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Okoli vratu vašega
novega psička
obesite ametistovo
srce, da ne uničuje
hiše ali dvorišča.
Za
plodnost
položite
majhno bučo pod posteljo. Očistite ogrlico z obeskom iz karneola in jo za cel dan postavite na
sonce. Preden greste spat, vsako noč položite ogrlico na vrh
buče. Zjutraj jo obesite okoli
vratu, vzemite bučo v roke in jo
podrgnite okoli popka in medenice. Med tem si predstavljajte,
da ste mati in dojite svojega želenega otroka. Ta obred delate
vsak dan tri mesece. Na koncu
tega obdobja odnesite bučo na
vrt z rožami in jo pustite tam.
Venomer nosite svojo ogrlico,
tudi med spanjem.
Ob izgubi ljubljene osebe
približajte kristal ametista k
vašemu srcu. Spomnil vas bo
na ljubezen, radost in smeh,
ki ste ga delili z ljubljeno osebo. Kristal vam bo pomagal
ozdraviti izgubo.
Na košček pergamentnega
papirja napišite lastnosti osebe, ki jo želite pritegniti. Očistite roževec s tremi kapljicami rožnega olja. Zavijte pergamentni papir okoli kristala in
zavežite roza pentljo okoli njega. V torek ob polnoči pokopljite sveženj pod vrtnice in recite: »O mati Zemlja, izročam
ti osebo, ki jo želim pritegniti.«
Nosite kristal in njegov omot s
seboj ves čas in še zlasti v bližini osebe, ki jo želite pritegniti.
Za okrepitev spolne sle
položite karneol v belo skle-
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do z vodo. Dodajte čajno žličko soli in pustite skledo zunaj
tri dni in tri noči. Podržite kristal ob srcu, vizualizirajte svoje želje in potrebe in si predstavljajte, kako se strastno ljubite
poleg morja s človekom, ki ga
globoko ljubite. Hranite kristal v rdeči vrečki in ga pustite
pod svojo blazino.
Za ljubimca položite tigrovo oko v svež cvetni list vrtnice, da prekrijete kristal, in ga
pustite tri dni na posebnem
mestu. Vzemite kristal in vizualizirajte, kako vaša ljubezen prodira skozenj kot svetel
blisk. S to mislijo podarite ta
kristal svojemu dragemu.
Za sprostitev stresa položite sedem ametistov v visok
kozarec vode. Pokrijte ga s papirnato brisačo in pustite zunaj čez noč. Preden se dan začne, prelijte vse skozi fino rešeto ali gazo in vodo popijte. Počutili se boste mirni in povsem
očiščeni.
Da najdemo zaposlitev,
potrebujemo skledo vode, v
katero spustimo jaspis, tri cimetove palčke in čajno žličko
sladkorja. To pustimo tri noči
in štiri dni v zasebnem prostoru, kjer lahko sije luna nanj.
Vzemite kristal v roke in vizualizirajte delo, ki si ga želite
najti. Ves čas nosite kristal ob
srcu.
Proti nespečnosti vlijemo
dve kapljici čistega sivkinega
olja na skupek ametista. Preden zaspimo, ga podržimo v
rokah. Vizualiziramo mirne
misli in srečne sanje. Položite ametist v vijolično nogavico pod blazino in pojdite spat.
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nogi ljudje, ki zase
pravijo, da so telepati ali mediji, so
sleparji in uporabljajo trike,
da bi vzbudili vtis navezovanja stikov z onostranstvom.
Prevarante najdemo v vseh
poklicih, toda v tem primeru
uradni krogi vse telepatske
darove in dejavnosti zavračajo kot sleparijo. Če telepatsko dejavnost in komuniciranje sprejmemo kot resnično,
se najprej zastavi vprašanje:
kako to deluje?
Pristni telepati in mediji
posredujejo informacije, ki jih
niso mogli poznati, napovedujejo dogodke, ki se pozneje zgodijo, in rešujejo zločine,
ki jih policija ne, vendar oholi
znanstveni in akademski krogi ob vsem tem samo zamahnejo z roko in mnogi ljudje, ki
verjamejo samo to, kar jim narekujejo verjeti, jim slepo sledijo. Temeljna ovira za normalno paranormalno je to,
da je različica resničnosti, ki
jo vsiljuje Sistem, tako namerno popačena in obrnjena, da
večina ljudi ne more razumeti, kako bi lahko bilo paranormalno mogoče.

ZAVEST SE
USKLADI S
FREKVENCAMI

Če verjamete, da je svet
trden, potem telepatija ne
more obstajati. Kako bi lahko navezali stik s pokojnimi, če pa so jih razglasili za
mrtve in bodisi pokopali v
krsti ali pa sežgali? Očitno se
stik ne vzpostavi z nekdanjim telesom, toda 'telo' nismo mi. Telo-um 'nam' – za-

Paranormalno je normalno
vesti, točki pozornosti – omogoča, da doživljamo razpon
frekvenc, znan kot človeška
družba. Ko telo preneha delovati, neskončni 'mi' odmakne svojo pozornost in jo preusmeri na nove frekvence. Tisti, ki ostanejo, svojih bližnjih,
ki so odšli, ne morejo več videti, ker njihova zdaj breztelesna zavest resonira na višjih
frekvencah zunaj holografskega sveta. To frekvenčno vrzel
med 'fizičnim' svetom in kraljestvi 'duše' pa lahko pristni
telepati in mediji premostijo,
ker se njihova zavest uskladi
z višjimi frekvencami, prejete
informacije predela v človeški
jezik in sporočila prenese na
človeško frekvenco.

