei menneskebarnet gjort så.  Således er der lik der vil manifesteres alt lettere i tiden hele 

Kosmos oppløftes i høyere frekvensers vibrasjoner. Der óg ville skape alt større 

forheligelser av hva der tales symptomer mennesker bærer lik lidelser av nutid.  Så er 

der óg lik der kan betraktes; der finnes Evighetens opplevelser, der finnes alt av kolører, 

vi kan være i kolørens senter, vi kan søke at flyte i kolører, vi kan ånde kolører, vi kan 

ånde toner, vi kan være tonen selv, og vi kan søke ikring i alt hva der er at beskrives av 

himmelske opplevelser. Vi er en stemning. Stemning er ordet for våre himler. Konu 

Ekatah.  

Er den selv i nogen stemning nu?  Det er den. Således skal den se at stemninger er noget 

påvirket av omgivelser, hva der er av hendelser og det faktum av hvorledes den selv er i 

tilstander til at mottage hva der er ikring sitt selv.  Således kan der tales: den er selv 

’responsible’ for hva der tales stemningers opplevelser. Således om den søker at favne 

om tilværelsen her og nu, så er den i stemningens kildes sentrum. Konu Ekatah. I 

Himmelen. (080908) 

 

Kan du fortelle hvilke De universelle lover er?  

Vi ser der kunne gjøres så, dog Altets energier er i frydefullhet om den lever ut sin kraft 

lik den skulle ønske at sin neste gjør imot sitt selv. Således alt er der av kjærlighets 

vibrasjoner. (080908) 

 

JORDAS SKAPELSE 

Hur skapades Moder Jord och vad är meningen med dess existens? 

Lik där finnes så, lik där finns många glober i ditt universum där är skapat av sådant 

kraft där är attraherande energier. Lik där finnes av elektroner och atomer där söker 

hinannen lik där är för människan där söker hinannen. Således är där allt vad där 

finnes under en Gudomlig energi att skapas. Moder Jord var i behov av att blive 

skapad. Och så är där för hela Universum för att blive skapad för på ny att leva upp till  

ny energi i ny frekvens om den vill . Om den kunne se så ville den se där finns i allt nio 

dimensioner, där finns allt fler Moder Jord den ej kan se med sitt öga, och så är där allt 

vad den lever ut av sin egen själs medvetande kraft där skapar frigörande energi för sitt 

själv. Allt vad där skapar sådan frigörande energi av sitt själv skapar och en frihet och 

en god helig vibration för hela Kosmos, Alltets energi. Om den söker en Gudomlig källa 

inom sig själv, så är där vad den söker att generera kraften till liv. Således är den själv 

en Skapare. Allt vad där så bliver till goda vibrationer i sitt eget själv är något den ger 

till Universum där binder globerna tillsamman. Således är där och lik den vill se att hela 

Moder Jord är en levande organism där lever sin egen intellektuell och emotionell 

tillstånd. Så är där. Kono Ekatah. (030908) 

 

Du pratade om olika frekvenser, ungefär som att det fanns flera Jordar så att säga. Blir det 

ungefär samma effekt som parallella liv?  

Så är där korrekt. Lik där och för Moder Jord och hela galaxen är i parallellt tillstånd, 

korrekt. (040908) 

 

Vad är det som fått magman att inte kallna? 

Det vet den. Där är således något av elektromagnetisk energi. Där är rörelsen av 

rotationer där skapar så, lik interference, lik där således bliver av den kärna där finns 

något av sådan förtätad energi. Där kan något samliknas med det materiska tillstånd 
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där finns inom en Supernova. Således finns där allt lik komprimerat så det tryck där 

finnes är en evig generator och skapar extrem temperatur. Så är där lik magma alltid 

vill vara i glödande tillstånd. Lik där är och för Luna. Där finns ej många människor 

där tror där finns en levande magma inne i Luna, dock så är det. Och så är det i dom 

flesta glober där finns ikring i ditt Universum. Där är en universell energi och ett 

faktum. Kono Ekatah. (050908) 

   

HØYE FREKVENSER / JORDING - KRYSTALL 

Hva skjedde med meg da det ble spilt på syngeboller?  

Vi ser: Av de opphøyde frekvenser der skaper oscillasjoner tilhørende din lille hjerne. 

Vi taler ei om at din hjerne er liten, vi taler om den lille del av din store hjerne. Og der 

finnes en alt mindre del av den lille hjerne. Således finnes der noget ulike kjertlers 

påvirkelse der skaper blokkeringer av blodstrømmer, om den ei søker at skape Moder 

Jords muld til at balansere. Der er klokt at den ser kraften er for at skape balanser. Og 

lik den nu oppvåkner til nye tilstander, så er der for at søke de dypere frekvenser, og ei 

for at noget skjule sitt selv bak de høyeste. For de høyeste kan skape brister. Der er alt 

høye nok lik de er. Den er av krystall. Konu Ekatah. 

Hva betyr det å være av krystall? 

Gjennom hvorledes der er av dine vibrasjoner, den er mottagelig for intergalaktiske 

transformasjoner. Dog kristall kan óg briste om der er forhøyede frekvenser. Således er 

den i behov av at forbinde sitt selv til Moder Jords magma. Den skulle søke noget i 

stunder at kjenne kraften av vulkano energier vokse, og så vil den óg erkjenne: den er 

på Moder Jord nu. (200708) 

 

LYS 

Kan du si noe om de lysskikkelsene og de lysringene jeg så rundt X? 

Vi ser: Alt hva den mottager av de opphøyede frekvenser er for at den selv skal tillære 

på ny de visdommer den en gang kjennede til for hvorledes den anvender lyskropper til 

helende kraft. Ei er den all tid i behov av at transformere sine egne kilder til 

bevisstheter i legemet. Den kan søke til lyskropper derved. Konu Ekatah  

Det lyset som Y så, hvor har jeg fått de visdommene fra? 

Vi ser: Der er kraften der er av gamle timer der tales noget av Lemuriens riker 

tilknyttet Atlantis' tid. Vet den ei så? - Det vet den. Konu Ekatah.  (200708) 

 

De lysglimtene og de små kulene, eller lynene som jeg har sett her noen ganger, hva er det?   

Der er 'spirits'.  

Jeg så en nå nettopp foran deg også, Iliuka.  

Der hender. Vi er over alt.  (200708) 

 

ILIUKA 

Hvor er det jeg kjenner Iliuka fra? 

Der er noget av de tider den søkede lik flokkens samlelser, under tiden den søkede nord 

av de kanadiske riker. Således er der óg av tidligere inkarnasjoner, lik der visiterede 

hva der tales store broers forbindelse mellom Sirius B og hva der tales Akitares av 

Pleiadene. Der var óg forbindelser til hva der tales Orion. Og således vil den óg lettere se 

hva der tales i din himmel lik M-fifty one (M-51), der bliver nogen tilblivelser og 

bekantskaper. Der er alt megen, megen inkarnasjoner av stjernestøvs begynnelser, der 

var kommunikasjoner imellom våre celler. Konu Ekatah. (200708) 

 

Har jeg opplevd Iliukas øyne?   
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Korrekt.  

Kan du fortelle litt om det?  

Vi ser; der er nogle menneskebarn der så noget gjennom tider har opplevet ’Øyet der 

ser’.  Om der så er i sitt eget selvs bevisstheter, om der så er av legemets naturlige 

opplevelse, dog like fullt, hva der tales den fysiske instruments øye, er ei nogen tid åpnet.  

Således er der for den tid; den der ser, ser forbi sitt eget øyets favnelse. Konu Ekatah. 

(080908) 

 

Vi som sitter här, vi sitter inte här av en slump.  

Så är det.    

Är det så att .. 

Där är bemött förut, korrekt.  

Ja, vi känner varann sen förut.  

Så är där korrekt, lik syster och broder.  

Det är et en mening till varför vi sitter här med dig. 

Så är det. Lik människan är kallad till denna eld. Så är där allt fler där är kallat, dock 

ej är där alla där lyssnar med sin själ. Således är där i tiden där kommer lik där skapas 

allt bättre kommunikationer mellan högre världar av himlar och människans himmel. 

Således är där och i tiden där är nu lik människor söker, så bliver där att erbjudas hjälp 

till något för livet hur den söker sitt eget ljus att  växa. För allt vad den så växer inom sig 

själv är till god hjälp i tiden där kommer. Där är intet till gagn att fylla sitt själv med 

bekymmer. Dock där är till god gagn att söka att tvivlen far med vinden och att den så 

vårdar den tro den skall bära fram till ljusets eviga källa. Kono Ekatah. (050908) 

 

GUIDER 

Ens guider følger en fra fødsel til død, men likevel så er det noen som er sovende til tider. 

Veksler de på? 

Stundom kan der være så. Guider er óg i behov av semester. (200708) 

 

Er det mulig for oss menneskebarn å ta på oss guidenes emosjoner?  

Dog ei er der totalt korrekt. Der er lik der skapes forbindelser gjennom hvorledes der 

tales energienes linjer, kommunikasjoner imellom spesifikke guider og menneskebarn. 

Således kan menneskebarn i sin intuitive ånd favne om hva der finnes. For stundom er 

der óg noget av den 'twin' i energi der skaper sådanne vibrasjoner. Der er så lik av 

dualismens prinsipper om den tenker av den materiske og antimateriske prinsipp. Så er 

der i behov om der en helhets energi skal være, korrekt. (200708) 

 

Kan mina guider också jobba med andra i min närhet?  

Så är där korrekt. 

Att vi delar guider? 

Så kan där talas. Om den ej ser vad där finnes lik Arcangels, om den ser vad där ej 

finnes lik huvudguide, så är där allt flere assistenter, om där kan talas så, där är till 

avhjälpelser för alla. Korrekt. (050908) 

 

UTENOMJORDISKE 

Jeg hadde et fysisk møte med utenomjordiske... 

Så er der korrekt. Der kan tales lik programmerelser av dine bevisstheter. Ei kan der 

skues noget gjennom noget apparaturer, den vil se og ei finne noget. Dog likefullt er der 

til cellenes bevisstheter alt større behov av at se hva der vokse skal. For 

menneskebarnets Moder Jord er en intergalaktisk enhet nu. Konu Ekatah. (200708) 
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Hva brukes den kontakten til som ble opprettet da jeg var 14? 

Hva der er så: Der er til at skape forbindelsens broer lik meridianer for 

kommunikasjoner av alt høyere frekvenser av intergalaktiske opprinnelser, lik der av 

langtider tilbake var. For om den skuer Kloden i ett nu, om den skuer menneskeheten i 

ett nu, så kunne den se at menneskeheten var alt mere utviklet av teknologiske energier 

enn hva der nu er. Konu Ekatah. (200708) 

 

Består Jordens nuvarande befolkning till 4% av utomjordingar eller är antalet mycket större? 

Där är allt mindre nu. (050908) 

 

Det lyset jeg så på himmelen sa du var et romskip. Viser det seg for meg av en spesiell grunn? 

Ei er det. Der finnes óg lik tusener og millioner av stjerner, dog ei er der spesifikt for to 

mikroskopiske øyner på sin Jord.  Der er så alt hva der svever ikring, hit og dit, er lik 

transformasjoner imellom tid og rum, og således er der forflyttelser og visitasjoner lik 

tusener og tusener i én tid, av Pleiadenes eksistener, av noget av Sirius’ systemer, av 

noget av Andromedas systemer, av noget for hva der tales de fjerneste deler av Pegasus’ 

systemer, så er der óg noget visitasjoner av Vegas systemer. Alt er der så tusener og 

tusener og tusener hver eneste sekund på din Jord. Konu Ekatah. (080908) 

 

Var det en gruppebevissthet med Aorta Kristalis?   

Der tilhører.  Dog like fullt er der lik den skal betraktes lik ’space craft’.   Så er det. 

Fra Akitares?    

Så er det.  (040608) 

(Aorta Kristalis er Iliukas romskip) 

 

Var Anunnaki positiv for vår bevissthets evolusjon?    

Så er det.  I konsekvenser er av positiv natur.  Korrekt.   

Derfor kom han?   

Korrekt. Korrekt.  Lik der er for Bep Kororotis.  (040608) 

 

MESTER – ELEV – TILBAKETREKKELSE, OGSÅ AV ILIUKA 

En mester trekker seg tilbake fordi en elev skal lære å være seg selv.  

Så er der korrekt.  Der er hvorledes der óg var visitasjoner lik ikring åtte tusener seks 

hundreder storsoler (8.600 år) tilbake i tid, hvorledes der var noget for Bep Kororotis’ 

energier at tilføre visdom for menneskebarn, således blev der tilbaketrukket i sin egen 

eksistens.  Således er der for at menneskebarnet skal vokse i sitt selv.  Så er der for 

Maestro der tilbyder visdommer, dog for at tilbaketrekke for at elever skal vokse i sitt 

eget selvs visdom.   

