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Uvod
Odločili smo se, da ne sodelujemo več v matrični zgodbi virusa, strahu, zgodbic v USA in vse kar nas
utesnjuje.
1. Od danes 7. Januarja 2021 se odločamo za pot izven Matrice,
2. Umikamo se TEMI, ker nasa ne zanima,
3. Naša psiho fizična in duhovna moč je vedno močnejša,
4. Obvladujemo »strah« v osebnem v osebnem, poslovnem in vsedružbenem delovanju,
5. Nikdar več ne obtožujemo ljudi, jih ne žalimo, ocenjujemo ne glede na družbeni, socialnih ali drugi
status,
6. Vsak trenutek delujemo za dobro nas vseh s Sočutjem,
7. Vsak trenutek ostajamo v pozitivi, Ljubezni in brez strahu,
8. Politika, religija, bolezni, strah, virusi itd so MATRICa.
9. Ker ne verjamemo v matrico, ta ne obstaja in nam nič ne more!
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Vabim Vas, da sestavimo v Sloveniji skupino na temelju Sočutja in
Spostovanja
1. Ključna slovenska in globalna ekipa, tako v družbenem, socialnem in poslovnem smislu,
2. Člani skupine ne komentirajo več o politiki, delitvah, religiji, negativnih odmikih družbe, niti ne
pljuvajo po komerkoli (to je proces, vendar si želim, da ga naredimo čimprej, morda v tednu,
dveh),
3. Ne širimo strah, dvome itd.
Če že poslušamo, beremo težave o virusu, o tem ne komentiramo več (ugriznemo se za jezik),
4. Delujemo na transformaciji slovenske družbe,
5. Smo čuječi in poskušamo pomagati komurkoli po našim zmožnostih in v najprimernejši obliki,
6. Sebi in pokazati vsem in dokazati, da zmoremo,
7. Pogovorimo se med seboj in širimo resnico, od ust do ust,
8. Upoštevajmo etiko in najvišje vrednote življenja,
9. Po internetu širimo pozitivne zgodbe, delo ljudi, o sočutju, pozitivnih poslih in podobno,
10. Vedno ko občutimo željo po obsodbi, kritiziranju, zadihajmo in se spomnimo teh stavkov,
11. K sodelovanju povabiti vse posameznike, strokovnjake, društva, organizacije in podjetja doma in po
svetu k sodelovanju s Slovenijo in za Slovenijo in za BOLJŠI SVET.
12. Bodimo drugačni

Moja tiha želja
Vsak izmed vas naj gradi malo ekipo s Sočutjem. Vsaj 10 članov.
Osnove
Ko že mislimo, da je v življenju vse v najlepšem redu, nas življenje preizkuša. Covid kriza ni nič drugega kot
globalni preizkus naše zdržljivosti. Kdor bo klecnil, ne bo naredil izpita in tukaj praktično ni popravnih izpitov.
V naša življenja je prišla motnja, ki je nismo pričakovali in se je ne znamo zoperstaviti. Ta motnja je FIKCIJA.
Večji pomen kot ji dajemo, bolj nas obremenjuje in v končni fazi nas lahko tudi popolnoma blokira
Če želimo prebroditi VSAKO TEŽAVO, ostanimo vedno v fokusu in ne reagirajmo na zunanje dražljaje

Učenje 1
Živimo brez kritiziranja, sodb, obtoževanja, sovraštva in negativnih čustev.
Le ta nas vedno destabilizirajo in nam pobirajo moč in energijo.
Ne potrebujemo delitev, ne v Sloveniji, ne po svetu. Cilj TEMNE sile je, da nam odvzame FOKUS.

Učenje 2
Vedno bodimo v fokusu
Fokus na težave in probleme ne rešijo težav, ampak jih samo poglabljajo. Naš miselni in duhovni proces
dvignemo izven polja težav. Potrebujemo sveže moči, zato pozabimo na težave družbe, Covid in podobno.

Učenje 3
Vse predstave in kreacije so v nas samih.
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Vse kreiramo v nas samih, tako rešitve ali lastne blokada. Ne uporabljajmo izgovorov, da je nekaj
nemogoče. Ravno nasprotno, popolnoma vse je mogoče. Opazujmo sami sebe in opazili bomo, da se
večina časa vrtimo okoli lastnih strahov. Sedaj v sedanji krizi se še potencirajo.

Učenje 4
Pojdimo iz Matrice. Najprej vse pozabimo, potem pojdimo naprej in se učimo vse nanovo. Ne govorimo,
da bomo poskusili Ne deluje. Ali naredimo, ali pa ne naredimo. ODLOČITEV JE KLJUČNA!

Učenje 5
Ni poskusov, ampak samo rezultati. Ali se odločimo danes za spremembe, ali pa jih ne bomo naredili nikdar.
Živimo v časih, ko se je nujno odločiti, tukaj in sedaj.

Učenje 6
Vedno bodimo odločeni, da zmoremo.
Vsak majhen dvom nas bo blokiral. Opazujmo se kako reagiramo. Opazujmo izgubo moči in energije ko
začnemo dvomiti. A čutimo to?

Učenje 7
Nikdar reči je preveliko ali je pretežko
Če želimo delati čudeže, verjemimo v čudeže. Ne razmišljajmo da drugi zmorejo, mi pa ne zmoremo. Ne
razmišljajmo nimam dovolj moči, nimam znanja, nimam denarja, nimam ekipe. Tudi Ti zmoreš
popolnoma vse.

Poudarek
Upoštevanje zgoraj navedenih dejstev Vam bo ojačalo tudi telepatske
sposobnosti
Ne obtožujte sebe in druge!

Potujete ižven matriče

Vprašanja mi zastavite na https://www.facebook.com/andrej.keber ali po mailu
Avtor:
Andrej Keber
info@val-slovenia.com
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