Vapautuminen

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä
Dmitri Verishtshagin
omasta ja Pjotr Keldorovskin, Aleksei Gryshtshakin
sekä Sergei Desmentsovin puolesta.

O

letko koskaan aistinut, että kaiken
sinussa tapahtuvan takana on jokin
selittämätön tietoisuus? Oletko koskaan miettinyt, että sattuma ei olekaan sattumaa ja että koko elämä voisi olla täysin
toisenlaista?
Kirjassa paljastetaan energia- ja tietoisuusmaailman lakien salaisuudet ja kerrotaan, miten niitä voidaan käsitellä, sekä esitellään tekniikka, jolla elämän voi muuttaa
paremmaksi ja menestyksekkääksi. Kirja
sisältää monia neuvoja, miten voit saada
voimia näiden saavuttamiseksi.
Negatiivisten vaikutusten poistaminen,
oman voiman haltuunotto, itsen ja muiden
tasapainottaminen ovat tämän matkan alkupisteitä.

16

Kirjan voit tilata www.iika.fi

O

len kulkenut
tässä elämässä 43 vuotta
ja asun Turussa.
Jo pienenä huomasin näkeväni
enneunia
ja
vain ”tietäväni” asioita ennalta. Monet erilaiset työpaikat ovat matkan varrella tulleet
tutuiksi. Esim. tehdastyö, ravintola-ala sekä
markkinointi. Vuonna -98 valmistuin kosmetologiksi ja muiden töiden ohella olen
tehnyt myös niitä hoitoja.
Vuosi 2008 oli minun elämässäni muutosten vuosi. Rakas isoäitini kuoli ja paras
ystäväni teki itsemurhan ja avioerokin laitettiin vireille. Alkoi vimmattu itsensä etsiminen. Miksi olen täällä, miksi joku muu
ei ole, mikä on elämäntehtäväni, kuka todella olen, mihin suuntaan pitäisi mennä,
onko tässä mitään järkeä ??? Tuntui, että aivoparkani eivät saaneet hetkenkään rauhaa
kysymyksiltä. Niin varmaan ajatteli Taivaan
Isäkin, kun monet kerrat nostin kasvot ylös
ja kysyin ja kysyin vastauksia eri kysymyksiin. Onneksi kaikella on oma paikkansa ja
aikansa, niin myös vastauksien saamisella.
Kaikkein ihaninta on, että niitä vastauksia
myös saa, kun rohkeasti kysyy.
Olin ottanut messuilta esitteen enkelihoi-

dosta ja varasin ajan itselleni. Kävin 5 kertaa hoidossa, ja tunsin miten minua autettiin eteenpäin. Aloin kysyä hoitajaltani hänen
koulutuksestaan ja hän kertoi, ettei sellaista
enää ole, eikä hän tiennyt neuvoa vastaavaa
paikkaa. Tiesin vain sen, että tätä haluan tehdä. Haluan auttaa ihmisiä. Olla parantaja - se
oli sydämeni toive ja niillähän on tapana toteutua.Siitä noin viikon kuluttua menin erääseen kahvilaan ja istuin pöytään, jossa oli Ilta-Sanomat. Avasin sen ja kappas, siellä oli
kahden sivun juttu energiaparantamisesta.
Soitin saman tien ja ilmoittauduin seuraavalle
kurssille. Siitäpä riemu alkoi. Ensimmäisenä
päivänä ajattelin, että ei tämä kyllä ole minun
paikkani. En edes tiennyt mitä meditoiminen
on, miksi pitää hengittää nenän kautta sisään
ja suun kautta ulos ja puhkua kuin höyryveturi. Omituisia sanojakin kaikki muut puhuivat: chakra, prana, henkioppaat, energiat
jne. Kyllä siinä oli sulattelemista. Siitä alkoi
minun matkani henkisellä polulla joka jatkuu joka ainoa päivä. Nyt jo sentään ymmärrän kyseiset sanat ja onpa niitä tullut aika liuta lisääkin opittua.
Kaikkein tärkein oppiläksyni on ollut itsensä rakastaminen. Se on kyllä joskus niin
vaikeaa, mutta sieltä kaikki lähtee, omasta sisimmästä. Kun uskaltaa sukeltaa oman
sielunsa syvyyksiin ja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, niin pystyy antamaan rakkautta muille ja myöskin vastaanottamaan sitä.
Rakkaat lapseni ovat myös mitä mahtavim-