Så er der óg nu hvorledes der tales og formidles er óg en tid for at Iliuka tilbaketrekkes i 

sitt eget selv. Således er der under stumhetens tanker der vokser i menneskebarns 

bevisstheter. Konu Ekatah. (080908) 

 

BOKA ”URANTIA” – MICHAEL – LUCIFER - MONJORONSON... 

Stemmer hovedtrekkene av det som står om Michael i ”Urantia”?   

Så er der korrekt.  

Også hans rolle?   

Så er der korrekt. Der finnes ulike voktere for ilden, bror. Og der finnes ulike ilder at 

vokte. Konu Ekatah.  

Er Lucifer og opprøret slått tilbake?  
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Ei er det.  Der noget manifesteres gjennom hva der presenteres i symboler på Moder 

Jords yter.  For hvorledes der óg skapes noget for hva der tales tilintetgjørelser av 

spesifikke energier og elementer på sin Jord.  Alt er der for hva der skal vokse til nye 

eksistenser.  Om den så ser, så er der i nutiden der er av de dimensjonelle energiers 

motstridigheter av himlenes åndehærer, dog der bliver til at bringes til noget fredens 

fødelse og eksistens.  Alt er der likefullt lik der er just nu. Konu Ekatah.  

Så nå er det bare opprydding igjen?  

Så kan der tales.  Således er der i oppryddelsens tid viktigt óg for menneskebarn at 

rydde sine stier og at søke både innom den fysiske og mentale energi at rydde.  Alt hva 

der var kommer ei tilbake, og alt hva der bliver kan der ei manifesteres i nutiden.  Den 

må søke alt mere at erobre nuets verdier og helliggjøre den kraft der er her og nu. 

Således den velsigner livslyset i sitt eget selv og således den oppløfter vibrasjonen av sitt 

eget selv.  Således den er alt mere lysvesen i nuets eksistenser enn om den svever ikring i 

fortid og i fremtid. Konu Ekatah. (080908) 

 

Er Monjoronson på Jorden nå?  

Korrekt, korrekt.  

 

(Om interesse for bakgrunnen for spørsmålene, se: 

http://en.wikisource.org/Wiki/The_Urantia_Book/Paper_53, 

http://en.wikisource.org/wiki/The_Urantia_Book/Paper_54 og 

http://www.tmarchives.com/glossary.php - her søke på Monjoronson)   

 

KORNSIRKLER - INFORMASJON 

Har skriften som Iliuka nevnte noe med drømmen om Moder Jord og informasjon å gjøre? 

Gaias kilder er utømmelige, korrekt. 

Er det for tidlig å hente de informasjonene fra Moder Jord til menneskene? 

Ei er det. Vi ser der transformeres gjennom sirkulære opplevelser, symboler om den vil, 

til hva der tales helliget marker der er knyttet for Stonehenge-meridianer, og der er 

knyttet for energier der løper ikring. For alt hva der tales av intergalaktiske 

kommunikasjoner der åpenbares er således naturligt for 'extra terrestrials' at 

manifesteres i de engelske øer. Således er der for at den engelske tunges tale er alt lettere 

for heledelen av Klodens folk at se og at lytte, og således er der for at der lettere vil 

manifesteres til alles opplevelser. Konu Ekatah. (200708) 

 

Hvem laget kornsirkelen, "Sommerfuglen", i England?    

Der var der tales replikater - der er noget for hva der er av energier tilhørende Sirius-

systemer.  Kono Ekatah. (040608) 

 

Er det sånn at det kommer først en kornsirkel som er av det gode og så kommer det en 

kornsirkel hvor..  

Der kommer all tid et lys og så kommer der skygge, korrekt. Konu Ekatah.  

Og den kornsirkel nummer to, den prøver å ”ta” noe fra oss?   

Ei kan der tales så, for ei kan der all tid skues nummer to.  Der finnes noget ulike 

bevisstheter av ulike riker, således kan den ei overvåke alle Jordens marker. Konu 

Ekatah.  

Men det er to ulike slekter?  

Så er det.  
Er det noe vi kan gjøre for at ikke det skal skade oss?  

Undres ei så meget, for den der søker det bevisste lys i sitt selv, den der søker at fylles av 

http://en.wikisource.org/Wiki/The_Urantia_Book/Paper_53
http://en.wikisource.org/wiki/The_Urantia_Book/Paper_54
http://www.tmarchives.com/glossary.php
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kjærlighetens lys i sitt selv, er så óg vel beskyttet. (080908) 

 

TIBET  

Draupnas - hjem til Tibet, sier Iliuka.  Er det en informasjon?    

Så er det.   Der er befraktet av de store, fjerne galakser - hvorledes der kan tales 

informasjoner der er brakt av de fjerne riker til Moder Jords menneskebarn - 

visdommer der kan tales - lik esoteriske bud, om den vil.   Der tales óg prognoser for 

livssykluser.   Der er den samme visdom der er av Maya-kulturer og den samme visdom 

der var av Inka-riker og den samme visdom der var av Lemurias riker.  Kono Ekatah.    

Det ligger i vårt indre?    

Så er der korrekt.  (040608) 

 

PYRAMIDENE  

Keops-pyramiden virket som 'belønning', mens Kefren-pyramiden virket trykkende.  Hvorfor?  

Der finnes tider for hvorledes den kan søke av historiske verdier for ditt eget liv, 

hvorledes der er under tidens kapittel - hvorledes den vender sin rygg til sin høyre hånd 

- hvorledes den søker at befeste sine egne individuelle prosesser - hvorledes den óg 

kjende.  Der finnes all kraft der skal renes i den pyrami av Kefren, og således vil den óg 

se der vil induseres alt høyere frekvenser av Keops under tiden der bliver på ny 

gjenfunnet den pyrami-kristall der så er en ’space craft’. Kono Ekatah. (040608) 

 

Byggdes pyramiderna långt före egyptierna, och är utrymmena under Cheops pyramiden i en 

annan dimension eftersom människan ej äger förmåga att upptäcka den? 

Ej nu, dock där var så. Under alla pyramider där finns således lik ?gångar. Där finns 

något lik hål människan kunde söka till lik i eteriskt tillstånd. Där är lik den känner till 

visdomen för hur där är bebyggat, dock där var lång tid innan människan tror. Och där 

finns och andra ställen där bliver synligt om tid, för hur den söker under Bosniens riker 

att se pyramidenergi. Allt är där i växande tillstånd, dock där är lik av gammal visdom 

där blev använt av eterisk energi genom astral resor. Kono Ekatah. (050908) 

 

MAYA-KALENDER – ANDRE KALENDRE 

Er det vi som en gang har skapt Mayakalenderen?     

Så kan der tales.   Lik innforstått, at hvorledes den søker av gamle tiders opprinnelse.  

Alt er der en Enhet, alt er der i den samme flokk - Mitakuye Oyasin. Kono Ekatah. 

Maya Koden - en Åpenbaring?   Der kan være.   Der er hvorledes den søker at se at 

Åpenbaringer finnes ei.   Åpenbaringer er dog bekreftelser på alt hva der finnes i dine 

egne kilders bevisstheter - skjult under dine egne skapende skygger.    
Er Maya Kalenderen og Maya Koden skrevet ut fra intuitiv forståelse?   

Så er det.   Under den spesifikke tid.  I rumløshet.   Kono Ekatah.    

Hva betyr dagen 13 Ahau ?    

Der er så - lik der er til gjenoppvåknelser.  Der er dagen for at feire livet.  Celebration.  

 Kono Ekatah.   

Og det er de nye følelsene?    

Så vil der være naturlige konsekvenser, korrekt.   (040608) 

 

Jeg har en kalender, - begynner den når Maya-kalenderen slutter? 

Så kan der tales. Der er lik der finnes evige sykluser. Der finnes sykluser bestående av 

6800 storsoler. Således er der for menneskebarn at forberede sitt selv til mottagende 

energier av 'extra terrestrials'. Lik der under tider for megen tider tilbake Anasazi 

Indians visiteredes av hva der tales Bep Kororotis' energier av de sfæriske frekvenser 
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tilhørende Pleiadenes systemer. Konu Ekatah. (200708) 

 

Hvem reiser sammen med meg til Egypt i 2012?  

Om der skulle tales alle, så blev der noget lik 1.871 navn. Vi den være beredt på så 

mange navn?  

Nei.. 

Oki, så vil den se i tiden der kommer, for ennu er der ei besluttet for alle sjeleflokker. 

Noget vil der blive forhindret og noget vil der skapes til livsgleder at følges. Ennu er der 

ei besluttet. Konu Ekatah. (200708) 

 

Har jeg tenkt rett i forhold til Maitreya, Kristus og Bep Kororotis? (At det er den samme 

energien.) 

Der er alt mer. Der er en liten del av den totale energi, korrekt.  
Vil da folk forstå?  

Ei vil det. (090908) 

 

2011 - 2012 

Hvilke forandringer har vi i vente i år 2012 og hva vil det si for menneskeheten?  

Alt hva der så vokser til høyere intensiteter av frekvenser, skaper påvirkelser, lik der óg 

er av langmodighetens sykluser for Moder Jord.  Nu er der lik den vil se der er av store 

galaktiske forendringer. Ei er der noget der så bare hender på din Jord, der finnes 

påvirkelser for hele Universum.  Hvorledes der er av store forendringer, der er noget 

der påvirker alt hva der lever og alt hva der sirkulerer og alt hva der tilhører elektroner 

og molekyler.  Således vil der påvirke alt hva der vokser, om der er beplantninger, om 

der er dyr- og fuglevesener, alt er der i forendringer nu. Tusen takk. Og der er til god 

gavn. Der oppløftes til høyere vibrasjoner.  Således er der óg alt lettere til at hele ulike 

symptomer, og således bliver der så noget av de gamle symptomer forløset og således 

bliver der gjennom genetiske tanker noget forstått hvorfor menneskebarn påtager 

symptomer av ulik art. Konu Ekatah. (080908) 

 

Förändringarna som kommer att ske 2012 eller oktober-november 2011 när allting 

sammanfaller med olika cykler - och att vi kommer att leva i ljus så småningom i 17 år - och 

vi kommer att andas foton, stämmer det?  

Ej är där totalt korrekt. För den andas fotoner allt nu. Dock söka att se lik allt där 

växer, så är där allt mer än sjutton år, där är i tusener storsolar där bliver till allt högre 

frekvenser. Således bliver där lik den kan se att Moder Jord och människan 

transformeras till en intergalaktisk dimension. Så är där för alla Eders planeter där är i 

Eders systemer. Där växer i frekvenser lik något där nu är osynligt bliver till synligheter 

för människan att se. Således vill där skapas nya visdomar, och historian är i behov av 

att omskrivas. Kono Ekatah. (050908) 

 

Dom människor som av olika anledningar inte kommer upp till fjärde och femte dimensionen 

vid Jordens transformation, kommer dom att elimineras?  

Ej bliver där så. (050908) 

 

Den tolfte planetens omloppsbana har 26.300 år ...  

Så är där korrekt. Och där korrigeras; där är den trettonde planet, för den tolfte där 

blev så att krocka att se där blev till småstenar lik astroider ikring i ett bälte kring ditt 

system. Den trettonde planet är något där så beskrivs lik 26.817 storsolar i omkrets, 

korrekt.  
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Omloppsbanan kommer snart att uppnå sitt .. 

Där bliver i november 2011, korrekt.   

Påverkas våra frekvenser i samband med att det här sammanfaller då i november 2011, och 

kan polvändningen påverkas av närheten till denna planet? 

Där tillhör densamma frekvens allt vad där så bliver, korrekt. För där är således lik där 

och beskrivs lik 108.000 storsolar emellan varje gång där vänder emellan polerna. Så är 

där och den vill se där finns energier i Moder Jords magma just nu där skapar någon 

turbulens av magneto atmosfäriske fenomener. Så vill den och se där är en lång process 

över flera storsolar, dock där tillhör densamma  kosmiska händelse, korrekt. (050908) 

 

PLANETER –  KROPPEN VÅR 

Venus er dekket av gass - slører det Venus's Øye?    

Så er dett.  Øyet er sløret for at se - for i den tid der var for Moder Venus at se, så var 

der alt klarere, og så er der noget dunklet nu ned for at lettere menneskebarnet skal se 

sin egen kraft.  Der var Venus óg Mars.  Således var der óg for romerske energier der 

søkede noget til tilbedelser av hva der tales gudene Mars.  Der bringer òg kraften til at 

se Mars bestøvet.  Der finnes der òg til at sløre et Øye av Mars.   

Kan Jordas Øye se bedre enn Venus' Øye?    

Så kan der tales.  Søke til ei nóget at forveksle med Moder Jords Øye av Hawaii.  

Således vil den óg se i tiden der kommer der finnes til åpenbarelser for hva som er av 

Visdomsøyet i Moder Jord.   Kono Ekatah.   

