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Oli Lukner, terapevtka in predavateljica, je prepričana, da leto
2012, ki ga zaznamujejo izjemno redki astronomski dogodki v
vesolju, vsem prebivalcem planeta prinaša izjemne spremembe.
Tudi preskok na višje ravni zavesti. V tem času naj bi se aktiviralo
vseh 12 plasti naše DNK, zaradi česar naj bi mnogi pri sebi
odkrili nove sposobnosti in talente. Za ta novi svet, ki naj bi se
rojeval, naj bi vsakdo napredoval z osebno odločitvijo za sočutje,
razumevanje, potrpežljivost, toleranco, hvaležnost, ljubeznivost
in odpuščanje – ter za ljubezen.
Tekst: RENATA UCMAN
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li Lukner se, odkar pomni, posveča raziskovanju življenja in ustvarjanju notranjega ravnovesja. Po študiju agronomije
se je specializirala za biodinamično kmetijstvo,
nato se je posvetila študiju zdravilstva, najprej
refleksoterapije in številnih drugih oblik zdravljenja. V ZDA je končala štiriletni študij pri svetovno znani zdravilki in znanstvenici dr. Barbari Ann Brennan. Raziskovala in izobraževala se
je še naprej. To evolucijsko znanje na delavnicah, predavanjih in osebnih terapijah posreduje
vsem, ki si želijo zdravja, vitalnosti, dolgoživosti
in duhovnega prebujenja.

¶Leto 2012 naj bi prineslo velike spremembe
na Zemlji. Nekateri napovedujejo celo preskok
zavesti človeštva?
Že kot otrok sem vedela in čutila, da se bo za
časa mojega življenja dogajalo nekaj veličastnega. Takrat nisem vedela, kaj naj bi to bilo. Zdaj
zagotovo vem, da obstaja v letu 2012 in naprej
zelo velika možnost za to, da človeštvo preseže
svoje omejitve in preskoči na višjo raven zavesti.
Ta preskok je za letos napovedalo veliko starih
modrih ljudstev po vsem svetu. Hopi, Indijanci,
Maji, Tolteki in Azteki, Hindujci, Egipčani in
drugi. Mnogi so zaradi svoje povezanosti z na-

ravo in večdimenzionalnega zavedanja natančno poznali astronomske dogodke, ki se zgodijo
v tem letu, in se zavedali medsebojne energijske
povezanosti našega osončja, planetov in galaksije, katere del smo.
¶In kateri posebni, izjemno redki astronomski
dogodki naj bi se zgodili, da je leto 2012 tako
izjemno?
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To je precej zapleteno, a naj povem bolj pregiji in odnosu do živali, rastlin in naravnih doprosto. Prvi dogodek, ki ga povezujejo z datubrin. Glavni vzrok tega je, da verjamemo izključmom 21. 12. 2012, je tako imenovana galaktična
no v to, kar vidimo – v telo, snovnost. Mislim, da
poravnava, to je poravnava decembrskega solstise vsi zavedamo, da smo na tej ravni naleteli na
cijskega Sonca z ekvatorjem naše galaksije, Rimlastne meje in meje našega planeta. Večja količiske ceste, katere del je naše osončje. Takšna pona energije, ki je zdaj na planetu že približno 18
ravnava se zgodi na približno vsakih 26.000 let.
let in bo letos še naraščala, povzroča, da se ljudje
Drugi dogodek je sončni maksimum, ki se zgodi
prebujamo in se zavemo možnih rešitev v povevsakih enajst let. To je čas velikih magnetnih nezovanju, sodelovanju in sočutju.
viht, tako imenovanih sončnih izbruhov, ki vpli¶A vendar, kako naj bi pri posamezniku potevajo na magnetno polje Zemlje in na življenje na
kal ta preskok zavesti na četrti nivo zavesti?
njej. Tretji dogodek je dokazano pešanje ZemV četrto dimenzijo zavesti vstopimo tisti trenuljinega magnetnega polja, kar se je v preteklosti
tek, ko uporabimo vsaj eno svojih najžlahtnejših
zgodilo že večkrat in povzročilo, da sta se Zemlastnosti – sočutje, razumevanje, potrpežljivost,
ljina pola zamenjala. Zemljin severni pol se je v
toleranco, hvaležnost, ljubeznivost, odpuščanje.
zadnjih letih večkrat premaknil.
To so lastnosti, zanje se moramo odločiti in tako
¶Kako pa naj bi vse to vplivalo na življenje?
preseči svoj ego, ki hoče imeti za vsako ceno
Vsi ti dogodki povzročijo zvišanje energije na
prav. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da takšna
Zemlji, ta pa pomaga ljudem, da se prebudijo.
odločitev preobrazi življenje in pogled na svet,
Zato je čas, v katerem živimo, izjemen, saj lahko
na pretekle dogodke in nas popolnoma spremevsakdo od nas zelo hitro osebnostno in duhovno
ni. Gre torej za to, da delujemo iz srca. Naša zanapreduje. Časa imamo na voljo 36 let, od tega
vest se dvigne na četrto dimenzijo zaradi visoko
smo ga polovico že preživeli. Ostaja nam torej še
vibrirajočih misli in občutkov. Je stanje, ko čas
18 let, da izostrimo zavedanje in uporabimo vse
izgine in živimo v zdajšnjem trenutku.
znanje za svoj napredek.
