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P R E D G O V O R

C R I S T Y  Ž M A H A R

»Tukaj si, draga duša. Čas je. Ponovno je nastopil tisti trenutek 
na tvojem večnem popotovanju. Znova se podajaš na pot. Izmed 
vseh mogočih izbir tokrat ponovno izbiraš ravno njo … Zemljo. 
Privlači te njen sij, daje ti možnost izkušanja. Šla boš na ta 
prečudoviti planet, da bi ponovno spoznala sebe. Znova boš 
dosegla širok nabor izkušenj, vse to z namenom, da se obogati 
zakladnica tvojega obstoja. Tako boš znala postati tisto, kar 
si želiš – duhovna vodnica za nekoga, morda angel, ki bo 
pazil živali. A za to potrebuješ spoznanje bolečine. Pa srečo. 
Vedeti moraš, kako se premagajo izkušnje in kako ljubiti, 
ko se to zdi nemogoča naloga, zato da boš razumela, kaj 
doživlja tvoj varovanec, varovanka, ko ti ga (ali jo) bo nebo 
zaupalo v varovanje. Potrebuješ te bogate izkušnje. In kmalu 
bo napočil ta čas. Si že pripravljena? Nikar se ne boj. V dar 
ti dajemo kompas. A to ni običajen kompas. Ne kaže namreč 
samo vzhoda, zahoda, severa ali juga. Pozna tudi smer sreče, 
pravih poti, odpelje te do sorodnih duš, ki te lahko usmerijo 
k točno tistemu, kar si si od nekaj želela. Ta kompas pa 
aktiviraš s … kanaliziranjem. To bo ta čarobni dotik. In vse 
smeri so nato jasne. Le odpreti ga moraš, ta kompas. Zato 
ne pozabi nanj. Resnično ne pozabi …

In že je šla. Predor prelepe svetlobe jo je objel, nekje 
na neki točki na Zemlji pa se je zaslišal jok novorojenčka. V 
tem trenutku bo ta duša pozabila … vse. A brez skrbi. Neka 
nevidna roka je temu otroku položila v zibelko ta vredni 
kompas. 
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Tako je bil videti trenutek pred tvojim rojstvom. 
To so bile verjetno besede tvojega duhovnega vodnika ali 
vodnice, ki te je pripravljal na novo inkarnacijo. In zdaj si 
tukaj in bereš to knjigo. Tvoja duša se bo zdaj spomnila 
tega kompasa, na katerega je morda pozabila. A to ni tvoja 
krivda. To ni nikogaršnja krivda. To je točno začrtan namen. 
Da morda pozabiš na ta kompas, doživiš vse te težje ali 
lažje izkušnje, da bi potem znal prepoznati vrednost svojega 
kompasa. Aktivira pa ga … o, da – kanaliziranje. 

Kanaliziranje se pravzaprav zdi mistična beseda. 
Veliko ljudi pritegne. A kaj pravzaprav je kanaliziranje? 
Po definiciji je to sposobnost ‚prevajanja‘ duhovne energije 
skozi telo z namenom komuniciranja z višjimi sferami. Taka 
sposobnost ti zagotovi, da imaš na ‚dosegu roke‘ vedno prave 
informacije, torej je tvoj dušni kompas aktiviran in te vodi 
v pravo smer. Razkriva ti starodavna znanja, omogoča ti 
dostop do hitrih razrešitev tvojih tegob in podobno. Le kdo 
si ne bi želel tega? 

Ljudje mislijo, da nimajo sposobnosti kanaliziranja, a 
vsi otroci potrjujejo drugače. Govorijo z nevidnimi prijatelji, 
velikokrat predajajo sporočila onostranstva, težava pa 
nastane, ko jim tega nihče ne verjame. »Bodi normalen, ne 
govori o teh stvareh,« se pove mlademu bitju in to je to – 
‚učenje‘ kanaliziranja se ustavi. Nadomesti ga omejevalno 
učenje, kjer štejejo le pravila. Pravila ocenjevanja, zadostnosti, 
morda tudi tekmovanja. Postati ‚dovolj dober‘, da te bo 
sprejela okolica, postane mantra nekega mladega bitja. In 
tisti kompas je zakopan nekje v globini morja zavedanja tvoje 
duše. Ga bo nemara našla neka morska deklica, ki še verjame 
v pravljičnost, in ti ga vrnila? 

To se zgodi večini otrok. Le redki so tisti srečneži z 
globoko duhovno prebujenimi starši, ki bodo znali navigirati 
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otroka med omejujočimi sistemi in njegovim brezmejnim 
potencialom. Vesolje bo ves čas poskušalo usmerjati starša 
in skrbeti za kompas tega otroka, a zakon svobodne volje 
je tisti, ki bo pravzaprav odločil zadnji. 