Har det Øyet noen lokalitet?    

Så er det, dog ei skal den vite nu.  Kono Ekatah.  (040608) 

 

Har planetene sin faste plass i kroppen?   

Så kan der tales.  Om der tenkes noget for så av den molekylære forbindelse, meridianer 

av energienes transformasjoner, så er der korrekt.   

Hvor har vi Pleiadene da?   

Hva der finnes så i hjertets senter.  Kono Ekatah. (040608) 

 

Om Vintergaten?    

Hva søker den efter?    

Informasjon.    

Vi ser: alt hva der er så - er der så av frekvenser der er gjennom de store opphopelser av 

galakser - lik den primært skal se der finnes noget lik en tre-del menneskebarnet kan 

skue.  Og like fullt er der to tre-deler der vil åpenbares til skuelser for menneskebarnets 

øyer i tiden den vokser til alt klarere bevisstheter.  For ei kan alt skues bare gjennom 

øyet.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

ENDRINGER PÅ JORDA – FYSISK - ØKONOMISK 

Nordens riken kommer ju att förens till ett rike 

Så är där korrekt.  

Kan du berätta lite hur och när det här kommer att ske? 

Varför undrar den om sådant nu?  
Lite nyfiken.  

Vi ser; där föds turbulenser där finns inom dom ryska stater och där finns inom dom 

kinesiska riker. Allt är där i turbulenser, - där är lik konsekvenser av energis behov av 

vad där talas  myntevärdes behov. Sen vill den se hur där skapas nya  visioner för värde 

genom där bliver så ej några mynter, dock där bliver något annat att beräkna  värde på. 
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Och sen vill den se hur där skapas behov för att förenas riker. Där är så där vill skapa 

ny tid för Nordens ljus. Kono Ekatah. 

Hur långt fram ligger det här? 

Det behöver den ej att veta. Kono Ekatah.  (040908) 

 

Vi vil reise til Island for å oppleve klimaet vinterstid, når vi bør reise dit?  

Vi ser; der er klokt at den avventer nogle stunder, lik der skapes i langsiktighetens 

tanker. Intet skal der jages efter, for vi ser der óg vil forendres noget i hva der tales 

mynteverdier for de Saga øer. Således bliver der alt lettere efter stunden. Ennu en 

storsol skal der avventes. Konu Ekatah. (090908) 

 

Kommer Jordens ekonomiska system att erodera inom kort? 5-10 år? 

Ej är det, ej är det. Den vill se hur där skapas om genom kristalliseringar av allt vad där 

är av organisk och materiskt tillstånd. Så vill den och se vad där tillförs av dom högre 

frekvenser av Kosmos lik den kallas den blå frekvens och energi där manifesterar alla 

förändringar inom grundstoffer. Kono Ekatah. (050908) 

   

CO2- hysterin som pågå, är den skapad av Illuminati enbart för att kunna härska och  

kontrollera med globala rädslor som vapen? 

Ej är det, ej är det. Där är människans medvetande kraft där är något låg just för den 

moment. Om där tänks så, så är där lik där ej kan människan beskriva hur där skapas 

om vad där talas klimater, för människan kan ej göra något därvid. Där är naturliga 

konsekvenser lik cykler där så förvandlas lik där bliver för Moder Jords konsistens av 

ytan och magmans roll. Således är där allt mycket mer komplicerade energier där 

sammanhänger för sådant. Kono Ekatah. (050908) 

 

Kan global healing eliminera orsaken till planetens nuvarande tillstånd? 

Ej kan det. Där kan förmildra något av kraften i frekvenser. Dock söka nu att se; vad 

där är av global healing kan och skapa störningar för allt vad där är i tvungenhet till att 

komma. Moder Jord söker att föda sig själv på ny, och således är där lik den skapar 

mildhet genom sin healing. Allt är där av globalt interesse för att se alla förändringar är 

en kosmisk händelse, en stor intergalaktisk transformation där ej kan bestansas. Kono 

Ekatah. (050908) 

 

Är det då så att detta med miljöförstöring och koldioxid inte är det som är problemet till den 

globala uppvärmningen, utan att det är cykler som vi också haft sedan tidigare? 

Där är lik Moder Jord under all tids rörelse i den stora galaxen. Således om den ser sin 

egen galax av den stora höjd så vill se där finns i allt sex till åtta tentakler. Om den ser 

nu så är där varje gång Moder Jord passerar den ena tentakeln där bliver så förhöjning 

av energi, lik dimensionens upplyftelse. Så är där lik där är många hundrade och 

tusener storsolar emellan. Allt är där så i evige vandringar för Moder Jord. Så är där 

och nu, lik nu är den att se dom polara ändringar är naturliga, Universella, Kosmiska 

förändringar.  (050908) 

 

SORT HULL 

Vad var det som orsakade Tunguska katastrofen 1908? 

Där var vad där i din himmel kallas ’black hole’. 

Svart hål? 

Så är där korrekt. (020908) 

Kan du förklara det lite närmare? 
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Vad där så skapas vad där talas svarta hål är och en materisk energi, och där bliver till 

antimaterier under tider där skapar lik kollisioner med Moder Jords yta. Under tider 

där bliver så megen av hårdhet i fysikens natur, så är där lik där komprimerar till intet 

och där bliver således där skapar ett svart hål. Där finns svarta hål där dör i sin egen 

födelse och där finns lik svarta hål där föds för att blive. Där finns så i behov för ett 

svart hål att existera lik ett vaccum. Således finns där ej något vaccum på din Jord och 

således blev där hålets död. Kono Ekatah. (030908) 

 

MEDICINE WHEEL 

Medisinhjulet finner vi også igjen i kroppen?   

Korrekt.   

Er for eksempel Øst - Høyre?   

Så kan der være.  Der er beroende hvorledes der så er skapet i energier hva der tales 

DNA-profilen.  Hvorledes der óg er av bestemte intensjoner for livets utfoldelser.   Nogle 

gjør tegn med sin venstre hånd og nogle gjør tegn med sin høyre hånd, således er der 

ulike energier av Øst og av Vest.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

Om universell enhet i menneskets indre:    

For hvorledes den søker i Medicine Wheel - hvorledes den søker at betrakte i 

menneskebarnets skapelse - hvorledes den ser senteret der er av hjertet - der er av 

Pleiaders- der er av Akitares's systemer.  Og hvorledes der er av de frekvenser der 

gjenspeiler Origo.   Således vil den óg se at Øst og Vest er i balanser mellom punktet, og 

Nord og Syd er óg i balanse.  Like fullt er der lik den ei all tid vender huvudet opp.  Der 

finnes óg nogle stunder i behov for at se hva der finnes i dybder av materiske energier, 

av urkraftens tider i Ur-Moderens energi i ditt eget selv.  Så vil den få med den kraft der 

er imot de himmelske hvelvinger - og så vil den se at den store opphøyede Fader 

Himmels hvelving er eksakt den samme frekvens som hva der tales den dypeste magmas 

muld.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

VANN 

Er vann budbringer for Jorda og resten av Universet?    

Så er der korrekt.   Vannets molekyler er den samme over alt hvor den søker i 

galaksene.   Således vann der lever i molekylær struktur på din Jord - kommuniserer 

med vann hva der finnes i de store videre galakser.  Vann er således hva der tales - 

gudenes språk.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

När jag programmerar vatten, hur lång tid tar det? Räcker det med en timme eller ska det stå 

10 timmar?  

Vi ser, allt vad den så förmedlar kan där göras under 3 sekunder. Om den så söker, så 

är där och lik den skall tänka att vattnets molekyler besmittar vattnets molekyler. Allt 

är levande i molekylets struktur (där) är lik bärare av informationer av kärlek. Om den 

så och talar till sig själv, är där lik den besmittar sin nästa med densamma energi av 

kärlek, så är där väl. Lik den ej behöver så all tid att tala till vattnet. Vattnet kan och 

tröttna Kono Ekata 

Vad är vatten egentligen, för det är inte vad vi tror? 

Ej är det. Där finns någon Gudomlig element i allt vad där finns i Universum. Där är en 

galaktisk frekvens där manifesteras lik vatten. Människor kan ej förstå vattnets 

egenskaper och människan kan ej se hur vattnet kan se människan. Vattnet  är en 

levande Gudomlig skapelse där så förmedlar sin kraft igenom sig själv till den störste 
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och den högste av Alltets energier, The Spirit Of The White Eagle. Kono Ekatah. 

(040908) 

 

Min hjelper?   

Søke nu at høre - kolon: Der tilhører noget av de nepaliske riker, en eldet vismann der 

er av de gamle visdommer der var før kristenhetens tid på din Jord. Derigjennom er der 

óg visdommer der inneholder visdommer ikring fjellets beskaffenheter og hvorledes 

vannet er noget modifiseret gjennom molekylets strukturer, hvorfor vannet er en 

galaktisk energi og hvorfor vannet kan bære visdommer til sin neste gjennom at 

programmeres til at drikkes. (080908) 

 

MAT - VEGETARKOST 

Är det av stor betydelse för min utveckling att jag håller mig till strikt vegetarisk och 

vegankost? 

Så kan den. Dock där är allt viktigt att den söker lik för inkarnationen att skapa  

njutande energi. Om den känner behov för något där är för njutande energi, så skall 

den söka därtill. Ej skall den så genom dogmatism söke lik enbart för specifik föder, för 

där finns och i människans lekamen behov för proteiner, till exempel genom vilda djurs 

kött. Således är där lik energier där bliver brist inom ditt eget själv. Så är där klokt att 

den ej blockerar sig själv för enbart vad där är av vegetabiliske föder. (030908) 

 

KARMALOVEN 

Vil du si meg noe om karmaloven? 

Vi ser: Der er gjennom ulike inkarnasjoners tilblivelser den tilvelger den sti den vil 

vandre, lik der er av sjelens begjær. Således vil den all tid søke imot hva der skaper den 

forherligste kilde av ditt lys. Således er der óg lik der ei er en intellektuell bedømmelse, 

dog der er en søken efter, for sjelen, at skape alt større energiers frekvenser, at se 

hvorledes sjelen alt mere kan opplyse sine nesters omgivelses sjeler. Således vil den óg av 

magneto-prinsipper søke til hva der tales sjelefrender. Der óg er noget lik den vil forlate 

gamle karmiske oppgaver for at se at der finnes alt større oppgaver i framtimes lys. 

Konu Ekatah. (200708) 

 

Blir store ugjerninga begått i vårt jordiske liv straffa i neste inkarnasjon?  

Lik der ei kan beskrives lik bestraffelser. Straff er noget konstrueret jordisk ord, der 

finnes ei sådanne ord i våre himler. Dog der er naturlige konsekvenser for alt hva den 

holder tilbake i denne inkarnasjon, bliver på ny at bemøtes i neste inkarnasjon.  Om der 

bliver til mishag for sine gjerninger, så er der noget der kan tales balanserende energier; 

- hva den selv sår, skal den selv høste. Konu Ekatah. (090908) 

 

LOVEN OM TILTREKNING 

Det finns en lov som heter Loven om tiltrekning.  

Så er der korrekt, der finnes en kosmisk bevissthets lov, attraksjoner finnes over alt i 

heledelen av Universum, så er der korrekt. Således, alt hva den er i behov av under 

denne inkarnasjon, er noget den tiltrekkes efter tiden den vokser i sitt mot og sin styrke.  

I tiden den kjenner sitt selv beredt til at leve livet, så er der noget nogle menneskebarn 

tror at livet leves, lik der så alt er til for hvorledes der skapes gleder, og ei skal der 

gjøres noget selv for at høste gleder. Dog der er i tiden den vil se; de motvinder der er vil 

fryde den, for hvorledes den lettere vil vokse.  For om den var en ørn ville den frydes 

over motvindens kraft.  Således  skal den se alt den høster av erfarenheter er til at skape 

noget bemøtelser efter attraksjonens lover. Konu.Ekatah.  (090908) 
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GJENKJENNELSE 

Bakgrunnen for at jeg gjenkjente den personen ved brønnen?  

Der er så, lik vi har talt før, alle bemøtelser er til spesifikke hensikter.  Der er for at 

gjenopplive minner, enten for hva der er av dine egne helende krefter eller der er for 

således noget den selv skal forløse av karmiske prosesser. Således er der, om den så 

kjenner igjen óg vibrasjonen av brønnens energi, så er der lik tilhørende alt like meget 

som der er for menneskebarnet. Konu Ekatah. (090908) 

 

TILLIT TIL UNIVERSET 

Hvordan skal jeg øke tilliten til Universet?    