Tapasin Sarin vuonna 2011. Kävin hänen luonaan
energiahoidoissa. Tästä alkoi oma henkinen
matkani. Matka uuteen maailmaan ja itsetutkiskeluun. Osallistuin Sarin järjestämälle kursille.
Tuon viikonlopun aikana otin ensiaskeleen kohti
pelkojani. Uskalsin myöntää itselleni, että minä
näen, osaan kanavoida, sekä pystyn tekemään
toiselle energiahoitoa. Oli ihanaa tavata samankaltaisia ihmisiä, joille pystyi puhumaan henkisistä
asioista. Toisilta kurssilaisilta sai myös varmistusta
siihen, että näkee oikein. Sain luottamusta itseeni,
taivaaseen ja enkeleiden apuun. Nyt olen sillä
omalla polullani, varmana siitä, että kaikki menee
juuri niinkuin pitääkin.
-Susanna Mäntylä-

pia opettajia. Kyllä joskus tässä arjen huiskeessa henkiset opit ovat koetuksella  Mutta
niinhän se on, että me olemme tulleet tänne henkinä opettelemaan ihmisen tunteita
ja elämää eikä ihmisenä opettelemaan henkenä oloa. Jalat tiukasti maassa arjen askareissa ja sydän ja sielu korkealla pilvissä,
niin pysyy tasapaino.
Sari Lehdon kurssi Konsan Kartanossa 23.2. Katso keskiaukeama.
Hoito &Valmennus
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Meidän tehtäväksemme tuli siis työstää
menetelmää, jonka avulla yksi ihminen pystyisi ohjailemaan monia niin, etteivät ohjattavat sitä huomaisi. Menetelmän piti olla myös
niin yksinkertainen, että sitä pystyisi käyttämään jopa henkilö, jolla on vain keskimääräinen tai heikko henkinen energiataso.
Sain ryhmääni Keldorovskin lisäksi kaksi muuta henkisen voimankäytön uranuurtajaa, joiden kanssa siis DEIR -menetelmä
on luotu. Lopulta meitä oli ryhmässä neljä
– minä, Pjotr Keldorovski, Aleksei Gryshtshak, erinomainen telepaatti sekä Sergei
Desmentsov, voimakas selvänäkijä.
Lyhyesti kerrottuna menetelmän kehittämiseksi on tehty tuhansia tutkimuksia ja
kokeita sekä testauksia. Meidän piti myös
kokeilla kaikkea itseemme todetaksemme
menetelmän toimivuuden ja sitä varten meidän piti ensin vahvistaa omaa energiaamme.
Sitä ei pysty saavuttamaan muuten kuin sulkemalla itsensä lopullisesti sivullisilta vaikutuksilta eli olemalla suojattu ulkoiselta
ohjaukselta. Kävimme läpi tällaisen prosessin ja ymmärsimme vasta sitten tehneemme
poliittisesti vaarallisen liikkeen, sillä meidän yhteiskunnassamme hallitsemattomille
henkilöille ei juuri ole sijaa.
Meidän piti myös varmistaa, ettei alitajunta pääse vaikuttamaan itseen päinvastoin
kuin on tarkoitus, ja niin kehitimme menetelmän, jolla voi ohjelmoida itseen terveyden ja menestyksen. Loimme myös sivullisten ihmisten ohjausmenetelmän.
Kerldorovskin aloitteesta kehitimme
projektiin elementtejä, jotka liittyivät elämän pidentämiseen ja terveyden säilyttämi-

