Vtisi udeležencev meditacije in Povzetek Sandijeve
meditacije, dne 5. junij 2012, v KS Stražišče, Kranj
Tokratna meditacija je bila namenjena duhovni rasti in osebnostnemu razvoju, prisotnih 210 udeležencev
meditacije.
Prihaja obdobje, ki se je pravzaprav že začelo. Prejšnji petek, 25. maja, je bila prelomnica, ki je naznanila začetek
intenzivnega formiranja energije nove dobe. Konec leta se napoveduje začetek dvigovanja vibracije zavesti
človeštva, prehod pa je Sandi že opisal v članku Nova doba. Opisal je, kako bo ta nova energija pritekala in se
spuščala. Od te prelomnice 25. maja, je energija nove dobe že prispela na tiste duhovne nivoje, na obrobje naše
galaksije, od koder bo potem začela delovati na Zemlji. Energija fizično tam ni prisotna, ampak je to le formacija te
energije, v zapisih, ki se aktivirajo, ko je to potrebno. Prejšnjo sredo na našem tečaju se je ta energija že aktivirala in
bila prisotna.
Tako smo imeli tudi na današnji meditaciji posebno čast, da smo lahko med prvimi začutili in sprejemali to energijo.
Zavest vsakega posameznika se bo začela dvigati na njegovem nivoju. Dvigovala se bo tudi vibracija fizičnega telesa.
Te energije so tako močne, tako čiste in s tako visoko vibracijo, da lahko v eni meditaciji popolnoma prečistijo
fizično telo in odpravijo vse čustvene in miselne blokade, ki jih imamo v sebi… in nam dajo vse, kar potrebujemo. Po
meditaciji se telo kak dan ali dva navaja na višje vibracije. Več kot je vase potlačenih ali zablokiranih čustev, več kot
je miselnih vzorcev, ki jih moramo spremeniti, več je stvari na sebi, ki jih moramo odpraviti, dlje se bo naše fizično
telo uravnavalo na višje vibracijo. Zato je dodal Sandi še dodatno visoko energetsko zaščito za naslednje štiri dni po
meditaciji, da lahko to visoko energijo tudi zadržimo, da se nato stabilizira in postane naša energija.

Od meditacije naprej se je vsakemu posamezniku postopoma začela dvigovati vibracija fizičnega telesa, odstranile
so se tudi čustvene in miselne blokade v telesu. Energija telesa je zdaj čista, zapisi naše duše in našega duhovnega
vodstva so se očistili. Tisti, ki redno hodijo na Sandijeve meditacije, bodo v procesu vsakodnevnega prehoda na
energijo nove dobe in se njihova energija že sproti čisti in uravnava, saj se je začel proces prehoda na višjo vibracijo,
na višji nivo, višjo kvaliteto energije fizičnega in duhovnega življenja.
Na tak način se bo začelo vzpostavljati ravnovesje. Najprej bo ta energija usmerjena nezavedno, po celem svetu,
najprej do ubogih in revnih, potem bodo deležni te podpore določeni otroci, potem bodo na vrsti tisti, ki imajo zelo
nizko energijo in so take pomoči najbolj potrebni. Taka pomoč bo na nezavednih nivojih potekala do 21. 12. letos,
potem pa bo dostop do te energije po tem datumu omogočen tistim ljudem, ki bodo duhovno najbolj razviti in
bodo imeli duhovno vodstvo iz visokih duhovnih nivojev in vsem, ki si bodo to zaslužili... Ta energija nove dobe se
takrat ne bo spustila do kavzalnih nivojev, ampak se bodo takrat odprli kanali do kavzalnega nivoja in se bo energija
začela pretakati do tistih ljudi, ki imajo duhovno vodstvo na kavzalnih nivojih, preko duhovnega vodstva. Kasneje,
datum še ni določen, se bo energija začela spuščati do tistih, ki imajo vzpostavljene kanale in duhovno energijo na
mentalnih nivojih. Na še nižje astralne nivoje se kanali ne bodo odprli, ampak se bodo morali posamezniki potruditi
in dvigovati svojo zavest, da si bodo zaslužili svoje duhovno vodstvo iz mentalnega nivoja.