Der er hvorledes den søker så at pusse speilets refleksjoner av sitt selv.   Således skal den 

hvile i hva den ser.  Søke at beskue ditt eget selv i speilets refleksjoner i én timedels 

stund.   Så skal den ei fortape noget av øyets refleksjoner av sitt selv.   Således skal den 

óg tale til sitt selv - for hvorledes den betrakter hva den ser.  Derigjennom vil der 

oppbygges i kraft og derigjennom vil der falle til hvile, og derigjennom vil der bringes 

noget opplevelser av visdom der er.  En timedels stund skal den skue sitt selv.   Kono 

Ekatah.  (040608) 

 

FRIHET – EGET ANSVAR 

Hvor stort ansvar har jeg, og hvor stort ansvar ligger utenfor meg, eller skal jeg si, inni meg?    

Alt er din egen responsibilitet. Den skal vite hvorledes den så bærer fram sin egen kraft.  

For hvorledes den så sender sin egen kraft ut av sitt eget selvs påbegynnende fødende 

tanker, så skaper den óg sin framtids opplevelse.  Alt er der så en fødende tanke.  En 

tanke fødes og bringes energier - næring om den vil - og således er den responsibilitet av 

tanken er født og til der bliver til konsekvenser.  (040608) 

 

Det som løsner i kollektivet, merkes individuelt?    

Så er der korrekt.   For alt hva der omskapes i frekvenser, laaangsomme forendringer 

av bølgefrekvenser, er óg for hva der tales den kollektive inspirasjon.  Alt påvirker der 

så hver et individ, hver en dyrecelle og hver en plantecelle.  Alt hva der lever og ånder 

høster av sådanne forendringer, transformasjoner om den vil.  Kono Ekatah.   

Og det har skjedd på et dypt plan?   

Så kan der tales, korrekt. (040608) 

 

Jeg føler stort ansvar for at arbeid blir utført - også av andre:    

Dog ei kan den. Ei kan der påvirkes alt nu. For hvorledes den så tilvelger, er noget den 

skaper i energienes reaksjoner.   Således vil den óg se, at der finnes distanser - dog like 

fullt parallelle eksistenser av fusjoner og fisjoner.   Således vil den óg tillære de 

visdommer der er for galaktiske energier - hvorledes den søker at se balansens punkt 

imellom materie og antimaterie.   Således vil den óg forstå sitt eget selv alt bedre.   Kono 

Ekatah.    
Hvordan balansere ansvaret mellom å få arbeid utført rundt meg - og min egen utvikling?    

Det skal tilvelge sitt eget selv.   For hvorledes den så søker, så skaper den sin egen 

fremtid. Ei kan den være så megen omkringliggende responsibilitet som den selv 

tilvelger. For således mister den grepet om sin egen kjernes bevissthet.  Alt hva den 

søker at forbruke og at forgylle av sin egen kilde, bringer óg alt lettere nóget 

omfavnelser for sine nestes ubevisste energiers adspredelser - er til helende kraft.   Ei er 

der så alt en må gjøre - der er alt hva den ER - der bringer større kraft.  Kono Ekatah.  

(040608)  
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SKJØNNHET 

Afrodite er skjønn.  

Er der så den betrakter sitt eget selvs skjønnhet?  Der er noget den må beslutte at gjøre, 

for der finnes skjønnheter i alle menneskebarn.  Således, den der i sine bevisstheter og 

ærlige sanser søker så efter at se sin skjønnhet i sitt selv, og erkjenner den storhet der er 

i sitt selv, så er der til gode spor at kjenne Afrodites energier i frekvenser.  Konu 

Ekatah. (090908) 

 

SANG OG BEVEGELSE 

Vil du si meg noe om eurytmi og sang? 

Alt hva der leder imot harmoniseringer av celle-bevisstheter er således til at oppvåkne 

gamle minner; skjulte minner, i hva der tales av de gamle tider, hvorledes tidligere 

inkarnasjoners bemøtelser óg var gjennom toner. Der skapedes toner, og der søkedes 

alltid at skapes bevegelser av harmonisk natur. Der var alt flere seremonier og alt flere 

bevegelser til sameksistenser til dans og til levendliggjørelser av sitt selv i tider den 

imiterede at være både fugl og fisk og levendliggjørelse av villdyrets kraft. Nú er 

menneskebarnet presis forstummet. Konu Ekatah. (200708) 

 

HØRSEL – DET Å HØRE - LYDER 

Jeg hører veldig lite på det høyre øret mitt, og det sies at jeg er født slik. Hvorfor? 

For hvorledes den søker, så er der til beskyttelser. For hvorledes den så forblindet sitt 

selv i tidligere inkarnasjoner, så har den óg forlammet sitt øre av bevisstheter for at 

unnvike at høre fremtimens kommes tanker. Den er således i noget tung bevegelse for at 

gjenfinne sine gamle spor, for nu er der noget sent at angres. (200708) 

 

Jeg hørte en summende lyd, hva var det? 

Der er Moder Jords vibrasjoner lik der genereres av magma, lik der skaper nu 

forvandlinger av hva der tales de magneto-polare energier, lik der er preparasjoner for 

at den polare nord vil søke noget efter sine lengsler mot polar syd. Således er der 

transformerende vibrasjoner den kan høre. (200708) 

Enn den vinden som jeg hørte i treet som jeg ikke hørte hva var? 

Der var en magisk vind. 

Kan du forklare meg det? 

Oki. Der er således for de magiske vinder der bærer fram ånder og voktere, for i 

stunder den søker at kommunisere med sine kraftens dyr, så er der óg lik den alt vet at 

kraftens dyr er lik ørnens vinger der farer ikring. Ørner der manifesteres lik kraftdyr 

kan ei søke noget i den fysiske materie at manifesteres, der søker i hva der tales de 

skjulte himler. Dog vinden er lik den bærer fram sin bror og søster til din verden. 

Således kan den noget høre en vind lik vardøgens vind der ei eksisterer av fysisk natur. 

Dog likefullt der eksisterer av frekvensenes forvandlinger i tiden dyret farer hit og dit.  

Enn den høye frekvenslyden jeg hører inni mitt hode? 

Der er i ditt huvud. Der er således lik påvirkelser for hvorledes vi taler: Den skal tro på 

sitt øye. Der er noget hva der tales korreksjoner for hva der er av øyets mottagere-

enheter til hva den så vil fortolke. 

Er det ikke riktig det jeg fortolker? 

Der bliver. (200708)  

 

Jeg har hatt en kraftig lyd i øret. 

Har den hørt tomhetens stillhet?  
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Er det det?  

Der er. For hvorledes den i stillhet vil favne om de lyder der er av de høyere 

bevisstheter. Den hører nu lik den óg skal søke at se hva der utvikles til dine sanser. For 

hvorledes der er gjennom dufter den kjenner, hvorledes der er gjennom syn den ser, 

hvorledes der er gjennom hva den hører, således vil der langsomt vokse til høyere 

frekvenser. Der tilhører óg Moder Jords utviklinger. Der er noget hva der tales 

galaktiske tilførelser av energier til din Jords bevissthet. Så er der lik den sanser.  Der er 

vel. Hva skal der anvendes sådant lyder til?  

Vet ikke.  

Den vet i tiden den kjenner kraften strømme, den vet i tiden den vil søke at fornemme de 

billeder rundt visjoner der åpenbares.  Således vil der være alt lettere. Konu Ekatah. 

(090908) 

 

Han hører noen høyfrekvente lyder på natten. 

Der er noget for hva der i sin himmel kan tales lik engle-energier. Der er energier der 

svever ikring for de der bærer øret og de der ser.  Og således er der noget lik 

konsekvenser av hvorledes den forhøyner sine egne oscillasjoner. Alt efter hvorledes den 

skaper høyere vibrasjoner av sitt selv, så bliver der óg lik speilets refleksjoner at oppleve 

at sanse høyere vibrasjoner til sine ører.  Og den vil se fornemmelsen av kraften ikring. 

Konu Ekatah.  (090908) 

 

MINNER – DRØMMER 

Det er vanskelig å vite hva som er hva, om det tilhører drømmetilstander eller er minner av 

tidligere inkarnasjoner.   

Så kan der betraktes i ett, for alt hva der er lik minner av tidligere inkarnasjoner kan óg 

lett manifesteres lik drømmer i denne inkarnasjon.  Drømmer kan óg være påminnelser 

av liv den har levd før. Således skal den betrakte energien i den samme frekvens. Nogle 

stunder kan der være noget lik et mikstur av alle elementer. Konu Ekatah. (080908) 

 

Å ROPE SITT NAVN 

Hva er konsekvensen av at jeg ropte innover, langt innover regnbuen.   

Lik den søkede, så er der lik i billedets ånd. Om den søkede at rope til sitt selv, så er der 

lik den forener kvaliteter i sitt selv. Lik den skaper større synligheter for hver gang den 

roper. Den bliver av høyere vibrasjoner, således alt lettere synlig for våre himler og sin 

egen guides tilblivelser. Således er der skrevet i De hellige skrifter, hvorledes den 

usynlige sfære skal manifesteres i synlighet for mennesket. Alt er der i forenelser i tiden 

der tales gammabestrålinger til Moder Jord, hvorledes der vandrer 165 og nogle 

millioner storsoler imellom hver gangs tentakel i den store galakse passerer sin Moder 

Jord. Således er den så nu i alt høyere frekvenser enn hva den nogen tid i disse 

inkarnasjoner har vært. Konu Ekatah. (200708) 

 

Kosmiske navn:   

Den skal søke at skue et navn - lik navnet er i bevegelse.  Individets utfoldelser er i 

bevegelse.  Utviklinger er bevegelse.   Et navn skal ei være konstant heledelen av livet - 

for den utvikles.  Således skal óg navnet utvikles.  Navnet lever ut sin egen kraft efter 

hvorledes den selv søker at sprede sin kraft.  Derigjennom skal den se - et navn er lik et, 

hva der tales på din Jord, et verb der kan forbøyes - og så vil den se sitt nye navns 

tilblivelser. Kono Ekatah.  Søke at komponere sitt navn, og så vil den så gjenkjenne - 

navnet er noget den har gjenfunnet i sitt eget selv.  For navnet er betydelse - lik i oktaver 
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- lik i toner - lik i verdier - lik i sum av ditt eget selvs respons.  Navnet vil den så blive 

bekant med i hva den selv skaper.  Den er sitt navn.  Kono Ekatah. (040608) 

 

TRO 

Snakk til meg om troen min. 

Vi ser: Alt hva den tilvelger noget at forstyrke sin tro er således der óg i parallell tilstand 

vil utprøves av sin Store Ånd, således vil der bære noget lik den vokser i sin egen 

bevissthet for hva der tales tro. Tro er ei noget kvede og tro er ei noget drikke. Tro er 

noget hva der er grunnfestet i ditt eget selv, og hvem der fester sådan tro er noget i din 

egen 'responsibility'. Klokt er der at se, alt hva der vokser er i behov av næring.  Konu 

Ekatah. (200708) 

 

UTFOLDELSE AV SJELEN 

Hva skal jeg gjøre for å folde ut sjelen helt? 

Vi ser: Alt efter hvorledes den nu søker, så er der lik den vokser alt mere i sin sjel enn 

hva den tror. Alt hvorledes den søker noget at perfeksjonere sitt selvs liv, skaper 

besvikelser i eftertid. Alt hva den kjenner hvorledes den flyter lik den var et løvblad på 

den store visdoms elv, så ville det der bringe alt større kraft i ditt selv. Søke ei at se at 

livet er noget den skal gjøre. 'Just live it'. Det vet den. Konu Ekatah (200708) 

 

Hva skal jeg gjøre nå fremover med meg selv? 

Der er så den skal lytte til sin sjels bevissthets ønsker. Om den så skuer i naturen, ei 

tenker en kongle: hva skal den nu gjøre? Den lever ut og utfoldes for at sprede sine frø. 

Så kan der óg være for ditt eget selv, til at se alt hva der tilkommer livet, bærer 

bestemte, spesifikke energiers bemøtelser for hvorledes den selv skal forløse og 

hvorledes den selv skal skape forløsninger i alt flere enn hva den tror. Den søker således 

på sine stier og forglemmer hva den selv byder. Den skulle skue sitt eget selv av våre 

himler lik vi gjør. Så ville den noget påminne ditt eget selv om at den var en liten 

juletomte. Den spreder så meget gaver i kring sitt selv. Og så skal den ei nogen tid 

forglemme: her finnes óg mange tomter. Hilse på dine brødre og søstre, du. Konu 

Ekatah (200708) 

 

Hvorfor er jeg så opptatt av søyler?  

Der er gjennom tidligere inkarnasjoners påvirkelser, hvorledes den óg søker at se; der 

finnes en søyle innom ditt eget selv, lik av Kundalini-energier, der bringer forbindelser 

mellom himmelske og jordiske energier. Alle menneskebarn lever lik lyssøyler og således 

er der noget den søker efter at se.  (080908) 

 

AURA – ÅNDELIG ENERGI 

Kan auran som omger oss människor gå sönder? 

