KASSANDRA, KANALIZIRANA SPOROČILA

Bodite v službi
svojega srca
ZDRAVILKA IN DUHOVNA UČITELJICA SUSAN ASHLEY ŽE 25 LET KANALIZIRA KASSANDRO, PRIPADNICO
BELE IN MODRE BRATOVŠČINE, KI JI PRENAŠA NJIHOVA SPOROČILA – SPRVA V SANJAH, SEDAJ PA
TELEPATSKO, NA INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH KANALIZIRANJIH. POLETI JE RAZKRILA, KAJ ČAKA
ZEMLJO IN ČLOVEŠTVO V PRIHODNOSTI.

»N

i treba meditirati več
ur, samo povežite se s
sabo. Ko poznaš sebe,
namreč tudi zaznaš,
kdaj nekdo vdira v tvoje energijsko polje.
Nekateri se ne morete umiriti, ker je vaš
um preveč zaposlen. Odklopite motnje.
Začnite s petimi minutami, zaprite oči
in se osredotočite na dih. Meditacija
je namreč namenjena praznjenju uma,
ne nadziranju. Vsi mislimo, da moramo
nadzirati misli, a če jim dovolite, da pridejo, jih samo sprejmete in se vrnete k
dihanju, s tem praznite um. Če vztrajate
pet minut, nato deset, se lahko v vašem
življenju veliko spremeni. Kajti energije
so zdaj tako močne, da ima lahko deset
minut učinek, enak eni uri meditacije
pred nekaj leti.«

SPREMINJANJE ČASA IN
SVETLOBNA BITJA

»Nekateri ste del prvega vala svetlobnih
bitij, ki so prišla pomagat Zemlji dvigovat

kolektivno zavest. Tisti, ki so prišli v
drugem valu, lahko zdaj v enem tednu
pozdravijo, za kar je prvi val potreboval
eno leto – čas se namreč spreminja.
Včasih smo bili na konceptu linearnega
časa, zdaj pa se lahko spiralno premikamo med dimenzijami. Nekateri imate
zato težave s spominom, ker ste v sedanjem trenutku, in zdaj ne potrebujete
več tega, kar ste prej držali v mislih.«

OD MENTALA SKOZI
ČUSTVENO RAVEN V 5D

»Z vidika zavesti se je veliko ljudi na
svoji duhovni poti uspešno prebilo
prek mentalne ravni in razumete, zakaj
delujete na določen način. Zdaj ste se
premaknili na čustveno raven in močno
čutite stvari. Vedeti morate, da če poskušate uporabljati um za uravnavanje
čustev, to ne bo delovalo, le sprožilo
bo notranji boj. Ker kot svetlobna bitja
soustvarjate premik v fizični realnosti
na individualni in kolektivni ravni, mo-

Kassandra poziva, naj prečistimo čustva in
se povežemo s svojim srcem, saj je to pogoj
za prehod v 5D.
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rate spoznati svet čustev, česar mnogi
nočete, saj ste naučeni, da ne greste
tja, ker je boleče. A čustva so nujno
potreben ključ do tam, kamor želite.
Vaš um se je že spremenil in zdaj daje
prostor čustvenemu telesu. Toda na srečo je mentalno telo široko, čustveno
pa ozko, zato greste lahko skozi fazo
zdravljenja čustev zelo hitro, ustavlja
vas le upiranje, da bi čustveno raven
resnično začutili. Toda to je edina pot
v peto dimenzijo.«

ZDRAVLJENJE ČUSTEV

»98 odstotkov ljudi na svetu je 99
odstotkov časa v negativnih čustvih.
Imajo slabo samopodobo, zavrnjeni so,
prikrajšani, prizadeti – in ta čustva držijo skupaj trenutno realnost človeštva.
Čustva pa so kot voda, iz katere je tudi
velik del človeškega telesa, kar pomeni,
da čustva zadržujemo po celem telesu, za razliko od uma, ki je le na enem
mestu. Zato se posledice potlačenih
čustev pokažejo v različnih organih in
sklepih. Kako lahko vnesete svetlobo v
svoja čustva? Lahko si dovolite, da jih
popolnoma izkusite, namesto da se jih
bojite. Pomembno je, da jih izrinete iz
telesa, jih ozavestite, si oprostite zanje
ter pošiljate energijo zdravljenja prednikom, da jih ozdravite. V sebi namreč
nosite tudi veliko negativnih čustev,
ki izvirajo od prednikov in iz preteklih
življenj.«

v resnici samo panični odziv na izgubljanje moči zaradi vse večjega števila
prebujenega človeštva.
Vaša naloga je zato, da se osvobodite
vsega negativnega v sebi, saj ste vi tisti,
ki ustvarjate novo resničnost. Ko se
vaša vibracija dviguje iz 4D, to je prek
čustvenega sveta, ko predelate svoja
čustva, ste svobodnejši in začenjate
ustvarjati višjedimenzionalno novo realnost, v katero se hitro vključijo tudi
drugi.«

SVETLOBA IN TEMA

»V preteklosti so vas pustili v prepričanju, da svetloba ne more premagati teme
in da ste v temi – a niste, vi ste svetloba.
Nič na Zemlji vas ne more ustaviti! Vsi
ste že doživeli kakšen psihični napad
ali ste umrli, a spet ste tu, torej ste dokaz, da vam v resnici nihče nič ne more.