¶Omenili ste, da so na našem planetu frekvence
vse višje. Ljudje to čutimo tudi na telesni ravni ...
¶Kako naj bi se zgodil ta preskok zavesti čloBolj ko se ljudje zavedamo sebe, telesa, občuveštva?
tij in čustev, bolj zaznavamo spremembe, ki se
Zemljino magnetno polje je neločljivo povezanam dogajajo. Telo se mora prilagoditi višjim
no z našo zavestjo. Za mesta, kjer je bilo to polje
vibracijam. Ta prehod bo marsikomu povzročil
močno, je bilo značilno, da so se ljudje trdovratprecej nelagodja. Prilagajanje na višje frekvence
no držali svojih prepričanj in verovanj. Tam, kjer
se pogosto kaže kot nepojasnjene telesne boleje polje šibko, obstaja velika možnost vsakršnih
čine, vrtoglavica, težave z ravnotežjem, nespečsprememb, odvisno od odločitve prebivalcev. Ker
nost, pogosti prehladi, želja po drugačni hrani in
Zemljino magnetno polje šibi, imamo zdaj velispontano čiščenje telesa, predvsem na koži.
ko priložnost, da povsem naravno opustimo vsa
¶Zakaj je to leto za marsikoga s čustvene plaomejena prepričanja, ki jih imamo o sebi in o sveti tako težko?
tu. Vsi našteti astronomski dogodki prinašaVišje frekvence so kot svetloba, ki
jo na planet veliko svetlobe in energije,
posije v temen prostor. Ta razkriki dvigata zavest. To je preskok iz
je senčne kotičke naše duše. Kot
tretje dimenzije zavesti prek četropažam, se ljudem zdaj v zavest
te v peto. To odpre povsem novo
Zdaj zagotovo
dvigajo vsi potlačeni občutpoglavje, s katerim so se stoletki, sram, razkrivajo se njihove
ja ukvarjali filozofi tega sveta.
vem, da se bo za
skrivnosti, na plan prihajajo
Spraševali so se, kdo smo, kaj
časa našega življenja potlačena jeza, zamere, sposmo in kaj delamo. S pomembdogajalo nekaj
mini. Mnoge preganjajo nočno razliko, da to ni več filozofine more. Z vsem tem je treba
ranje, temveč postaja osebna izveličastnega.
opraviti kar se da elegantno. Vekušnja vsakogar od nas.
deti moramo, da je to naravni del
¶Zdaj, kot pravite, je večina prebičiščenja. Nimamo več časa razglabljati
valcev Zemlje v tretji dimenziji zaveo vzrokih za pretekle dogodke, ne za samoposti. Kaj to pomeni?
milovanje. Preteklosti ni več. Odpustimo si. ZaZnačilnosti tretje dimenzije zavesti so, da vijahajmo val sprememb in gladko potujmo s todimo stvari ločene. Ločeni smo drug od drugekom. Vsako veslanje proti toku utegne biti zelo
ga, od narave in boga. Vsaka ločenost povzronaporno!
ča strah. Čas zaznavamo kot linearen, torej kot
¶Kaj se dogaja globalno, že nastaja novi svet?
preteklost, ta trenutek in prihodnost. Tudi to
Povsem enako. Dogodki, zaradi katerih se
nam zbuja precej strahu. Mislimo na preteklost,
mnogi ob gledanju TV-novic tako razburjajo,
se zapletamo v boleče dogodke v spominu in se
niso nič drugega kot čiščenje starih zakorenibojimo, da se bodo ponovili. Linearni čas s stranjenih prepričanj in delovanj tretje dimenzihom le stežka dopušča, da živimo v zdajšnjem
je zavesti. Vse neresnice se bodo razkrile, vsi
trenutku, ki bi nam takoj omogočil sprostitev in
represivni sistemi bodo odšli, diktatorjem se
olajšanje. Značilno je, da iščemo krivca za stvapiše konec, podjetja, ki temeljijo na izkoriščari, ki smo jih sami ustvarili, v nekom drugem.
nju, bodo morala delovanje zasnovati drugače.