Så kan där talas. Söka nu att se; där finns i principen genom sju olika frekvenser i 

kulörer i din aura. Dock om den söker att se där finnes genom traumatiske upplevande 

lik där är till exempel i chock, där skapar hål i sådan auras fälter. Om den söker så i lik 

genom droger till exempel, så är där och lik där skapar hål lik där är i behov av att 

helas. Lik människan tänker för att hela sin lekamen, den lätt förgĺömmer att där och 

måste hela sin auras energi. Energier den känner är något där skall växa fram genom 

hur den söker att lyssna efter hjärtats vilja, alltmer än efter intellektets  förväntande 

vilja. Så är där allt bättre lik den sköter om sin egen själs energiaura.   

Kan jag hjälpa någon annan att hela eller rena auran? 
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Så kan den. Den kan känna efter i vilket chackra det finns läckager. Således kan den se 

till vad där är för individet själv att göra för att skapa helande vibrationer för sin egen 

aura. Så är där och lik om där känns i den hara energi, så är där genom livets 

utveckling och utfoldelse av sin kraft där bliver till att skapa ny energi. Ej kan den leva 

någon annan människas energis liv. Och den kan tala till vad dom själv kan göra. 

Korrekt. Kono Ekatah.  

När vi öppnar oss för andevärlden, öppnar vi upp ett energifält som vi sen stänger när vi slutar 

jobba med andevärlden. Är det en del av auran som vi öppnar och stänger? 

Så kan där vara. Dock den skall se nu; den människa där öppnar portaler för den 

andliga energin, kan ej någon tid stänga sådant igen. Om den söker så lik den bemöter 

kraften av den andliga älveström, så är där lik den följer strömningarna, och ej kan den 

någon tid vända tillbaks. Den där har sett ljuset  kan ej någon tid förneka det ljus den 

har sett. Där påverkar alla celler inom människans lekamen och där bliver så allt lättare 

att se  och att förstå den nye tids uppenbarelse för människan och individen, och för 

hjärtat och för själen och för hela civilisationen, lik fårflocken. Kono Ekatah. (030908) 

 

ÅNDELIGHET 

Vad behöver jag prioritera mest inom den andliga biten just nu? 

Vi ser; allt vad den strävar efter inom andlighet är något där skapar besvikenhet, för ej 

kan människan jaga efter andlighet. Andlighet är ett tillstånd den är i. Under tiden den 

själv känner frid och harmoni inom sig själv, så är där lik den är i sin egen andlighet. 

Andlighet är något där växer efter tiden den erövrar nuets värde, lik den känner 

kraften i sig själv växa fram ifrån sin egen källa. Så är den i en välsignad stund. Kono 

Ekatah. (030908) 

 

OPPLEVELSE / SYN 

En spiral som gikk gjennom kroppen min fra hodet og ned..  

Og således er der noget for hva der tales Kundalini-energier.  Der er balansens punkt 

sentreret noget i din egen solar, hvorledes der bringes til forbindelser gjennom 

spiralenes bevegelser til Moder Jords magma, og hvorledes der oppløftes i den samme 

spiral til noget av Fader Himmels energi. Således er der lik den så skapede bevisstheter, 

balanseret imellom Himmel og Jord. (090908) 

 

Opplevelse at en ildkule kom fra himmelen og traff meg midt i panna og ble jeg veldig klar i 

hodet mitt. 

Der var klarhetens lys.  Der er så av Skaperens forbindelse med ditt høyere Selv. Der er 

ditt høyere Selvs bevisstheter tilknyttet lik der er for forbindelsens broer, linjer om den 

vil, meridianer av psykiske energier, tilknyttet ditt høyere Selv. (090908) 

 

BARNS VISDOM 

Sønnen min sier ofte: ”Jeg bare vet at det er sånn.”  

Korrekt, og det vet den.  

Er det intuisjonen hans?   

Ei kan der tales så, der er intuisjonen der taler og bekrefter alt hva den vet at den vet. 

Der er bevisste visdommer den bærer inn i denne inkarnasjon. For der er lik frø der er 

oppvåknet nu; den bærer så visdom og noget forsikrelser om at den kjenner til 

visdommer for ulike partikler og alt hva der er av substanser i Universum.  Der er en 

visdom den bærer, og at den vet at den bærer. Konu Ekatah. (090908) 

 

BEKYMRINGER – OPPMUNTRINGER 



 18 

Iliuka's middel mot bekymring:     

Iliuka elsker at gjøre hyss.  To pinner i et hjul, er alt bedre enn ingenting.   Frydes over 

de himler den er i.  Så vil den óg forene Himmelen på sin Jord.  Og frydes for den Jord 

den vandrer på.  Således vil den óg frydes for alt hva der skjer.  Der er viktigt for 

menneskebarnet at søke: alt hva der tilfaller Moder Jord i hendelse bærer sine 

spesifikke intensjoner.  Alt hva den så spørger efter, er noget der vil åpenbares.  Om den 

genererer sådant efterspørgende kraft for bekymmer, så bliver der óg at besmitte sitt 

selv og hendelser og gjerninger med bekymmer.  Klokt er der igjennom at se hva 

menneskebarnet selv kan tilvelge at se, at den selv skaper sin fremtids fødelse.   Klokt er 

der så at se, at intet er der til gagn at bemøte morgensolens ufødte kraft med 

bekymmer.  Kono Ekatah.   (040608) 

 

"Vitamin"-piller fra Iliuka:   

Der er viktigt den noget forvalter sin egen kraft gjennom gleder.  Alt hva den søker, 

skaper så at din hinne brister.  Således bliver der lettere at forblive i synligheter óg for 

sin neste.  For således vil der óg forstyrke ditt eget selv til at våge noget mere av livet at 

flomme.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

Den skal se til at der bliver nogen tid for at skue dag-lyset. Og den skal se til at den óg 

kan noget tilblive i yrende modus og således skal den frydes noget over de stunder den 

intet gjør.   Således den óg tømmer sitt huvud for tanker og således bærer den alt større 

fred i sin egen sjel.  Kono Ekatah.   (040608) 

 

TRETTHET 

Hva er den trettheten som plutselig tar tak i meg ved forskjellige anledninger? 

Der er omskiftelser av hvorledes den er i behov av at lukke gamle portaler og at åpne 

nye. Lik det barn den er, så søker den så at gjøre både ting til samme tid. Klokt er der at 

den ser; kraften fortæres under tider den presterer sådant. Den skal hvile i hva der var, 

og se alt hva der kommer gjennom nye øyner. Konu Ekatah. (200708) 

 

VALG 

Er de store linjene i livet vårt forutbestemt?   

Så kan der tales.  Der er likefullt lik den kan søke noget tilvelgelser av at skape balanser 

og at skape noget omveier, om den ønsker så.  Således er der noget lik der tales den store 

bevegelse, lik den store vind, der skal lede gjennom hele livet, der er alt bestemt innen 

den føder sitt selv.  Derigjennom er der lik små sideveier der kan tilvelges om der ønskes 

at forsene sine utviklinger. Og om der ønskes at jage efter utviklinger, så bliver der all 

tid at falle tilbake til sitt gamle jeg i besvikenheter.  Klokt er der at se at den spirituelle 

kildes vokst er intet at jage efter.  Der vokser naturligt. Konu Ekatah. (090908) 

 

Det er vanskelig å velge.    

Hvorledes den søker, så er der at se behovet for at gjøre valg i sitt selvs liv.  Der er 

viktigt at den kjenner efter hvorledes den bærer sine frekvenser i sitt hjerte.  Der er 

viktigt at den ei underkjenner sin egen krafts besittelser.   Der er viktigt at den 

forherliger de kilder den bærer.    Der er viktigt at den søker så, at stige fram i lyset til 

anvendelser av sin egen kraft.  Ei skal den noget all tid tro at der finnes alt større kraft i 

sine nester.  Den skal søke at se hva der finnes i ditt eget selv.  Så er der alt lettere at 

vandre sitt eget selvs stier.  Søke at se denne livs inkarnasjon er viktigt for at bringe til 

sådant åpenbarelser for sitt selvs innsikter der skal vokse.  Således bliver den óg noget 
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påskyndet nu til at gjøre sine konkrete valg.   For der er to ulike retninger i ditt liv - og 

den må velge den ene!   Kono Ekatah.    

Jeg er så sliten.    

Der bliver så for kvinnen at søke at velge.   Vil den så fortære sin ild?   Eller vil den 

forvare og forvalte sin ild til eftertidens gang.   Ennu har den ei sett de nye kilders 

framstigelser.   Ennu har den ei sett sitt eget lys.   Således er der klokt at den bortvelger 

hva der fortærer din ild.  Nye muligheter vil der fødes.   Gledes for hva der kommer.   

Dóg den må velge.   Kono Ekatah.  (040608) 

 

LIVSOPPGAVE 

Vi har alle en livsoppgave.  

Lik der finnes tusener oppgaver, dog primært kan den søke at se; at livsoppgave 

nummer én er noget at våge at leve ut sin sjels viljer.  Der er ei at lytte til sin nestes 

viljers behov, dog der er gjennom at søke de reneste signaler fra din egen hjertes 

kammerdyp.  Så er der lik den skaper gode vibrasjoners kommunikasjoner med sin sjel, 

og således den vil lade sin sjel lede den på sine stier. (080908) 

 

ÅRSAKER 

Alt hvorledes den ser alt i større sammenhenger, så bliver der lettere at forstå, for der er 

naturligt for intellektet at søke efter årsaker til hendelser.  Klokt er der like fullt at se at 

der bliver ubesvarede undringer for evig tid.  Der kan ei noget undres ’hvorfor’ til alle 

undringer. Der må søkes at se alt er der så av nogen spesifikke intensjoner, selv om 

menneskebarnet ei kan forstå så. Konu Ekatah. (080908) 

 

RELASJONER 

Kan du si noe om min vei videre i forhold til X? 

Vi ser: Alt er der så lik den skal se sine egne stier i relasjoner til sitt eget selvs 

bevisstheter. Nu ser vi den bliver noget besviken for den ei mottager det svar den 

ønsker. Der gleder våre himler. 

Således skal den se alt hva den selv gjør av beslutninger for at ekspandere sin kraft til at 

berømme sitt eget selv for hva den velger. Søke ei at se dine beroelser for omgivende 

energier. (200708) 

 

Hva jeg kan gjøre for å snu mitt mønster i forhold til avvisning? 

Der er således lik den søker at se og at betrakte heledel av sitt selv i speilets refleksjoner. 

I tiden den kjenner noget for hvorledes der er av at se den kjærlighet den byder sitt selv, 

i tiden dine lengsler av ditt hjertes dyp lenges efter at se hva der finnes bakenfor speilets 

refleksjoner, så er der intet at frykte, så er den forløst. (200708) 

  

Hvordan få bedre selvtillit i sosiale sammenhenger?  

Så skal den se, for hvorledes den ei skal lenge efter solen efter den har falt, for den vet i 

sitt hjerte at solen stiger opp på ny. 

Således skal den ei tenke for hvorledes den skal søke så, for den er i sitt eget selvs senter. 

Og hvorledes den skaper tryggheter er efter hvorledes den våger at erobre hva der er 

ikring sitt selv. Den skal forhøye sin tro gjennom hvorledes den ser sine kvaliteter og 

hvorledes den bringer fram sine egne styrker. For hvem kan der så tale at én fjeder der 

er av stor, og én fjeder der er av liten ei kan være den samme fugl? Der finnes således i 

behov at se at alle vinder den selv skaper er efter hvorledes den skal oppløftes. Om den 

søker så at ei våge at favne om vinden, så bliver der motstridigheter i ditt eget selv, for vi 

ser den stundom er noget envis. Klokt er der så óg at se at din envishet er noget til 
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beskyttelser og styrker den kan anvende. Ei skal den kaste piler på sitt selv. Den skal 

søke at se i tiden den var buejeger, så kunne den skyte piler i øst og i vest, dog den 

belærede aldri at skyte på sitt selv. Konu Ekatah. (200708) 

 

Intime relasjoner til det motsatte kjønn, hvordan bedre det? 

Gjennom hvorledes den ser, der skapes alt større behov hvorledes den søker i alt større 

tryggheter til at skape tilnærmelser. Klokt er der at se hva der vokser og ei hva den selv 

søker at utelukke. Ei skal den søke så at skjule sitt selv. Kraften er for at forenes. Om 

den vil eller ei så bliver der så. (200708) 

 

DEN ”ANDRE” SIDEN  

Har jeg noen av mine med meg som ikke lenger er på denne siden?  

Så er det.  Nu skal den påminne sitt selv om at der finns ei noget død.  Der finns i 

efterlivets tilstander der er for den ene der er så noget tilhørende din egen ætt, dog fem 

generasjoner tilbake i tid. Ei er der noget den har bemøtet, dog der er nogen der 

transformeres til nye fødelser, så altså, den vil bemøte. Konu Ekatah. (080908) 

 

Når man skal forlate denne verden, så er det mange som sovner veldig fort inn mens andre 

ligger veldig lenge, hvorfor er det sånn?  