Tako bo potekal ta proces, da bodo tisti, ki so energetsko šibki, revni in ubogi najprej deležni te pomoči, da se bodo
začeli energetsko dvigovati. To je edini princip, ki lahko funkcionira, da se bo človeštvo začelo uravnavati in
dvigovati, da se bo vzpostavilo ravnovesje. Tisti, ki hodimo na Sandijeve meditacije, imamo to srečo, da smo
začetniki tega procesa na zavednih nivojih. Energija je zdaj tako močna, da ne smemo čakati in čustveno ali miselno
blokirati intenzivnosti našega razvoja. To je proces, ki ga moramo nadaljevati, dvigovati vibracijo, dvigovati zavest,
vplivati na kolektivno zavest človeštva... Ta energija bo torej začela najprej delovati na posameznikih, ki si bodo to
energijo zaslužili. Prioriteto smo na srečo dobili vsi tisti, ki hodimo na meditacije, vendar se je tudi med meditacijo
energija usmerjala selektivno, kakor jo je kdo v tem trenutku lahko prenesel.
Sandi je napisal tudi nov članek o Kolektivni zavesti.
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Izkušnje obiskovalcev Sandijevih meditacij
Z veseljem delim z vami čudovito izkušnjo, ki sem jo doživela na meditaciji pri Sandiju. Za meditacijo pri Sandiju sem
izvedela v članku Eli Trobec z naslovom Na poti do spoznanja, ki ga je napisala za revijo Sensa. Ker sem v tem članku
našla sebe oziroma sem videla podoben problem pri meni, sem se januarja odločila, da se udeležim meditacije pri
Sandiju in štiri dni po prvi meditaciji sem ponovno dobila mesečno perilo, katerega nisem imela več kot leto in pol.
Ta čudež sem sprejela kot znak, da je to zame prava pot do popolne ozdravitve, saj sem prej več kot leto dni iskala
pomoč marsikje, vendar ni bilo izboljšanja. Sedaj redno obiskujem meditacije pri Sandiju in z veseljem delam na sebi
in spoznavam sebe v svojem bistvu. Anita
Dragi Sandi, rad bi se ti iz srca zahvalil za tvojo nesebično pomoč in modrost, ki jo deliš. Moram priznati, da je bila
torkova meditacija nekaj posebnega. Po vsem telesu sem čutil mravljince in neko močno energijo, ki se je
nadaljevala v valovih. Občutil sem posebno Božjo milost in hvaležnost. Zdaj vse delam lažje in bolj popolno.

Posebno podporo v duhovnem smislu občutim iz dneva v dan in se bolj zavedam drobnih trenutkov. Zavedam se, da
prinaša čas, ki prihaja, bogata spoznanja in novosti. Človek se mora truditi iz dneva v dan, toda če imaš pomoč
vidnih in nevidnih prijateljev, je vse lažje. Taka meditacija je lahko pot, ki vodi v lastno popolnost. Tadej
Na torkovi meditaciji, 5.6. 2012, so na meditacijah začele pomagati nove energije. Občutil sem povečano moč,
svetloba je še močnejša. Telesno sem se na določene trenutke tresel, kot da bi bil priklopljen na visoko el. napetost.
To je bilo sprejemanje nove energije. Predvsem pa občutim veliko razliko v zaščiti. V moji službi imam delo z ljudmi,
ki imajo težave z zdravjem (invalidi). Delo s takimi ljudmi me je prej zelo izčrppalo. Sedaj je zaščita tako močna, da
sem lahko z njimi cel dan, ne da bi bil utrujen. Začutil sem tudi, da bi lahko tem ljudem pomagal, s pozornostjo, lepo
besedo, nasmehom in da bi jih napotil na Sandijeve meditacije. Lepo je pomagati ljudem, lepo je imeti tako
podporo.