Vrtimo se v začaranem krogu občutkov krivde,
To so le zadnji zdihljaji starega načina razmiškar je povsem neustvarjalno. Za tretjo dimenljanja, ki ga vodi ego. Tudi Zemlji bo treba pozijo je značilno, da se ljudje ne zavedajo, da se
časi vračati, kar smo ji vzeli, in najti bolj zdrane zavedajo. Torej obstaja zelo malo možnosti,
ve rešitve v pridobivanju in uporabljanju enerda človek karkoli spremeni in pogleda na stvari
getskih virov. Že zdaj nam je vsem jasno, da si
drugače. Verjamem, da si naštete lastnosti marne želimo več jesti gensko spremenjene hrane
sikdo težko prizna, a rezultate tretje dimenzije
in s kemikalijami škropljenih rastlin. številni
zavesti vidimo globalno prav na vseh področjih
neodvisni raziskovalci, znanstveniki in inovačlovekovega delovanja. V medosebnih odnosih,
torji že imajo pripravljene rešitve za ta novi
v partnerstvih in na delovnem mestu, v delovasvet, ki se poraja.
nju družbenih sistemov in gospodarstvu, ekolo-

»
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¶Dejali ste, da se bo v tem obdobju aktiviralo
vseh 12 plasti naše DNK, torej našega zapisa,
kar nam bo povsem spremenilo življenje?
Da, naša DNK ima 12 plasti. Prva plast je tista, ki jo vidimo na fizični ravni, preostale plasti
so popolna informacija našega resničnega bitja.
DNK budno izmenjuje informacije z našo zavestjo, ki je poveljnik vsega, kar se dogaja v telesu. Stopnja naše zavesti je odvisna od tega, koliko ljubezni premoremo v srcu. Naj poudarim, da
ljubezen ni čustvo. Ljubezen, ki jo poznamo na
tridimenzionalni ravni zavesti, je minljiva in podobna tisti v španskih nadaljevankah. Govorimo
torej o ljubezni, ki je osnova naše narave in je neuničljiva. Takšna ljubezen sproži proces razsvetljenja: ker je ljubezen visoko vibrirajoče čustvo,
postopoma aktivira plasti DNK in nas prebudi
v polno zavedajoča se bitja. V tem času bo marsikdo presenečen, ker aktivirana DNK osvobodi
vse skrite talente in sposobnosti.
¶Kako in s čim si lahko ljudje pomagajo, da
bodo čim laže prešli to obdobje?
Zavedajmo se, da gremo skozi proces čiščenja. Spremembe sprejmimo z ljubeznijo. Priporočam globinske metode čiščenja telesa. Velik
problem je zakisanost telesa, ki ga lahko postopoma odpravimo z dodajanjem bazičnih mineralov. Telo je zelo obremenjeno z živim srebrom
zaradi amalgamskih zobnih zalivk in cepljenj,
imunski sistem pa je lahko prezaposlen tudi s
procesi gnitja, ki so v čeljustni kosti pod mrtvimi
zobmi. Ti so pogosti vzroki za utrujenost, slabo
počutje in razpoloženje, alergije in druge bolezni. Tudi gibanje, dihanje in sproščanje so stvari, ki pospešujejo pretok energije po vsem bitju.
Svetujem pitje informirane vode, ki nas polni z
energijo in ravno tako razstruplja. Sama sem s
temeljitim čiščenjem dobesedno dobila krila in
postala še vitalnejša, bolj lahka in pripravljena
na nove izzive.
¶In spremembe v glavi?
Glavni ključ so seveda pozitivne afirmacije,
polne ljubezni do sebe in drugih. Zakon privlačnosti nam povsem jasno sporoča, da to, kar
mislimo in čutimo, ustvarjamo. Rezultati pozitivnega razmišljanja se ne pokažejo le v našem
življenju, temveč se informacija ustvarjenega po
kvantnem polju širi po vsem planetu. Ko se smejimo, se veselje širi po vsem vesolju! Če torej želimo pomagati še komu drugemu, pomagajmo in
podprimo predvsem samega sebe.
¶Vse to se sliši kot znanstvena fantastika. Bodo
mnogi to laže razumeli, ko bodo dobili lastno
izkušnjo?
Da. Verjamem, da se marsikdo hihita ob teh
informacijah, in prav je tako. Sama nikoli nikogar o ničemer ne prepričujem, ker vem, da
ne deluje. Vem pa, da deluje lastna izkušnja, ki
ti je nihče ne more vzeti. Upam si reči, da skupaj z Zemljo, hočemo ali ne, vstopamo v novo
izkušnjo. Zame je to, kar imenujemo energija
leta 2012, dotok čiste ljubezni, ki nas kliče, da
se ji pridružimo. Zato lahko na kratko svetujem
– zaljubimo se vase, poiščimo v življenju vse tisto, kar odpira naše srce. Zdravilna glasba nas
zmehča in poveže z izvorom, ravno tako stik z
otroki in živalmi, ki so naši učitelji brezpogojne
ljubezni in miline, pogled v oči, kjer odkrijemo
neskončnost duha človeka, ki je pred nami. Ta
pogled nam odkrije, da smo si enaki. Nova spoznanja niso nekaj, v kar bi bili prisiljeni. Vsak
človek je bitje svobodne volje in lahko dela, kar
hoče. Zdi se mi pomembno, da je orodje pri roki,
ko ga potrebujemo.