PRIHODNOST ZEMLJE

»Na Zemlji se odvija bitka, ki jo vodi
pet temnih družin – to so denar, politika, vera, medicina, izobraževanje.
Vse drugo jim je podrejeno. Zdaj
začenjajo delovati povezano in se
podpirajo, saj postopoma izgubljajo moč. Navzven se bo sicer
zdelo, da se krepijo – konkretno
bo sprejetih več zakonov, več bo
omejitev, večale se bodo razlike
med bogatimi in srednjim slojem,
več bo verskih bojev... Toda to bo
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Zaradi vas svetloba zmaguje. Svetlobni
dežnik ste za mnoge duše, če delujete
v skupini, pa se svetloba še pomnoži.«

RAZCEP REALNOSTI

»Ločitev realnosti se že dogaja, kar pomeni, da bo za tiste, ki ostajajo v 3D,
svet postal težaven in nasilen. Če vas
tema namreč ne more več nadzirati s
strahom, vas bo z nasiljem kot drugo
obliko strahu. Toda to je spodaj, v svetu nižjih frekvenc, tega vam ni treba
več izkusiti, če niste na to privezani z
nobeno čustveno vrvico. Zato je tako
pomembno izčistiti čustva.
Govorite resnico – več kot je je povedane, šibkejša postaja tema. Ne borite
se zanjo, samo govorite jo. Ker svetloba
ustvarja in tema razkraja, ne boste ničesar ustvarili, če boste jezni ali boste
čutili, da ste večvredni, če mislite, da
delajo drugi nekaj narobe, itd. Vprašajte tiste, ki se oklepajo 3D, ali lahko
delite z njimi svoj pogled na življenje,
da bodo začutili resnico. Če bodo ostali
v zanikanju, to ni vaša stvar, odločili
so se pač ostati v 3D. Vaša naloga
ni, da se borite zanje, ampak da jih
navdihnete s svojo mirnostjo. Bolj
boste meditirali, mirnejši boste
in močneje si bodo drugi želeli
vedeti, zakaj ste tako mirni – in
tu je vaša priložnost, da jim poveste. Zapomnite si, vaša resničnost je drugačna. Morda delate
za podjetje, ki ne deli te resničnosti
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z vami, toda morda ste postavljeni tja, da
bi prinesli luč – namesto da se borite proti podjetju, samo sedite in razširite svojo
energijo naokoli, pozdravite spremembo
v ljudeh okoli sebe, da lahko vstopijo v
vaš svet, kajti če vi vstopite v njihovega,
vstopite v svet dvojnosti, kar pa vam ne
ustreza več.«

VESOLJNI ZAKONI

»Duša skriva v sebi vesoljno resnico, vesoljne zakone, ki nam sporočajo, kako živeti. Nikomur ni treba npr. povedati, da je
laganje napačno ali naj ne ubija, saj so ti
zakoni del svetlobe v njegovi DNK. Noben
planet, nobeno večdimenzionalno bitje ne
bo reklo, da je prav nekoga ubiti, posiliti,
okrasti, in tega ne bo storilo. Če bi bil torej vsak povezan s svojo svetlobo, ne bi
potrebovali niti policije in vojske. Hkrati
je ta naša notranja svetloba nenehno v
komunikaciji z vesoljem. Chamtraili so motilci te povezave. Fotonski valovi namreč
vzdržujejo univerzalne vesoljne zakone,

ki prihajajo na Zemljo, da jih aktivirajo,
prebudijo v vas. Toda temna stran noče, da
ste povezani z njimi, zato dajejo tudi fluor v
zobno pasto in vodo, saj kristalizira tretje
oko. A kljub temu se človeštvo prebuja, saj
je bil prvi val razsvetljenih duš na Zemlji
prejemnik teh zakonov in njihova svetloba
lahko vpliva na preostale.«

NAPOVEDI ZA PRIHODNOST

»Do leta 2026 bo velik odstotek ljudi živel v
harmoniji. Naslednji dve do tri leta bo sicer
življenje še bolj naporno, intenzivno. Zemlja
namreč vsekakor vstopa v 5D, kot se je
razvijala že večkrat, z ali brez človeštva. Če
ne bomo stopili skupaj, se bodo dogajale
naravne katastrofe. Napovedali so jih že v
preteklosti, a se niso zgodile, ker jih kolektivna zavest ni hotela. Ni namreč potrebe
po njih, če kolektivno tega noče. In
četudi je na planetu vojna, pa je
vi osebno nočete, pač ne živite v njej. Tako ustvarjate
svojo resničnost.«

PRIPOROČILA ZA ČAS
PREHODA V 5D

»Ne služite več temi ne v mislih ali čustvih,
ne služite več revščini, jezi, razočaranju,
žalosti, tekmovalnosti. Bodite v službi
svojega srca. Če ga karkoli blokira, to ne
pripada vam, ampak izhaja od prednikov
ali iz preteklega življenja, vi kot duša pa
ne resonirate več s tem, zato mora priti
na površje. Veselite se, da prihaja, saj je to
priložnost, da se očistite in se tega znebite.
Ne analizirajte, samo začutite, sprejmite in
se osvobodite.
Meditirajte in duhovna rast bo sledila. Svetloba se bo povezala z vami in vas nahranila.
Vaša dušna skupina se bo zbrala okoli vas
in skupaj boste ustvarili svet, ki resonira s
tem, kar ste v duhu – ambasadorji svetlobe,
ki jo prinašate na Zemljo. Zapomnite si, da
ustvarjate realnosti. Zato ne dovolite, da
vas kdorkoli zlorablja, stojte v svoji
resnici, spoštujte drug drugega
in živite v srcu.«
Mateja Blažič Zemljič
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Zato nekoli zlorablja,
vas kdovrsvoji resnici, a
stojte e drug drugeg
spoštužjtivite v srcu!
in

Susan Ashley, duhovna
svetovalka, ki kanalizira
Kassandrina sporočila
človeštvu.
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