Hvala Sandi, Matjaž
Sandi, iskreno bi se ti zahvalila za tako čudovite torkove meditacije, ki jih vodiš že vrsto let v Kranju in se nesebično
trudiš in pomagaš vsem nam, ki se udeležujemo tvojih meditacij, na naši poti samouresničevanja, ter s svojim
znanjem in izkušnjami širiš naša obzorja in s tem pomagaš, da se naša zavest dviguje.Tvoje meditacije so iz tedna v
teden intenzivnejše in občutiti je neskončno moč Božje ljubezni in milino, ki moje SRCE polni , da me ta navdaja z
občutkom popolnosti, notranjega miru in zadovoljstva, ki kar traja in traja, in bi rada to ljubezen delila in širila
naprej. Torkova meditacija 5.6.2012, se mi je zdela izredno močna, kar sem čutila predvsem kot mravljince, ki so mi
gomazeli po celi glavi, nato pa močno vročino, ki se je širila okoli glave pa vse do srčne čakre.Občutiti je bilo izredno
moč, neskončno svetlobo, ki me je kar dvigovala in občutek izpolnjenosti. Med meditacijo sem videvala razne
barve, različne geometrijske like, simbole, angele in druga duhovna bitja, ki nam pomagajo. Na samem koncu pa
seje prikazal angel, ki je stal v svetlobi z velikimi krili v eni roki je držal velik meč, v drugi pa ščit, po razgovoru s
Sandijem, je bil to Nadangel Mihael, ki je glavni pokrovitelj Sandijevih meditacij. Še enkrat hvala za te prelepe
izkušnje. Violeta
Ko so se s 01.06.2011 začele vrstiti različne prelomnice, ki pripravljajo prihod zlate dobe in od katerih vsaka prinaša
določene novosti, so se s tem začele izredno intenzivne spremembe tudi na Sandijevih meditacijah. Proces sem z
zanimanjem opazovala in hkrati opazovala spremembe, ki jih je vse to povzročalo v mojem življenju. Spremembe so
tako nagle in intenzivne, da se mi zdi, kot da sem pred letom sedla na kakšen hitri vlak. Najmočneje pa sem občutila
spremembe na meditaciji po zadnji prelomnici, ki se je zgodila 25.05.2012 in je pomenila začetek delovanja energije
nove dobe na Sandijevih meditacijah. Meditacija je bila tako močna, da mi je bilo na trenutke slabo. Večji del
meditacije pa sem se počutila, kot bi se kopala v neskončni ljubezni, ki me je obdajala in hkrati polnila vsak delček
mojega telesa. Počutila sem se tako zelo prijetno in varno in si želela, da bi to občutenje trajalo. In tudi je. Ko smo z
meditacijo zaključili, je občutek ostal. Spremljal me je še vso pot domov, pa ne samo to, celo stopnjeval se je.
Globoko v sebi sem čutila tako močno ljubezen do življenja in sploh do vsega stvarstva. Imelo me je, da bi objela ves
svet, tako sem prekipevala od sreče, hvaležnosti in naraščajoče ljubezni v sebi, ki se je kar širila, kot da moje telo
nima mej. Hvaležna sem, ker je moja življenjska pot prepletena s Sandijevimi meditacijami in njegovim delovanjem
na zemlji! Eli
Med meditacijo sem čutila svetlobo kot kanal, ki je padal name in na moje telo. Jana
Čutila sem nekaj, kar se je prelivalo vame in me polnilo. V tistem delu meditacije, ko smo sprejemali ljubezen, sem
čutila zbadanje in rahlo bolečino v predelu srca. Imela sem občutek, da se mi je srce močno širilo, da se je nekaj
odprlo in me polnilo s prijetno toploto. V delu meditacije, ko smo predajali strahove, me je začelo zbadati v levi
ledvici. Ko sem to predala, je ta občutek izpuhtel, znašla sem se v svetlobnem snopu. Moram reči, da se še danes
dan kasneje zelo dobro počutim in sem navdušena. Mojca
Med meditacijo sem čutila toploto, še posebej na dlaneh in podplatih. Počutim se super, polna sem energije, da se
brez problema peljem nazaj do Vrhnike. Ana

Po včerajšnji meditaciji sem čutil, da sem bolj čist. Meditacija je bila opazno močnejša. Bilo mi je zelo vroče, da sem
se kar potil. Med meditacijami vidim razne barve, imam videnja neznanih oblik. Zdaj se počutim lahkega,