KANALIZIRANJE
Izraz 'medij' se opisuje kot
'sredstvo ali snov, po kateri se
oddaja ali prenaša nekaj drugega'. Ena od oblik 'paranormalne' medfrekvenčne komunikacije je znana kot kanaliziranje. Telepati in mediji
vidijo ali slišijo informacije, ki
se jim posredujejo, pri kanaliziranju pa postanejo 'kanal',
ki drugi zavesti omogoča, da

Različica
resničnosti, ki jo
vsiljuje Sistem, je
tako popačena,
da večina ljudi ne
more razumeti,
kako bi lahko bilo
paranormalno
mogoče.

NADČUTNE SPOSOBNOSTI

Česar znanost ne more razložiti, označi za paranormalno

Paranormalno je normalno
privzame njihovo telo in govorne sposobnosti ter govori po njih. To sem doživel pri
mnogih ljudeh po svetu in
nekateri so bili skoraj smešno
slabi, medtem ko so me drugi izjemno prevzeli. Kot pri
vsem gre predvsem za darove in sposobnosti. Bil sem priča, kako so se obrazi in glasovi kanalov dramatično spremenili, ko je energijsko polje
zavesti, ki je vzpostavila stik,
učinkovalo na holografsko
polje kanala.

DUHOVI IN
PRIKAZNI
Telo-um zavesti omogoča,
da isti 'svet' doživlja v mnogih različnih stanjih zavedanja. Toda ko se zavest enkrat
umakne iz telesa, lahko deluje samo v frekvenčnem pasu, s
katerim se lahko uskladi. Nekatere osebe zapustijo telo in
gravitirajo k frekvencam čiste zavesti brez oblike, medtem
ko so druge še vedno navezane na 'fizično' ter na programiranje in čutno privlačno silo
'fizičnega', zato ostanejo zelo
blizu tej resničnosti. Še vedno so lahko videti kot energijska kopija svojega nekdanjega
'fizičnega' telesa. To jim omogoča tako imenovana matrična 'rezidualna samopodoba'
– v njihovem dojemanju sebe
in resničnosti še vedno prevladuje programirano dojema-

Resnični mediji so sprejemniki in oddajniki
informacij z večjim frekvenčnim razponom
od ostalih ljudi.
nje, zato se še naprej dojemajo kot nekdanjo 'fizično' osebnost. Nekateri ostanejo tako
blizu svojemu 'fizičnemu' frekvenčnemu pasu, da se niti ne
zavedajo, da so zapustili telo,
in ne morejo razumeti, zakaj
jim ljudje, ki so jih poznali, ne
odgovarjajo ali govorijo z njimi. Prijatelji in sorodniki, ki so
občutljivi na frekvenčno bližino svojih dragih, potem pravijo, da stalno čutijo navzočnost
pokojne osebe. To je ena od
razlag (samo ena) za duhove
in prikazni. Tako blizu so našemu frekvenčnemu pasu, da
lahko 'padejo' vanj kot interferenca pri radijskem oddajanju.

ševne (energijske) postave navadno niso videti trdni, ker
opazovalec ni na isti frekvenci; tako kot radijska interferenca, ki moti radijsko postajo, ni jasna in razločna. Ljudje
smo stalno pod vplivom drugih frekvenc, ne da bi se tega
zavedali. Morda nam nenadoma šine v glavo misel ali ideja
in se čudimo, od kod je prišla.
Lahko jo je ustvaril naš podzavestni um, lahko pa nam je
bila telepatsko posredovana z
druge frekvence resničnosti.

VPLIV DRUGIH
FREKVENC

Telepatsko nadarjeni ljudje
in tisti z visoko spremenjenim
stanjem zavesti lahko razširijo
svoj doseg sprejemanja, da se
povežejo z oblikami čiste zavesti, ki lahko ponudijo nenavadna spoznanja. To se je meni
ob pomoči ayahuasce zgodilo
v deževnem gozdu v Braziliji.
Po mojem te ayahuasca ne odpelje na te višje frekvence, ampak odstrani programirani občutek omejenosti, ki ti preprečuje, da bi šel tja. Vsem nam
je namenjeno, da to počnemo
tudi brez pomoči drog in na-

Če je radijski sprejemnik
točno nastavljen na frekvenco
radijske postaje, ustvari jasen,
oster sprejem brez interference, če pa je gumb za nastavljanje frekvence rahlo zamaknjen, lahko poleg glavne postaje slišimo še kakšno drugo.
'Duh' je oblika vizualne interference, ki temelji na enakem
načelu in je še ena 'paranormalna' skrivnost, ki jo zlahka razložimo. Duhovi ali du-

MNOGODIMENZIONALNA
ZAVEST

pojev. Naše naravno stanje je
mnogodimenzionalna zavest,
sposobna komuniciranja po
vsem frekvenčnem razponu.
Toda skrita sila, ki je ustvarila in nadzoruje Sistem in našo
simulirano resničnost, nas je
zmanipulirala v nenaravno
stanje izoliranosti. Resnični telepati in mediji so sprejemniki in oddajniki informacij z večjim frekvenčnim razponom
od ostalih ljudi. Nekateri sprejemajo vidne informacije (jasnovidnost), drugi to počnejo
z zvokom (jasnoslišnost), spet
drugi pa zmorejo oboje. Če
razumemo resničnost, se ob
preprosti razlagi skrivnostni
in 'nemogoči' pojavi razblinijo.

David Icke 
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