For der er nogen der bærer fram sine avklarenheter i livets funderinger, og der er nogen 

der ei gjør. Således finnes der hastige portaler og således finnes der langsomme portaler.  

Der er for at sjelen skal søke alt at se hva den selv har dyrket i denne inkarnasjon. Og 

nogle sjeler behøver langtimer for at høste hva der er dyrket og nogle behøver ei så 

megen tid, for de bærer innsiktene fra før. Konu Ekatah. (080908) 

 

Livet efter det här livet, där du befinner dig, - det finns många olika nivåer, men hur är det; 

om man varit på Jorden, är det ett speciellt efterliv eller det samma oavsett var man varit 

som... 

Vi ser dine undringar. Där är lik allt samlas under en tid, till ett steg om den vill. Där är 

ett tillstånd där alla kan kommunicera med hinannen. Om den är stor eller liten, om den 

bär päls eller om den bär vingar så är där i kommunikationer med ALLT, korrekt. 

(040908) 

 

SE INN I FREMTIDIGE LIV 

Stemmer det at man kan se inn i fremtidige liv?  

Så kan der tales, for nogle. Alt er nu, - her og nu.  

Progresjonsterapi, er det..  

For nogle kan der være til gavn, like fullt lik regresjonsterapi. Dog der er like fullt alt 

lettere, og den beste kvalitet av medisin, om den tilvelger at erobre tilværelsen her og nu, 

og forbliver fri av hva der tales bekymringens laster for ufødte soler. Konu Ekatah. 

(080908) 

 

MENNESKER OG DYR 

Hva består forholdet mellom mennesker og dyr i - på et dypere plan?    

Vi ser; alt er der så der ei kan unnvike hinannen.  Alt er der så lik der forbytter noget av 

energier lik der er óg meridianer - lik den skuer for dyr i himmelske billeder, lik den 

skuer for stjernene.  Således den óg forbinder sitt selv lik den anvender dyrets kraft 

igjennom sine meditasjoner - lik den så óg er av dyrets ånd.  Således den bærer dyrets 

fragmenter óg i sitt eget selv i de samme frekvenser og den kan således kommunisere 
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med dyret.  Der finnes alt lettere bevisstheter til stede for sådant nu.  Kono 

Ekatah.  (040608) 

 

Er vi som livsvesener viktigere enn dyra?    

Ei kan der måles og veies så, for der finnes ei noget sådant begrep.  Der finnes en 

holistisk tankes fundament  av galaksen, og alt er der så i levende forstand.   For så kan 

den óg se; der finnes ei nogen urt og nogen blom på din Moder Jord der ei kan unnvikes 

og der finnes intet dyr der kan unnvikes.  Alt efter tidenes vandringer i gjennom 

milliarder av storsoler, så er der óg megen dyr der er fortapet, dog der er fortapet av 

fysisk natur, dog ei av sjelsenergier. Således finnes der nogle pelsvesener der av nutiden 

óg bærer fragmenter av sjelsenergier og åndsenergier av dyr der har levet før.  Der er 

dyresjeler vi talede om nu der ei er av den samme frekvens lik menneskebarnet og 

høyere galaktiske vesener bærer. Kono Ekatah.  (040608) 

 

Hunden min er alvorlig syk og skulle vel vært død, men lever ennå. Hvorfor det?   

For den elsker livet og betrakter ei sitt selv som alvorligt syk.  Der er så lik den skal se at 

alle pelsvesener, om der er så hunder eller pelsvesener av katter, så er der lik 

byrdebærere for menneskebarn. Lik pelsvesener av katter søker de emosjonelle 

prosesser at bæres, lik hunder søker noget av hva der tales alt dypere prosesser i 

trofastheter til sitt selv at bæres. Og de fysiske energier kan manifesteres i pelsvesener. 

(080908)  

 

SUPERSTRENG-TEORIEN – DNA 

Det här med strängteori och supersträngteori är det ett sätt att skapa eller att finna resonans? 

Så är det. 

Det är vad man kallar femte dimensionens vetenskap?  

Där tillhör. Allt vad där är inom din dimension är och lik där speglar kraft inom våra 

dimensioner. Sen vill den och se hur den söker genom oktaver, genom frekvenser, så är 

där förändringar. För där finns varelser där kan transformerar sig själv genom olika 

dimensioner, genom frekvensernas förändringar. Så är det. 

Det har också med DNA kopplingar att göra? 

Korrekt. Kono Ekatah. (020908) 

 

MEDISINER – URTER 

Det er brukt healing på en kreftpasient. 

Hvorledes den søker at se, så er der den kraft den skaper formildende energier i cellene 

ikring.  Alt er der óg for hvorledes den i kildens kjerne søker at oppløfte. Nu er der óg 

bundet for karmiske prosesser hvorfor menneskebarnet velger sådanne cancer-

symptomer, og intet kan den gjøre til befrielser for alt. Således skal den søke at se; der 

er timedelen der bliver at harmonisere i tiden den selv erkjenner for hva der vokser. 

Søke så at se; der er noget den høster erfarenheter av selv, for hvorledes den i tiden der 

kommer óg vil hele sådanne symptomer.  Den jakter vel. Konu Ekatah.  

Healing på pasienter som bruker medisiner, - medisinenes effekt forsvinner.  

Så er der korrekt. For hvorledes der så er, så vil den se at i store deler ikring 93% av 

hva den taler medisiner er noget lik den tror at lure energier i kroppens funksjoner. 

Intet kan der tales lik der er fullvirkende, for således er der alt lettere at søke til 

urtekraften.  Derigjennem er der næring for cellenes bevisstheter. Hva der så søker til 

megen medisiner, er noget der skaper hormonelle forstyrrelser og misledelser av de egne 

resonanser i menneskebarns-legemets celler. Konu Ekatah.  

Hvordan forholde meg til en pasient som bruker mye medisiner?   
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Vi ser der er klokt at den søker i to stadier; den ene stadie er for at nøytralisere hva der 

tales medikamentenes funksjoner, dernest kan den søke noget gjennem reaktivering av 

de cellers bevisstheter til hvorledes der var innen symptomet fødedes. Konu Ekatah. 

(090908) 

 

PSYKIATRI 

Jeg lurer på hvorfor jeg har valgt å være pasient i psykiatrien? 

Vi ser: Om den kunne skue ikring sitt selv, så ville den se meget tilfrisknede 

menneskebarn óg er hva der kan defineres lik pasienter. Den skal ei søke noget at 

underkjenne sitt eget selv derved. Søke at se hvorledes den lettere er mottagelig for 

energier og tilførelser av de høyere frekvenser. Søke at se hvorledes den skulle tilrådes 

at anvende noget mere av sine kreative energier. Den skulle tegne meget. Konu Ekatah. 

Så de som er "gale" kan også være friske? 

Så er der korrekt. (200708) 

 

DÅRLIG HUKOMMELSE 

Råd for svekket hukommelse?   

Så er der vel.  Vi har talt før om hva der tales Ginkgo Biloba - hvorledes den søker dertil 

er noget der skaper foråpnelser for dens små kapillærer.   Så er der alt til velsignelser.   

Dog den skal alt bedre tenke over hva er der den søker at minnes. Kono Ekatah. 

(040608) 

 

Tankeenergien min står på døgnet rundt.    

Lik der er at amputere sitt huvud.   Klokt er der at se - hvorfor skaper den bevegelser i 

sine utviklinger lik den gjør?  Hvorfor søkte den i samlende energier - og der er lett at 

forglemme behovet av at rydde i tanker og i innsikter og i materiske forbindelser.  

Således er der óg lik den ei skal samle noget mere - før enn den har søkt at bortvelge 

noget i tiden den skaper fullendet, fullkommen energis bevissthet for hva der tales 

tilvelgelser og bortvelgelser i tiden den kjenner viktigheten av at ei kan den tilvelge 

noget inn i livet, før den har valgt noget bort av livet.   Så bliver der alt bedre balanser.  

Således kan den óg sortere sine tanker.  Hva kan den velge bort for at skape rum for 

noget nytt.  Og hva kan den søke at se - hva er der i behov for?  Lik menneskebarn 

lenges efter at skape forbedrede hukommelser.  Hvorfor - for hvor meget det har timer - 

er menneskebarnet i behov av at bære?  Hva skal der minnes alt efter?    Alt hva der er 

til at minnes, bliver at minnes i menneskebarnets celler.  Bevisste og ubevisste tanker 

føder så gjennom hva den utøver.  Alt bedre skal den flyte i hva den gjør.   Kono 

Ekatah.  (040608) 

 

HØYRE- VENSTRE HJERNEHALVDEL 

Er utviklingen av høyre hjernehalvdel sterkt utbredt innenfor det alternative miljøet?   

For indigo-frø (= barn) og indigo-frekventerede menneskebarn, korrekt. (040608) 

 

HORMONELLE FORSTYRRELSER 

Har jeg fortsatt en hormonell ubalanse i kroppen?   

Ei så meget lik der var.  Gjennom hvorledes den således skaper selv alt større 

stabiliteter, gjennom hvorledes den fundamenterer sitt selv, så er der gjennom dine 

bevisstheter der skaper alt større balanseringer av sådanne hormonelle forendringer. 

Alt er der dog naturligt for hva der vokser, for der er gjennom hvorledes den har åpnet 

nye portaler for sitt eget selv til at skape alt større vidsyn for sitt selvs liv, så er der alt 

lettere at forstå i eftertiden. Søke at ei bekymres derved. Konu Ekatah.  
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Bør jeg fortsette med Maria-tistel?  

Så er der vel, så er der vel.  

Er det sånn at jeg svetter mer når jeg drømmer eller har mye tanker i hodet?   

Vi ser; der er således noget for dine bevisstheter at forløse gamle mønster og tanker 

gjennom hvorledes der er til bearbeidelser under nattens timer, der bliver lik den så 

skaper spenninger i sitt legeme og derigjennom vil der være naturligt at der avsvetter 

noget.  Søke dertil at se; at ei bliver der for meget, således den bliver uttorret, der finnes 

alt vel. Konu Ekatah. (080908) 

 

Det svaret du gav om hormonell ubalanse, er det slik for meg også?  

Så er der for alle menneskebarn.  Der er således gjennom opplevelser, sanser, om den 

vil.  Der kan være en duft av fremmedliggjørelse, der kan være et syn der skaper sådant, 

der kan være noget den hører, der kan være noget den opplever i sitt indre der skaper 

sansenes opplevelser lik der ei kan fortolkes av analytiske energier, lik der ei kan 

begripes og fortolkes, og der bliver til noget lik en søster eller bror av traumatiske 

spenninger der av psyko-energier der bringer sådanne ubalanser.  Således er der for at 

der kreves tid for at skape nye stabiliteter, og således vil legemet all tid søke at bringe 

stabiliteten tilbake på ny.  Dog der kan være visse produksjoner av ulike substanser, til 

og med noget av hormonelle substanser, der kan blive forvirret av sådanne opplevelser.  

Ei er der all tid opplevelser der hensynker til bevissthetens forståelser, der kan være 

noget imaginære opplevelser under til eksempel meditasjoner eller drømmetilstander, 

der kan være noget fornemmelser og der kan være således opplevelser den ei vet at den 

har opplevet. Like fullt der kan skape ubalanser av sådanne hormonelle produksjoner 

og der er noget der skaper forvirrelser for hva der tales endokrine kjertler.  Alt er der 

så for på ny at legemet skaper søkende efter at balanseres, uttrykket gjennom 

influenser, reumatismer, astma og et cetera, et cetera. Punktum! (080908) 

 

EKSEM 

Eksem, spesielt på henda, hva kan hjelpe for det?  

Der er klokt at den søker at se hva der så er lik et mikstur der tilhører noget av 

ingefærets rot og der tilhører noget av Aloe Vera’ens urter.  Således er der noget der 

skaper forstyrkelser til påsmørelser hver aftensol, så er der óg lik den vil se; lett saltet 

vann, saltet av havet, kan så tilbringe nogen energi for at rene innen salven påsmøres, så 

er der alt bedre. Og den skal unnvike at ete hva der så er av stoffer der tilhører 

raffinerede produkter, til eksempel sukker. Konu Ekatah. (080908) 

 

PROSTATA-KREFT 

Råd for prostata-kreft?     

Vi ser; der er hvorledes der bringes til overkommelig energi igjennom hva der skapes til 

taler.   Klokt er der óg at se hvorledes den søker til Mariatistel - er noget der bringes alt 

bedre balanser i blodets kraft.  Således vil der óg skape renelser for hva der tales av 

canserens symptomer der er til opphopelser óg i dens blodplasma. Gjennom renelser vil 

der være til gavn for at skape alt bedre kraft i hva der så er spesifikt av oxygener.  Ei 

skal den søke - lik den så noget bortkommen i sitt egen bekymmer.  Der er oppløftende 

kraft der må søkes der til.  Kono Ekatah.   

