
 

Angelski čut : IZRAŽANJE  

DUH, to je VI, imate prirojeno željo »spoznati se«, »izkusiti se«, »izražati se«; 

to je veselje DUHa, to je vaše BITi 

 

Kaj bi pomagalo čutiti silno ljubezen, sočutje, veselje, … če jih ne izrazite ? 

Izražanje je naravni dar 

Izražanje je pomagalo ustvariti realnost na angelskih ravneh, 

pomagalo je iz praznine ustvariti realnost – tudi fizično 

 

»V začetku je bila Beseda/MISEL in Beseda/MISEL je bila pri Bogu in Beseda/MISEL je bila Bog« 

*** 

»Ko se je Duh izrazil, je ustvaril snov« 

*** 

»Bog je rekel: ´JAZ SEM´ in nastala je svetloba« 

 

Vedno se tako ali drugače izražamo, tudi če ne izberemo izražanja zavestno: Tudi če ne boste 

plesali, pisali knjige, igrali instrumenta ali se izražali kako drugače, se bo vseeno dogajalo;  

Tudi depresija je način izražanja – je izkušnja duše; jeza je oblika izražanja; tudi praznina je 

oblika izražanja …. Izražanje je vse, kar se odločite narediti in potem pustite, da steče. 

Izražanje je tudi, ko sedete v avto in se odpravite na izlet – tudi to je oblika izražanja ! 

 

Ko se izražate, to privlači še več energije k vam in pripomore k temu, da energija teče. Uglasite 

se, saj to je čudovit premik energije.  

Vaše telo zavesti čuti strastno željo po izražanju 

Kadar je ujeto v vašem malem zaporu, obkroženo s strahom, dvomi in neaktivnostjo, bo 

vedno našlo način za premikanje energije, ampak mogoče se vam način ne bo zdel prijeten 

 

Morda bo izražanje povzročilo kašelj ali kakšen drugačen odziv vašega telesa,  ker je v vas 

mnogo potlačenih energij, vendar se energije začnejo ponovno premikati.  

Duhovno prebujanje pomeni mnoge spremembe kot tudi naslednje možne: prenehanje 

izražanja, doživljanje neke vrste neuspeha – lahko, da se bo zgodilo kaj dramatičnega (izguba 

službe, bolezen, prekinitev partnerskega odnosa, ipd.)  a vedite, da je tudi to oblika izražanja. 

 

Izberite in uporabljajte angelski čut izražanja tako kot si želite, pa naj bo to kot pisanje, plesanje, 

igranje na kak instrument, kuhanje, ….. in ko to počnete, občutite energijo, energijo radosti ko 

premikate energijo. 

  

Nič ni  boljšega kot zavestno premikanje energije 


