SUSAN ASHLEY, DUHOVNA UČITELJICA IN ZDRAVILKA

Če vidiš zlo in molčiš,
nisi del rešitve,
ampak problema
ŽE OD ZAČETKA KARANTENE VSAK DAN ZNOVA NA SVOJEM KANALU
POMAGA LJUDEM Z MEDITACIJAMI IN INFORMACIJAMI IZ DRUGIH
DIMENZIJ, KI SE JIH JE DO DANES NABRALO ŽE 70, IN VODI LJUDI
V SVETLOBO V TEH TEMNIH IN NEGOTOVIH ČASIH. DA BI SE LAHKO
BREZ STRAHU KAR NAJBOLJE PRIPRAVILI NA VSE, KAR NAS ŠE ČAKA,
OBJAVLJAMO NJENO KANALIZIRANO SPOROČILO.

»Z

ačenja se čas razkrivanja
teme, saj bo vedno več
ljudi pripravljenih vstopiti v resnico. Ne gre za
to, da bi se borili s temo, le trdno moramo
stati v luči in povedati, kaj se dogaja. Če
zagotavljate drugim, da ste v redu, čeprav
niste, ker z njimi nočete deliti informacij o
sebi, je to normalno. A obstaja razlika med
nedeljenjem svojega osebnega življenja
in tistega, kar vidiš, da se dogaja okoli
tebe na širši ravni. Če vidiš zlo in molčiš,
ker nočeš, da bi bilo omenjeno tvoje ime,
namreč nisi del rešitve, ampak problema.
Ni ti treba, da se za resnico boriš na cesti,
lahko samo osvetliš določene zadeve in
izobražuješ ljudi. Planet se je sicer na kolektivni ravni že odločil, da ne bo vojne, a
to ne pomeni, da vam voditelji ne diktirajo
na drug način. Ne zavedate se, da imate
univerzalne svoboščine in da so celo v
vojni ljudje lahko stopili iz svojega doma,
če so si upali in želeli. Bili so svobodni,
zdaj pa je virus spravil vse v ječo. Vedno
več ljudi bo zato govorilo o svobodi, tisti, ki
bodo tiho, pa bodo pokazali, da skrbijo le
zase in jih je ego ločil od srca. Na planetu
se namreč marsikaj razkriva, tema pa želi
ostati skrita. In če se odločiš, da boš tudi
sam prikrival resnico, jo podpiraš.«

DRUGI VAL

»Pripravite se na čas, ki prihaja. Ste namreč v neurju, ki bo imelo valove. Tre38
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nutno smo v umirjenem premoru, ko se
bo zdelo, da je vse normalno, nato pa se
bo vse skupaj ponovilo, saj bomo imeli v
nekaj mesecih drugi val. Zato se oskrbite
s hrano, vodo, kurjavo, kajti prvič je šlo
samo za vajo, da vidimo, kako ubogamo
navodila, naslednjič pa ne bo več le preizkus. Morda bo virus močnejši ali se mu
bo pridružila naravna katastrofa, zaradi
katere bo moral ves svet stopiti skupaj in
končati vso to neumnost. Ne prestrašite
se tega, skrbite za svojo moralo in integriteto. Če ste v svojem srcu in resnici, ne
boste nesramni do drugih, a jim tudi ne
boste dali vse hrane, ampak najprej poskrbeli zase in svojo družino. Veliko ljudi se
bo namreč prisiljenih obnašati tako, kot
se sicer ne bi. Bolj boste šli v srce, manj
vas bo to prizadelo, saj boste na pravem
mestu, ob pravem času, s pravimi ljudmi,
ker boste vodeni. Zato bodite sproščeni,
ne pa sebični in v egu. Poslušajte srce,
saj od tam prihajajo opozorila in notranje
vedenje. Tako boste ostali varni. Slovenija
bo iz krize izšla dobro, saj je že v zavesti
ljudi, da dvomijo o vsem, kar se jim reče
in slišijo na poročilih. Zanašajo se nase,
veliko jih ima vrtove in precej samooskrbni
ste. Zato ne paničarite, saj greste s tem v
glavo in počnete neumnosti. Vodniki vas
bodo podpirali, če boste v srcu, ki naj
bo odprto, da lahko komunicirajo z vami.«

Susan ima večkrat na leto
delavnice tudi pri nas, saj je
poročena s Slovencem.