Kan Due-urt anvendes?    

Om der tenkes til helende kraft i eftertid - ei er det.  Om der tenkes til oppbyggende, 

forebyggende kraft - så er det.  Kono Ekatah. (040608) 

 

URINVEISINFEKSJON 
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Har du noen spesifikke råd i forhold til urinveisinfeksjonene?  

Vi ser noget er der noget for hva der tales forhemmet, for hva der tales medikamenter. 

Noget klokt er der at se for tranbærets urter, lik der anvendes og lik der kan hende er i 

behov for at skape noget antibiotikum av naturen.  Søke at se til Johannes’ urt og 

hvorledes der er igjennom sådan energi at skape nye balanser over tid.  Der óg er noget 

til eftertenksomheter for hvorledes den lettere kan skape bedre balanser gjennom hva 

den drikker. Den skal søke at skape renende drikker, til eksempel til avkokelser av 

ingefærets rot. Konu Ekatah. (090908) 

 
 

AVSLUTNINGSTALER 

Og hvile således i sine tanker.  For stunder er født for sin Jord for hvorledes 

menneskebarnet vil se alt hva der tilkommer av høyere vibrasjoner er óg til hva der 

fyller menneskebarnets hjerter med undringer.   Se til hva der alt vokser - alt er der 

under spesifikke intensjoner.  Således individet lever ut sin kraft, og således er der 

tilrådeligt at alt bedre omfavne sitt eget selv for at se: hva der finnes i sitt eget selvs 

kilder er således av universell verdi.  Søke ei noget at lik nedtrykke sine egenverds 

tanker, dog søke at se alt hva der oppbygger sitt eget selvs tanker er óg til gode kilders 

næringer for sine nester.  Om den så bringer kjærlighet ut av sitt eget selv, så skal den ei 

forglemme sitt eget selv.   For alt hva den forvalter er således til gagn óg for sine nester.  

Gledes over alle frukter i livet, og gledes for alt hva der fødes.  Om der kjennes 

motvinder, så skal den oppløfte sitt selv derpå.   Om den kjenner medvinder, så skal den 

bringe sitt selv og vente noget for at se - hvor ledes den hen.  Og således skal den ei dvele 

noget for hva der tales egen tillits verd.  Den skal søke alt hva den oppløfter tillit til den 

ledelse den er i.  Alt er der evigt.  Således skal den helliggjøre sine gjerninger.  Således 

skal den helliggjøre sine tanker.  Således skal den óg helliggjøre den føde og den drikke 

den eter.  Om der er av vilde - om der er av temmede dyr.   

Vi takker for ilden og alt hva den opplyser.    

Vi takker for helliget være dette kammer. 

Vi takker for menneskebarn og eders undringer. 

Bær fred i hjertet og søke se at bekymmer er ei noget god resept.    

Alt er der til velsignelser. 

Den der undrer vokser i visdom. 

Søke at skape rum for utfoldelser av livet.   

Og forglemme ei at livet er frukter for at nytes. 

Kono Ekatah.    

(040608) 

 
Hør nu frender:  

Hvorledes der så er, så er der for at samle sitt selv i tider der kommer til enhver nyfødsel 

av et nytt nu. Søke lik den ei nærer til lengsler for ufødte soler den ei kan røre ved. Søke 

lik den ei fastholder kraften av soler og hendelser der var. For intet kan der gjøres ved.  

Bringe fram lik åpenbarelser for at våge at se at hva den selv er mester for nu, er óg hva 

den selv skaper av framtimes ufødte kraft. Åpne således sine kilder og se hva der 

uttømmes. En anvendt kilde bærer alt renere kraft enn hva der så tilbakeholdes. Alt hva 

den så unnviker at anvende, alt hva den så fortier igjennom hva den ei anvender bringer 

slagg for kilden, og ei er der klokt.  

Klok er den sjel der søker at forfølge sin røst upåvirket av hvorledes der er av 

forventningens tanker, upåvirket av hva der tales av sine omgivende menneskebarn. 

Klok er den individ der våger at oppløfte sitt selv lik i Conquistadorenes vibrasjoner, lik 
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der er av romerrikets vibrasjoner, lik der er av Lemuriens vibrasjoner, lik der er óg av 

Andromedas vibrasjoner i nutid. Klokt er den der søker at ei noget belønne sitt selv lik 

den var en esséer. For hva gavner det der i nutiden at så var den megen, megen 

inkarnasjoner tilbake? For hva gavner det der for Anazasi Indians der så er skjult for 

menneskebarns øyner nu? Lik den selv skal synliggjøre sin kraft, så vil den óg forgylle 

sine stier alt efter hvorledes den omfavner nuets tilværelser her og nu.  

Bringe således kraften til at skues for sine omgivelser. Bringe således lik påminnelser av 

tidligere inkarnasjoner til at eksistere under nutidens lys, så er der klokt.  

 

Søke lik den ei undrer så meget til hva der tales forutinntagende kraft. Søke at se, at i 

nutid kan den ei tale om den kilde den skal drikke av i morgensols lys. Dog den kan 

forgylle kilden den drikker av her og nu.  

Bære all tid kraftens vibrasjoner av hva der tales urtimens opprinnelser i sitt selv. 

Kjenne efter hva der støter bort og hva der tiltrekkes.  

Søke dertil at se at alt er der for at skape flokkenes forenelser. Alt er der óg dertil for at 

se at individer er óg for at spaltes og at flykte til ulike himmelske retninger for på ny at 

gjenfinne den gamle sannhet der en gang var.  

For meget er der så noget skjult i skygger i sine kilders lys. Således den bærer til 

oppgaver at søke at forvandle det lys så der kan skues av alle.  

Søke dertil ei at se behovet for hva den var i inkarnasjoner. Søke at se hva den nu er. 

Erobre hva den nu er og våge at være hva den nu er. Således den skaper sin framtid hva 

den nu er.  

Gledes for alt hva der fylles i livet, og se at intet er der av tilfeldigheter.  

Lik Moder Jord er oppløftet til intergalaktiske eksistenser nu, således vil der óg være 

noget hendelser og opplevelser der er av så megen dimensjoner lik menneskebarnet ei 

kan forstå. Der finnes ei nogen bok på sin klode der omtaler sådanne hendelser, for der 

finnes ei nogen bok der er 165 og nogle millioner storsoler gammel. Der vil være en 

noget hva der tales dårlig bok.  

Der er således klokt at den bærer tillit til sine celleminner. For celleminnene minnes. 

Dertil vil der være óg i behov av at se, at hva der nu tilføres lik nye epoker til Moder 

Jord, er av dimensjoner ei noget menneskebarn kan forestilles.  

For Gudene lever ei i Himmelen. Og Himmelen er ei noget over Moder Jord. Himmelen 

er i menneskebarnet, lik på sin Jord. Gudene er ei noget der skuer ned til 

menneskebarnet. Guder og Gude-energier er noget der finnes i alt hva der vokser. 

Således skal den elske sin Gud i sitt selv.  

Velsigne således alt hva der yrer av liv og alt hva der skaper livsenergier til fryd for øyet 

og glede for hjertet. Meget kan den således tale til sine vandrestaver om at nu er timen 

kommet for at danse. Den kan tale til sin mage, at nu er timen kommet for at le. Den 

skal tale til sine cellers bevisstheter for at levendliggjøre sitt selv. Således bliver der 

lettere at se de ufødte solers komme.  

Leve her og nu.  

 

Vi takker for alt hva der ånder, alt hva der er i vokteres bevisstheter, alt hva der er i 

menneskebarns hjerter. Velsigne eders stier og bevare fred i hjertet.  

Ennu har den ei sett lyset. Bære således lik vern om lysets kilde der finnes i eders selv og 

se at ei kan den blive noget lysere enn lys. Den skal ei søke at forblindes av hvem der 

taler at mitt lys er bedre enn ditt lys. Den skal søke at se hvilket lys der kan forenes. Så 

skal den hvile i fred.  

Vi takker for det lys der er i fred. 

Konu Ekatah. 
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Bær fred.  

(200708) 

 

För i tiden där föds så vill människan se att där är dom förändringar där skall till för att 

skapa allt högre vibrationer för hela Moder Jord. Den skall söka att se individens 

växande och civilisationens växande kraft lik där är i bemötande energi för vad där allt 

nu finns lik en galaktisk medvetande energi, en Enhet där söker att lyfta upp Moder 

Jord till den samma energi. Frekvenserna är allt högre och således vill den se allt vad 

där växer av blommor, allt vad där växer av träd, allt vad där växer av djur och 

människor, - allt är där under stora förändringar. För lik där så bliver för att anpassas 

för tiden den där föds. Således skall den och se behovet för hur den förmedlar sitt eget 

självs tankar, hur den söker att tala av sitt hjärtas röst, hur den söker att sprida ljusets 

energi, - allt är där för människor ikring, allt är där lik gåvor för sin egen själ och sin 

nästa. Dock ej kan den belära någon människa till att leva sitt liv. Människan, lik 

individen, är i behov av att välja att leva ut sitt eget liv efter vad den vågar  och ej efter 

vad den vägrar för att göra.  För klokt är där för människan där ser behovet för att 

våga leva det liv den är given lik en gåva . Således är där och för att verkliggöra själens 

medvetande behov och önskan och begär. Således är där för alla individer lik den ser 

allt bättre vad din nästa kan göra. Dock den skall göra själv och så skall den lättare se 

vad där bliver till förändringar efter tiden där vandrar. Söke så ej att fylla sitt hjärta 

med bekymmer. Dock söka att allt vad där växer är till gagn och allt är där efter 

intentioner för vad där är för Moder Jord. Den stora Ande är den ledande kraft , ej vad 

där kallas den yttre Gudomlighet inom vad där finns i Kosmos. Dock där är tiden nu 

människan söker in uti sig själv efter vad där finns av den Gudomlighet där Är i sin 

egen källa. Allt är där lik en kollektiv medvetande källa. Lik om Gud är i ditt eget själv 

så är och Gud i din nästa. Där finns ej några Gudlösa människor. Där är allt i Alltets 

källa där finns överallt och ej kan någon människa undvika att leva i sådan kraft. Söka 

därför till ljuset och söka därför att VARA i ljuset. Söka att sprida ljuset till sin nästa 

och glädjas över dom stunder där ÄR. Söka ej efter tvivlen vad där finns inom sitt liv, 

söka efter vad där är till tron där växer inom livet.  

 

Vi tackar för eldens ljus och allt vad där ÄR i ljuset  

allt vad där var, allt vad där bliver. 

Glömma ej så att fylla hjärtat  med upplevelser där är genom glädje för livet. 

Livet är ej besvärligt och livet är ej någon görande kraft.  

Livet är något av en helig punkt av evigheten där kan vara i . 

Välsigna den stund där ÄR och bär frid.  

Kono Ekatah. 

(030908) 

 

Nu är tiden för att vila sina sinnen och sitt hjärta.  

Således vill den se allt vad är till förändringar är således till god gagn för allt vad där 

skall växa. Allt vad den och söker att fylla sitt själv med bekymmer är intet till gagn.  

Se allt vad där finns, lik där finns ej någon död, där finns efterlivets tillstånd lik ett 

annat liv. Där lever dock i en annan frekvens. Där finns lik dom döda där kan tala och 

se människans levande liv. Dock där finns och lik högre dimensioner av högre 

frekvenser där bliver för människan att kännas vid.  

För allt bliver där i förändringar för hela delen av kosmos, lik allt vad där nu till är 

osynligt skall manifesteras till synligheter, så är där skrivet i de Heliga Skrifter. Så vill 

den och se att förnimma allt större delar av vad där finnes av intergalaktisk existens. 
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Där finns tusener och tusener av levande varelser. Där finns olika civilisationer av olik 

natur och art. Av olik tids levelse och av olik nyfödelses tid. Allt är där samlat i en 

heldels energi där växer fram i nya energier av frekvenser till sin Jord. Lik där bliver 

tillförelser av vad där talas gammabestrålningar är så av höga frekvenser där i 

tvungenhet påverkar människan och allt levande organismers gener. 

Således är där och vad där vi talar DNA-profil där något där bringer ny tid till 

förändringar. Där är högre värde och där är för att människan nu alltmer är av 

intergalaktisk energi än vad där var förut. Där är är allt bättre att se under Lemuriens 

tid, där var transformerat människors varelser av vad där är av Plejadernas systemer 

och till Jorden där levde lik ljusvarelser. Och så är där och i tiden där kommer för 

människan att vara fri. Den känner således ej något behov för den lekamen den bär, och 

där bliver allt större frihet om den känner och ser vad där finns allt i större dimensioner 

ikring sig själv. Bära således allt med fokus för att leva här och nu och söka att famna 

om den heliga vind där blåser just här och nu. För ej kan den leva under tider tider där 

var och ej kan den leva i ofödda tider. Där är här och nu den skall erövra kärlekens 

natur.  