sproščenega, mirnega. Zanimive so moje izkušnje iz zadnjega meseca, kar obiskujem Sandijeve meditacije. Pred
tremi tedni sem se na eni od meditacij očistil potlačenih čustev. Odkar hodim na Sandijeve meditacije, vse poteka
bolj intenzivno. Znebil sem se strahu in naredil prostor ljubezni. Miha
Moja izkušnja po včerajšnji meditaciji je zanimiva. Med meditacijo sem čutila vročino, tako kot običajno, samo malo
močnejše. Marina
Z vami bom delila izkušnjo meditacije na delavnici, ki si nam jo je pripravil Sandi. Zaradi rahle zamude sem s slabo
vestjo sledila navodilom, ki nam jih je dajal Sandi. Uspelo mi je odgnati misli, ki so begale po razumu. Začelo se je
kot rahlo spreletavanje mravljinčkov po telesu. Popolnoma sem se sprostila in pri tem opazovala podobe, ki so se
prikazovale. Prepoznala sem oko z izrazitimi kapilarami, ki so se prepredale po celi površini, podoba je počasi
zbledela. S fluorescenčno svetlobo pod kovinskim zapisom se pojavila številka L5 - in še nekaj številk ali črk, ki niso
bile jaso izpisane in jih nisem mogla razbrati. Tudi tokrat je podoba zbledela. Potem pa sem se znašla v vesolju in
gledala na planet Zemljo, kako lep in popoln je naš planet, se mi je utrnila misel ob opazovanju. S tem se je
prikazovanje podob zaključil in začutila sem val toplote, ki se je počasi stopnjeval do vročine v telesu. Počasi je
vročina popustila, s tem da se je v dlaneh pojavil občutek pretakanja goste snovi med levo in desno dlanjo. Pri tem
sem v dlaneh začutila veliko težo predmeta v dolgi in okrogli obliki (oblika valja). Intenzivnost pritoka energije se se
iz trenutka v trenutek stopnjevala, tako da sem v desni roki od komolca proti zapestju, začutila zelo močno ostro
bolečino, ki se je širila v dlan in prste. Dlan sem čutila kot kosti prstov pokrite z mesom in v predelu med sredincem
in prstancem predrto področje, ki je močno bolelo. Hkrati sem v dlaneh še vedno čutila močno pretakanje energije
po valju. Po desnem licu sem začutila, kako polzijo solze in za trenutek sem v sebi zajokala. Težo bremena, ki se ga
čutila v dlaneh in bolečina "prebodene" dlani se je stopnjevala, tako da sem težko vztrajala do zaključka meditacije.
Nenavadna izkušnja, ker je bil občutek bolečine v tkivu še vedno močno prisoten še nekaj časa. Nenavadno
potovanje, naporno, vendar zanimivo... Hvala, da si mi omogočil to izkušnjo. Antonija
Sandijeve meditacije obiskujem cca 10 let in ko sem prvič prišel na meditacijo, sem rekel to je to... Mogoče imam
rahlo srečo, ker energijo čutim, zato nikoli nisem imel problema z vero na tej poti... Življenje postane res bolj
kvalitetno, ko se prečistimo vseh strahov in praktično bremen, ki smo si jih nabrali skozi življenje. Zelo božanski je
občutek, ko smo naredili prazen prostor v sebi s predajanjem teh bremen na meditacijah... in da smo potem ta
prazen prostor, ki je nastal, napolnili z brezpogojno ljubeznijo. Ko smo to dosegli, sem komaj spoznal v sebi
ljubezen, da sem lahko sploh vzljubil sebe, nato pa vse ostale ljudi in stvari okrog sebe. Do takrat, ko tega ni bilo,
sem samo mislil, da ljubim sebe in ljudi okrog sebe. Nisem mogel dojeti, kako je lahko strah bil vedno pred
ljubeznijo, pa zamere in vsa nizka čustva. Ampak sedaj je drugače in poti nazaj ni.. vsaj tako izgleda, ker si ne znam
predstavljati, da ko enkrat najdeš ljubezen v sebi, da bi še sploh bil kaj drugega, kot ljubezen..no to je moja izkušnja
Sandijevih meditacij..in priporočam vsem, ki to berete, da se kdaj udeležite meditacije in spoznate tudi svoj
program duše skozi medtacije, ki so zame supercaaaa.. [:)]. Iztok
Sandijeve meditacije redno obiskujem od novembra lanskega leta. Brez kakršnih koli pričakovanj sem prvič vstopila
v avlo in se kot popolna tujka, počutila doma. Nisem se zavedala, da stopam v proces lastne transformacije.