SVOBODA IN PRAVICE

»V tem času se odpirajo vorteksi in gredo
mnoge duše lahko domov. Seveda lahko
odideš, a če nosiš težko vibracijo, ker ti
ni mar za duhovni razvoj, ker boš tako ali
tako zapustil ta planet, se moraš zavedati,
da ne moreš preiti na planet z višjo vibracijo, dokler tvoja duša nosi posledice tega,
kar si naredil. Vse več ljudi bo spoznalo, da
ne morejo tlačiti glave v pesek in se pretvarjati, da se slabo ne dogaja, medtem ko
univerzalne pravice in svobodo človeštva
ogroža zlo. In če ničesar ne naredite, se
bo to nadaljevalo, le če se soočite s tem,
lahko kaj spremenite.«

SKRB ZA TELO

»Vaša fizična telesa se razvijajo, v njih
je prisotnega vedno več duha, saj pomagate Zemlji pri evoluciji. Koliko svojih
sposobnosti lahko izrazite, pa je odvisno
od tega, kako dobro skrbite za telo. Če
se odločite, da boste jedli kakovostno, ni
izgovor denar, saj lahko posadite nekaj
svežega, kar hrani telo bolj kot kupljena
umetna živila. Telo v resnici niti

ne potrebuje veliko hrane, le programirani
ste na tri obroke na dan in različne jestvine. Tudi resnica o tem bo prišla na plan, in
čeprav ne bo prijetna, ste ambasadorji luči
dovolj močni, da jo prenesete. Če boste
mislili, da se vas bo polastila tema, že če
jo pogledate, se je ne boste osvobodili.
Bolj jo vidite in razumete, močnejša bo
vaša svetloba in manj verjetno bo lahko
delovala na vas. To informacijo skrivajo
celo nekateri guruji, saj so programirani
na to, da morajo govoriti samo pozitivno, da bodo drugim všeč. S tem ni nič
narobe in 99 odstotkov vaših dni naj bo
osredotočenih na pozitivno, a ne ignorirajte odstotka, ki ni tak. Mati Zemlja ima
čudovit sveti zvok, ki vibrira z valovanjem
morja. A če bi se dvignili v atmosfero, bi
s planeta slišali le zvok čistega trpljenja.
Kar 98 odstotkov prebivalstva namreč živi
v negativnosti. Pravijo, da sovražijo svoje
delo, a so nemočni, ker potrebujejo denar.
Zato so pripravljeni sedeti osem ur na dan
v energiji sovraštva ter jo širijo okoli sebe.
Niti ne iščejo druge službe, saj so tako
odvisni od negativnosti. S tem pa dajejo
temi več moči, ker ostajajo v njej. Kako
lahko izstopijo? Tako da so odkriti s
sabo, namesto da so žrtve in nimajo moči. Zamislijo si popolno
situacijo zase, kajti le če veš, kaj
bi rad, lahko to ustvariš. Če si
želiš mirno in varno življenje,
ga začneš graditi na energijski
ravni, namesto da si v odporu
in sovraštvu.«

MNOŽIČNO PREBUJENJE

»Za ljudi, ki se bodo zdaj prebudili, je lahko svet grozen, saj spoznajo, kako so bili
zavedeni. A ko se po drugi strani povežeta
um in svetloba, se dogajajo čudovite stvari. Ker duša razume, da mora vzdrževati
telo, da lahko deluje skozenj, vas bo vodila
do prave službe, stanovanja itd., da bi bili
varni. In ne počutite se krive, ker drugi ne
živijo kot vi, saj ste bili pripravljeni videti
resnico in se poravnati z dušo, zato bo z
vami vse dobro, tudi ko pride kriza. Tema
želi sicer še vedno preprečiti, da prejmete
svetlobne kode s Sonca. Želijo vas ločiti
od vaše duše, tudi tako, da vas zadržujejo
notri, da ne bo dobila informacij, ki jih
potrebuje. Tudi chemtraili preprečujejo
dostop do univerzalnih zakonov, ki jih
prebujajoča se duša integrira v telo in s
tem podpira evolucijski razvoj Zemlje. A
ne glede na to, kaj počnejo, jih ne bodo
mogli ustaviti, le upočasnijo vas lahko,
ustvarijo turbulenco, obrnejo drugega
proti drugemu, eno vero proti drugi, eno
državo proti
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drugi, tako kot zdaj vsi sovražijo Kitajsko,
čeprav v resnici ni bila tista, ki je sprostila
virus. Veliko je namreč podtaknjenega, da
bi vsi sovražili vse, da bi bilo več ločenosti,
jeze, nepovezanosti. Zato se pripravite
na jesen in meditirajte. Varni boste, ker
ste povezani s svojo dušo in vesoljem.
Če želite pomagati drugim, dajte, a jih ne
rešujte. Kajti veliko ljudem se bo mešalo
ob prebujenju. Več norosti bo na ulicah,
razbijanja, norenja, vpitja. Več svetlobe
namreč prihaja na planet in v telo in dušo
prebujajočih se ljudi. Vsi, ki delate na sebi,
ste že doživeli temno noč duše, ko ste
prepoznali resnico. Pot razsvetljenja je
za vas trajala leta, zdaj pa bodo ljudje to
doživeli v mesecu in vse, kar so mislili, da
je res, ne bo več držalo. Zelo bodo jezni,
ko spoznajo resnico. A če boste dovolj
pogumni, da se soočite s temo, se bodo
zgodile čudovite stvari. Vrzel, ki bo nastala, ko ne bo več negativnosti, ki zavzema
99 odstotkov vašega časa in energije, se
bo zapolnila z nečim dobrim.«
Mateja Blažič Zemljič

