
 
 
  

 

 

https://www.facebook.com/marinckatarina/videos/2603727893189152/  (2 uri) 
20.2.2020 PORTAL RESNIČNE POTI Sebstva (Pot Destiny), I.del predavanje 
 
Vsebina: 
A.Fate (neg.karma) in Destiny (Resnična pot Sebstva) 
B.Ponovitev : ustroj Sebstva: 

1. self, Self 
2. neljubezen, Ljubezen (=Harmonija, Mir, Radost, Obilje, Pogum…)  
3. Telesa : fizično, eterično, čustveno, mentalno, duhovno, kavzalno : smo kot « računalnik 
» z vsemi temi fajli. 
4. Nivoji Zavesti : nezavedno, podzavestno, pol zavestno, zavestno, Božanska Univerzalna 
Zavest 
5. « Videoteka » : vse kar smo kadarkoli čutili, videli, opazovali, živeli… : je del naših filmov, 
ki se vrtijo vseskozi, sedaj. Časa ni. Smo multidimenzionalni : obstajamo v vseh teh filmih 
hkrati. 
6. Dimenzije, « nadstropja-štuki » : 3.dimenzija : dimenzija polarnosti (dobro-slabo, 
luč-tema, zdravje-bolezen..), 5.dimenzija : dimenzija miru, ljubezni in harmonije. Za vstop v 
5. Dimenzijo potrebujem visoko frekvenco-vibracijo. Negativni (čustv., mentalni, psihični) 
vzorci (zavedni ali podzavestni) in dejanja nam nižajo frekvenco. 
7. Sveti moški princip (delovanja, akcije) in Sveti ženski princip (sprejemanja) 
8. Zlato število : vse življenje, na Zemlji in v vsem Univerzumu, obstaja zahvaljujoč zlatemu 
številu. Zlato število (božanske proporce) imamo v v vseh svojih telesih, vključno v naših 
kristalinskih strukturah (DNK, kolagen, pinealna žleza). Tehnologija Diamantne Zemlje. 
9. naslednje predavanje : Sebstvo : 3 umi (negativni, pozitivni, nevtralni), 7 čaker, 5 
elementov, 3 stare in 3 Nove Zavesti. 

 
C. TEHNOLOGIJE, ki smo se jih sedaj učili:  

a. VIJOLIČNI PLAMEN (tehnologija NEGATIVNO VEN+napolnimo prečiščene prostore z 
LJUBEZNIJO iz naših src) 

https://www.facebook.com/marinckatarina/videos/2603727893189152/


b. DIAMANTNA ZEMLJA: TEHNOLOGIJA ZLATEGA ŠTEVILA (tehnologija POZITIVNO 
NOTRI) : prejmemo Diamantni Žarek : najvišjo frekvenco Univerzuma in 915x zlato število 
in vse kar vibrira nižje v nas (strahovi, trpljenje, dvomi..) se prične harmonično prečiščevati. 
c. Meditacija SMEJOČI BUDA: Tehnologija Shuniye : NIČELNE TOČKE : povezujemo se z 
Shuniyo-ničelno točko kjer noben naš negativni film v videoteki ni obstajal in naše Sebstvo 
se pričenja spominjati svoje nedolžnosti. Ničelna točka je tudi točka vseh potencialov (o tem 
se bomo še učili). Tehnologija POZITIVNO NOTRI. 
d. Meditacija: STEBER LUČI/SVETLOBE&LJUBEZNI: tehnologija POZITIVNO NOTRI. 

 
 
 
 
https://www.facebook.com/marinckatarina/videos/2603836629844945/   (1 ura) 
20.2.2020 PORTAL, II.del : MEDITACIJA: CITRIN TEMPELJ SRCA : Tempelj Obilja in 
Prosperitete 
 
Vsebina:  
Citrin templji, Katharianci, Zmajeve črte, Vstop v Citrin Tempelj srca 
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