Sari Lehto

AURAKATU

Uusi energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmä eli DEIR –menetelmä (lyhenne DEIR muodostuu venäjänkielisistä
sanoista sistema navikov dalneishego
energoinformatsionnogo razvitija, jotka tarkoittavat energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmää) sai alkunsa
vuonna 1982, jolloin selvänäkijä, eversti
Pjotr Keldorovski pyysi minua kehittämään
psyykkisen aseen. Sen tarkoitus oli pystyä
vaikuttamaan ihmisjoukkoihin tai yksittäisiin ihmisiin muuttaen näiden tietoisuutta
heidän tietämättään. Päämääränä oli ohjata
tai häiritä esim. valtion päämiehiä päätöksenteossa.
Projektin nimi oli Paimen ja se oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen tilaustyö. Projektin idean voi tiivistää niin, että ylin
puoluejohto halusi nimetä joukostaan johtajan, joka voisi kohottaa neuvostokansan hälyttävästi vähentynyttä isänmaallisuutta. Tavoitteena oli löytää henkilö, joka pystyisi
vaikuttamaan ihmisjoukkoihin karismallaan
auktoriteetin sijaan, ja näin yhdistämään
maan. Tietenkin hänen taustallaan olisi joukko voimakkaita vaikuttajia, jotka pystyisivät
tunkeutumaan ihmisten sieluihin ja pakottamaan nämä alistumaan valtaansa.

seen. Kehitimme ja tutkimme myös keinoja,
joilla omaa magnetismia eli karismaa voidaan lisätä ja sen avulla alistaa toinen ihminen valtaansa.
Keldrovski ja Desmentsov työskentelivät
lisäksi sielun energiankohottamismenetelmän parissa ja selvittivät, miten uskoa voi
käyttää ympäristön ohjaamiseksi. Gryshtshakin liityttyä joukkoon he kehittivät yhdessä keinon olla yhteydessä kuoleman jälkeiseen elämään.
Vuonna 1988 DEIR -menetelmä muotoutui lopullisesti sellaiseksi kuin sen tässä esitämme. Seuraavana vuonna pidimme
opintokurssin muutamalle tunnetulle henkilölle. Näin salaisuuden verho oli poistettu
projektin yltä ja muitakin ihmisiä alkoi tulla
opiskelijoiksemme.
Vuonna 1992 jouduimme kuitenkin itse
psykologisen aseen kohteeksi. Sitä käytettiin pirullisen huomaamattomasti ja järkyttävän voimakkaasti. Pjotr kuoli sydänkohtaukseen ja Aleksei menehtyi syöpään
vuonna 1994. Meitä kahta muuta auttoivat
oppimamme suojausmenetelmät ja kestimme sellaista, mitä kouluttamaton henkilö ei
pystyisi kestämään.
Sergei Desmentsov pystyi pakenemaan
Amerikkaan sekasorron ja entisten Neuvostovaltioiden välisten sotien varjossa. Minä
jäin, koska en halunnut elää poissa kotimaastani.
Lisäksi minulla on tehtävä: Olimme
tehneet valtakirjan, joka valtuuttaa kunkin
meistä toimimaan kaikkien nimissä. Emme
voineet antaa keräämiemme tietojen kuolla meidän mukanamme, sillä tämä tieto voi
tuoda toivoa koko ihmiskunnalle.
Olen siis luovuttanut kirjan käsikirjoituksen julkaistavaksi luotetulle asiamiehelle,
kirjoittajakollegalleni ja oppilaalleni Kirill Titoville. Toimin omasta ja kollegojeni - Pjotr
Keldorovski, Aleksei Gryshtshak ja Sergei Desmentsov - puolesta, meidän, jotka olemme
luoneet uuden energiatietoisuuden edelleenkehittämismenetelmän eli DEIR-menetelmän.
Tulevilla oppilaillamme on toivoa. He
vapautuvat ja saavat terveyden sekä elävät
kauemmin kuin tavalliset ihmiset. Heillä on
myös onni myötä ja he pystyvät sellaiseen,
mihin asiaan perehtymätön, tavallinen ihminen ei pysty.
Nyt menetelmään pääsee tutustumaan
kaikkialla maailmassa. Kirja on käännetty
kymmenille kielille ja sitä on myyty miljoonia kappaleita.
Onni olkoon myötä teille kaikille!

Sydämellinen tervehdys sinulle
kanssamatkaajani

Voit myös hakea
annoksen tai
juoman mukaan

Kauppatori

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@eliksiiri.ﬁ
Ma-to 8.30-17.30, pe 8.30-16.30, la 11-15.30
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Lue www.alvari.com, varaa/ilmoittaudu
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