
 
 

Bogovi, Boginje, Božanstva, 
Angeli, Mojstri… 1.del 

Duhovna pomoč nas vzgaja skozi preizkušnje in skušnjave, pomaga nam takrat, ko si njihovo pomoč 
zaslužimo. Mihael, Rafael in Uriel, so mi opisali, kako trenutno delujejo in vplivajo posamezne duhovne 
energije, na naše življenje. 

Jezus prinaša ljubezen na zemljo in razsvetljuje naše duše in telo. Marija je vseprisotna v ženskih srcih 
in jim daje notranjo moč in pogum za notranje spremembe. Marija Magdalena pošilja čustvene impulze 
v naša srca in nam pomaga vzpostaviti energetsko ravnovesje in notranji mir, pomaga pri vzpostavitvi 
harmonije in pri čustvenih pretresih. Maitreya nam pomaga najti pot do svojega srca in nas podpira v 
kritičnih trenutkih našega življenja. Pošilja tisto moč, ki je nujna, da se odprete vase in v sebi najdete 
moč za odpravo vseh čustvenih blokad, ki ovirajo notranji mir in kalijo vašo pot samozavesti. 

Sanat Kumara nam pošilja vso ljubezen, ki jo premore svet sprejeti, in očiščuje naša srca vse navlake, 
ki jo nosimo sabo. Buda nam kaže pravo pot in nam da tisti delček, ki je potreben, da se prepoznamo 
kot Božje bitje. Mihael je Božji cesar in nam vliva moč in pogum za vsakdanje spremembe in nam stoji 
ob strani, ko nas je strah česarkoli. Rafael je pravi mož poguma in nas podpira, ko je naša volja 
usahnila in nam nudi pogum in oporo, ko nas vsi zapustijo. Gabrijel je pravi oboževalec vsega lepega, 
čuva naravo in nas pošilja v preizkušnje, ko je čas, da napredujemo. 

Uriel je Božja desna roka in nam daje moč, ki je nujna za spremembe, ki si jih ne želimo, a so nujne za 
naš razvoj. Azrael čuva našo moč in naš hrbet, ko smo v nevarnosti. Sveti Jožef nam nudi oporo v 
težkih trenutkih našega življenja in nam nalaga karmo, ko je to nujno. Ariel čuva naše imetje pred 
vsem slabim in nam kaže pravo pot materialne trdnosti. Metatron je Božji učenec in vam nudi vso oporo 
v vaši samozavesti in vas pripelje do končnega cilja brez pretiranih žrtev. 



Poizkusite najti moč v sebi in blizu vam je Božja podoba, ki vas krasi na poti vase in vam nudi oporo v 
težkih trenutkih, ko je potrebna vaša samozavest za vaše notranje spremembe in notranji mir, ki vas 
osvobaja vsega česar nočete v svojem življenju. Potrudite se najti pravo pot, ki vas drži v formi in 
ravnovesju s samim seboj. 

Kralj Salomon vam stoji ob strani, ko je potrebna pot modrosti, ki vam da navdih za notranje 
spremembe vaše miselnosti, ki vas ovira v trenutku notranjih odločitev in sprememb, ki so nujne za 
pravo pot, za dosego nekega cilja. 

Potrudite se biti pogumni tudi duhovno in ne ustrašite se tistih sprememb, ki jih takoj ne razumete. 
Notranja moč je v spremembah, ki vas bogatijo na poti osebne rasti in vam dajejo moč, ko je to 
nujno potrebno. 

St. Germain nas uči poslušnosti in nam daje moč za notranje spremembe, ki so nujne, da se sprejmemo 
v Božji podobi, se spremenimo in damo sebe na prvo mesto lastnega ozaveščanja. Koot Hoomi ozavešča 
naš notranji pogum in nas usmerja po pravi poti naprej. Merlin je vnebovzetni mojster, ki predaja svojo 
modrost tistim najpogumnejšim, ki mu lahko sledijo v brezpogojni veri vase.  

Yogananda je vnebovzetni mojster, ki vam pokaže pot do vašega notranjega miru, pusti vas v miru da 
sami poiščete pot, a če je ne najdete, vas preseneti s svojo vztrajnostjo, ko vam odpira vsa do tedaj 
zaprta vrata. Zadkiel nosi Božjo luč in razsvetljuje vse pogumne in prinaša spremembe v naše življenje, 
ki nas postavljajo na pravo pot. Pot razuma v povezavi z notranjo ljubeznijo, ki nas pelje v blagostanje 
notranjih zaznav naše ljubezni. 

Sandi 

se nadaljuje ...  

 