Sprotnih sprememb nisem občutila, dokler se nisem nekega dne znašla v situaciji, ki me je do tedaj vedno iztirila.
Ostala sem močna. In ne samo to, z lahkoto sem odpravila oviro in šla naprej svojo pot, brez da bi se ozirala nazaj. V
trenutku sem se zavedala svojega napredka in še poglobila svojo neizmerno hvaležnost ter vero. Občutki na
meditacijah so postajali bolj in bolj izraziti. Mravljince po telesu in žareče dlani so začele spremljati čudovite barve
in občutek varnosti. Spremembe, ki sem jih mogoče sama še najmanj zaznavala, so opazili ljudje, s katerimi se
srečujem. Presrečna sem bila, ko sem ugotovila, da s svojo vero in predanostjo, navdušujem ljudi okrog sebe in jim
približujem bistvo, o katerem nikoli niso razmišljali. Torkova meditacija je dosedanje občutke mnogoterno
poglobila. Med samo meditacijo sem imela občutek, kot da gledam najbolj mogočni ognjemet. Ob vsaki izrečeni
prošnji so se prebujale nove, sveže barve, ki so mi vlivale neverjetno moč. Z gotovostjo lahko trdim, da je bila sreda
energetsko najmočnejši dan v mojem življenju.
Sandi hvala za tvojo podporo. Posebna zahvala tudi vsem čudovitim ljudem, ki jih srečujem na meditaciji. Postali ste

delček mene. Tina
Že odkar obiskujem meditacije pri Sandiju, občutim, da se energija stalno dviguje in meditacije so vedno bolj
močne. Poleg videnj v novi dobi, najbolj občutim razliko pri zaščiti, ki jo imamo prve štiri dni po meditaciji in tudi po
tem času. Ob tej zaščiti je mogoče držati visoko energijo skozi cel teden, ki je potrebna v vsakdanjem življenju, tako
v komunikaciji z ljudmi ter delom z strankami. Ob novi dobi je močno čutiti brezpogojno ljubezen in dobrodelnost.
Hvala Sandi za te izkušnje. Igor
Na meditacije k Sandiju hodim že vrsto let. V tem času sem marsikaj spoznala in spremenila določene poglede na
vsakodnevna dogajanja v mojem življenju. Med meditacijo nisem nikoli imela posebnih videnj, vedno pa občutim
določene spremembe na fizičnem telesu (hlad, vročino, mravljinčavost v rokah…). Od zadnje meditacije so
spremembe, ki jih čutim, precej bolj intenzivne. Čutim izredno moč, silo, ki pritiska name, ki pa ni moteča, ampak je
mogočna sila, ki ponazarja prihod novih energij, ki so zelo, zelo intenzivne. Spremembe pa niso opazne samo ob
torkih na meditacijah, ampak tudi v vsakdanjem življenju in se kažejo predvsem v večji energetski zaščiti, pomoči in
podpori. V moje življenje prihajajo novi ljudje in odhajajo stari. Občutek notranjega zadovoljstva in miru, me
navdaja z ljubeznijo in potrebo, da to ljubezen širim naprej in pomagam tistim, ki so pomoči potrebni. Hvala Sandi.
Suzana