Så skall den bilda sin egen och skapa sin egen framtidvision av nuets existens och se att 

alla nuets välsignade punkter av heligheten och evighetens aspekter är den goda 

vibrationen. Där är den rena vibration och där är den sanna vibration av den sanna 

källa där finns inom alla människor. Söka att se allt är där förenat inom den stora 

galaktiske medvetande energi. Allt är där här och nu. Leva således efter sådana 

principer och jaga ej efter vad den skall blive i tiden där kommer. Vara här och nu och 

njuta av det liv den lever här och nu.  

Lik den lever i en storflock, alla är där syster och broder och alla är där av densamma 

natur. Allt är där av densamma civilisations existens till glädje för Moder Jord. Allt vad 

den glädjer sin Moder Jord är till att glädjas allt vad där finnes inom Universum, -av 

den ytterste makro till den innerste micro. Allt är där av storhet och litenhet förenat i én 

punkt. Här och nu.  

 

Vi tackar för eldens ljus och allt vad där är till gagn för människan att se. 

Vi tackar för människor och allt vad där är av undringar i dens hjärta. 

Bär frid och leva i ljuset.  

Kono Ekatah. 

                                                      (040908) 

 

Således är där tiden för att vila i nuets värde. Således är där och för människan att se 

att alla dom förändringar där föds under den nya himlen är således till gagn för allt vad 

där lever och växer.  

Så är där och lik där föds nya dimensioner för människan att se vad där till nu var 

osynligt. Således är där och för visdomar där var i människans djupa kammare. Där 

växer fram till nya insikter och till användelser för nutidens liv.  

Lik vi talar, den är en intergalaktisk energi just nu. Således är där lik allt där var av 

gamla visdomar för stora kulturer där växer fram till en enhet för alla liv där lever på 

sin Jord.  

Glädjas för stunder där är och söka ej att fylla sitt hjärta och sin nästas hjärta med 

bekymmer. Söka att se, genom tillit skall den vandra sina vägar, och i tilliten till att där 

är under en god ledelse av där talas den Store Ande. Om den söker The Spirit Of The 

White Eagle, om den söker ljuset inom sig själv, så är där till god styrka för sitt självs liv 

om där finns björnar i skog eller ej, om där farer storfåglar eller ej, om den känner så 

eller så.  Allt är där till välsignad energi.  
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Således allt vad den bemöter, om den känner lik motvindar för sitt liv, så är där lik bud 

om förändringar, förändringar där är till behov.  

För ej kan den göra lik den förr har gjort, och ej kan den leva sin nästas liv, och ej kan 

den leva inkarnation den har levt förr. Där är klokt att den ser; allt gott är där till vad 

där är i förändringar. 

Vi tackar för eldens ljus och allt vad det lyser upp i människans hjärta.  

Vi tackar för människan där söker ljuset och där bär frid av ljuset.  

Vi ser allt vad där växer är således till god gagn för människan lik civilisation, lik 

galaktisk ’entity’ och lik individ.  

Kärlekens kraft är ännu ej sett av den Store.  

Således skall den se hur den själv förvarar ljuset inom sig själv är och allt vad den själv 

vill skapa för framtimens ljus.  

För framtimen börjar här och nu. 

Således är den i behov av att vila allt vad där var, så är där allt lättare att se vad den här 

och nu kan skapa.  

 

Vi tackar för allt vad där är, allt vad där var och allt vad där bliver. 

Förblive i ljuset och bära frid.  

Kono Ekatah 

                                                       (050908) 

 

Hør våre ord: 

Alt er der tilegnet den galaktiske bevissthet der er vokset inn til menneskebarn lik 

sivilisasjoner nu. Hvorledes den så skal søke til at optimalisere sin egen kjærlighets 

bevissthet, lik den så i frihet yder kjærlighet til sine nester foruten forventninger om 

noget tilbakerefusjoner. Klokt er der så óg at se at den óg endog skal byde kjærlighet til 

hva den ei er elsket i.  Om den kjenner motstands vinder, om der er noget den ei kjenner 

godt ved, så skal den óg byde av kjærlighetens kraft, for kjærlighet er der i ett og i alt 

hva der vokser, og kjærligheten er en Universell energi der ledes av intergalaktiske 

vesener og der ledes av alt hva der er av organismer. Alt hva der vokser, vokser endog i 

kjærlighet.   

Således skal den ei noget fordøme og således skal den ei noget menneskebarn fordøme.  

Handlinger kan der fordømes, dog ei den der så skapet gjerningen.  

Således skal den óg se at der finnes så et mål for heledelen av kloden at forenes, ei for 

Emirater, dog for alle riker.  Således vil grenser briste og der oppløftes til alt at se 

Jorden i en helhet og menneskebarnet i en helhet, alt hva der vokser er i ett.  

Og så er menneskebarnet alt i større tilfredsheter for alt hva der vibrerer. Dertil vil 

menneskebarnet erfare behovet av kjærlighet, ei lik der så er talt og beskrevet i store og 

små bok, dog hva der så er i et primærbehov for cellenes bevisstheter i alt hva der 

vokser. Konu Ekatah. 

Alt er der så under hva der hviler i fjederens pryd, der finnes til kjærlighet at spredes. 

Alt hva der er i kristallenens pryd er óg av kjærlighets opphavs energier.  

Alt hva den spreder av gode tanker av sitt eget selv bringer således speilets refleksjoner 

av de samme frekvenser tilbake.  Menneskebarn der fordømer sin neste beder om 

således skygge for sitt eget lys.  Den der så søker noget at erkjenne hva den så er enig i 

og hva der er i sine egne bevisstheters viljer, er således til at formidles så.  Alt skal der 

formidles og uttrykkes av sitt hjerte.  Og således er der likefullt gjennom kjærlighet den 

skal formidle. 

Klokt er der at se; alt hva der er i blomens kraft, er óg i kjærlighet. Ei kan den tale så at  
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den blå eller den rode er alt mere kjærlighets energi og alt mere liv enn den oransje.  

(Midt i sirkelen var det plassert tre ulike fjær, to krystaller og en vase med oransje roser.) 

Således vil den óg lettere se alt hva der vokser er i alle kolører at se, om den vibrerer i 

høyere himler.  Vi ser alle kolører i den røde og alle kolører i den blå.  Vi velger at være 

til stede i den kolør der er i behov, for kolører og lys er kommunikasjonens broer 

imellom ulike energier og ’enties’ mellom ulike nivåer.  Frekvensen er dog den samme i 

grunntonens energi.   

Således vil den óg se, lik der er for Moder Jords magma der genererer en spesifikk 

frekvens, dog likefullt, alt er der i forendringer ikring.  Magmastrømmene er så til at 

forendres i retninger, himmelske retninger, påvirket til hva der så av magnetos energier, 

og så er der óg til at påvirke alt hva der lever og ånder på sin Jord.  

Klimatenes forendringer er ei noget der er påvirket av menneskebarnets tilværelser.  

Således kan den ei nogen tid, og kunne den ei nogen tid bakefter, temme nogen vulkaner 

der finnes på sin Jord.  

Ei kan den tale til en vulkan om at være stille.  Den bliver noget at utkaste sine egne 

ilder.  Der er ilder til renelser, der er aske til fall, for ny næring for Moder Jord at 

vokse.   

Så er der óg i menneskebarnet.  Menneskebarnet skal ei nogen tid tilbakeholde sine 

meninger, for meninger der holdes tilbake bliver til ild. Og så skal den formidle sin ild, 

om den gjør på tegn for papyrus, om den gjør av ord den taler eller om den gjør av 

kroppens bevegelser, til eksempel gjennom dramatiske utfoldelser i dans. Alt uforløset, 

om der er tale, ord, tanker eller gjerninger, bliver til slagg for menneskebarnet, og ei er 

der godt.  

Vi takker for alt hva der er i menneskebarnets hjerters tanker. 

Vi takker for alt hva der bærer i tålmodets ånd. 

Vi takker for pelsvesenets tålmod og besvikelser. 

Vi takker for alt hva der er av vokteres opplevelser. 

Vi takker for alt hva der er, alt hva der var, og alt hva der bliver. 

Bekymres ei for framtimens lys, dog våge at være i lyset – og bære fred. 

Konu Ektah.  

(080908) 
 

Velsignet er denne stund og alt hva der lever. 

Der er klokt for menneskebarnet at se; alt er der så av tilførelser av de høyere 

vibrasjoner lik der er til gavn for omvendelser og omskiftelser på sin Jord. Således vil 

den óg se av de galaktiske impulser, lik der så er noget lik i forendringer der så er over 

hele delen av Universum nu, - for menneskebarnet og alt hva der er av molekylære 

strukturer i den materiske tilstand. Alt er der til at genereres i høyere frekvenser.  I 

tider den så søkede at se efter hva der før var osynligt, så bliver den nu lettere at 

fornemme hva der så bliver til synligheter for sitt liv.  

Klokt er der óg at se at intet vender tilbake til at blive lik der var før.   

Alt er der óg til at kjennes i legemets behov til nye forstyrkelser gjennem føder den eter 

og gjennem liv den lever. Klokt er der óg at tilføre noget for hva der tales nytelser for 

sitt selvs liv, ei skal den ete og drikke bekymmer.  Den skal søke at tilføre hva den høster 

gleder med eller uten noget hengende i sine ører.  Således er der klokt óg for at skape 

noget bevegelser der er til gleder for legemets celler. Alt hva den levendliggjør av sin 

egen kraft er til god gavn for alt hva der lever og ånder i sin Jord.  

Således vil den óg erfare; alt hva der så tales om de klimatiske forendringer, ei er der 

påvirket av hva der tales Menneskehetens tanker. Der er noget lik konsekvenser av 

Moder Jords sykluser.  Så var der lik tusener ganger før og så vil der blive tusener 
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ganger til.  Således kan den óg anskueliggjøre hva der så er av klimatenes forendringer 

på kloder der er langt ute i Universum.  Alt er der så for at forberedes til de nye 

tilstander. For der er lik i behov av at Menneskeheten vil erkjenne at der finnes 

sivilisasjoner der ligger lik i millioner av storsoler fremfor Menneskeheten. Således vil 

der blive alt flere bevisste manifestasjoner av besøkelser av den ytre Kosmos.  Således 

vil óg menneskebarnet erkjenne alt større deler av sitt selv til at være i den 

intergalaktiske ånd.   

Der vil opphøre behov for at noget nedkjempe og at erobre.  Og der vil opphøre behov 

for noget at se til misunnelsens vibrasjoner. Alt er der så i den naturlige vibrasjon 

gjennem alt hva der vil vokse til på sin Jord.  

Miste således ei noget av tankenes lengsler.  Søke således at leve ut hjertets lengsler.  

Og søke at se; alt i sin fremtids komme kan den skape selv. Alt hva den sår, skal den selv 

høste. Om den sår gode korn og søker at kaste gode vibrasjoner til Moder Jords muld, 

så vil den óg høste gode vibrasjoner.  Dog om den taler bak nogens rygg, så vil den óg 

høste sådanne energier senere.  

Klokt er der at se; alt hva der flyter i livselvens strømninger er så noget den selv kan 

tilvelge gjennem hvorledes den velger at åpne sine portaler i tillit til sin Skaperånd. 

Derigjennem vil den oppvåkne sitt selv til nye soler og derigjennem vil den se lettere sine 

bevisstheter. Derigjennem vil den kommunisere med sine medmenneskebarn alt lettere.  

Se til hvorledes den óg kan tale til dyrenes ånd.  

Se til hvorledes den óg kan tale til alt hva der er av levende tanker i naturens ånd.   

Alt er der under tider for at oppvåkne sitt selv lik der var under megen tider tilbake lik 

Lysvesenet regjerede på sin Jord.   

Nu er der tiden for at erkjenne sin kraft.  Der er tiden óg for at se; alt er der for at noget 

lære av nogen den bemøter.  For der finnes all tid maestro- og elevkonstellasjoner i 

bemøtelser. Nogle tider er den selv en elev og nogle tider er den selv en maestro. 

Forglemme ei nogen tid mesteren i ditt selv. 

Vi takker for ilden og alt hva den opplyser. 

Vi takker for blomens kraft og de vibrasjoner der oppløfter hjertets dufter. 

Vi takker for alt hva der var, alt hva der er og alt hva der bliver. 

Velsigne eders stier og søke så at omfavne det lys den bærer. 

Og bær fred. 

Konu Ekath. 

(090908) 
 

 

 

 

 

Flere VISDOMSORD kommer om ikke altfor lenge.  

Det er så mye viktig og av allmenn interesse som er blitt meddelt på råd i september og 

oktober, slik at dokumentet må deles opp! 

Hilsen Bliwaki. 