Ko bi le vedeli … Ko bi se le spomnili …
Spomin me odnese v moje otroštvo. Zdelo se mi je, da 

se jasno spomnim le trenutkov trpljenja. Tisti bolj srečni, ki 
jih je poskušala doseči moja angelska mama, pa so tudi tam 
nekje. Zdaj ko sem že malce starejša, se vedno bolj jasno 
vračajo tudi ti spomini.

Pa me odnese v enega izmed njih, ko se vprašam o 
kompasu in tem, ali se je kdaj v mojem življenju nakazovalo, 
da zmorem ali znam kanalizirati. Je morda to znala tudi 
moja mama? In že sem tam. Jasno vidim otroško roko, ki 
zna komajda pisati. Pogledam na list svetlo modrega papirja 
(kajti nič ni boljšega kot barvni papir, kajne?) in na njem 
zagledam že neštetokrat napisano: »Dragi Bog, prosim, 
prinesi mi kužka.« Mama ne želi imeti kužka. Pravi, da 
je to prevelika odgovornost, medtem ko midve komajda 
preživljala sebe. Težko je. Ves čas na robu revščine. A nekako 
gre. A kužek je velika odgovornost. Sploh če potrebuje 
veterinarja. Razumem, da mama ne zavrača moje želje in 
da mi ne želi slabega. Dela vse, kar je v njeni moči. A za 
kužka prostora ni. Živiva v majhnem stanovanju, spiva v 
isti postelji. Da, zdi se logično – za kužka prostora ni. 

Pa vendar ne vem, kdo je On. Slišim njegov glas. 
Velikokrat ga slišim. Slišim ga vsakič, ko jočem. Boža me. 
Prijazen je. Prijaznosti od moških pa nisem vajena. A On je 
tako prijazen. Boža me po glavi in mi pravi, da bo vse še v 
redu. In da bo pazil name. Nekoč sem slišala, da temu Glasu 
pravijo Bog, zato ga tako začnem klicati tudi sama. Le zakaj 
ne? Ime je kratko in preprosto. Božiček mi ni blizu, a On mi 
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je zelo. Zato je edino pametno, da mu začnem pisati pisma. 
Ta pisma, ki si tako zelo želijo kužka. Vedno ko napišem 
pismo, čutim Njega. Boga. Zmeraj se mi smehlja. A ne želim, 
da mama najde ta pisma. Ne želim je še bolj obremeniti, saj 
čutim in vem, da ji je težko. Če je bitje majhno, to še ne 
pomeni, da ne zna brati energij. Morda mnogi mislijo tako. A 
ponavadi je ravno obratno. Majhno bitje ve vse še veliko bolj, 
zato najdem idealno mesto za ta pisma. To je majhna špranja 
za staro omaro, ki je mama nikoli ne premika. Prepričana 
sem, da je tam veliko prahu. A gotova sem tudi, da tam Bog 
odpira svoje portale in vrata do sebe. Zagotovo bo tam te 
zapise našel in jih tudi prebral. Pisma niso dolga in v njih 
ves čas piše enako: »»Dragi Bog, prosim, prinesi mi kužka.«

Nato pa pride tisti dan. Molji so si privoščili obilen 
zajtrk in na to opomnili mojo mamo, zato je bilo treba 
premakniti tisto omaro. In, glej ga zlomka, mama je našla vsa 
ta pisma. In jih tudi odprla. Rekla ni nič. Tistega dne ne ... In 
nenadoma je nekdo pozvonil. Prišla je mamina prijateljica. 
Dolgo, dolgo se že poznata. S solzami v očeh jo pogledam 
in vidim, da ne prihaja praznih rok. V rokah drži … o moj 
Bog … v rokah drži kužka! Psičko! 

Mama se zmede in me pogleda. Prijateljica ji pove, da 
ta kužek nima kam. In da ne ve, kaj z njim. Ali ga vzameva 
midve ali pa … Le kdo ve, kje bo končalo to bitje. Bova že 
kako, si je verjetno mislila moja mama. Bog je uslišal mojo 
prošnjo. Kužek je ostal in z nama preživel čudovitih 14 let. 
Pa tudi lačen ni bil nikoli. 

Torej je bil resničen ta Glas. Torej me je poslušal. Torej 
mi je res odgovarjal. Zakaj je moja mama ravno tisti dan 
našla pisma? Je vodil tudi njo? 

Zdaj, toliko let kasneje, ko te naše čudovite psičke ni 
več in moje mame tudi ne (vem, da je na varnem, vem, da jo 
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čuva nebo, a včasih jo še vedno pogrešam … ta njen nasmeh 
in dobroto), ko pišem te vrstice, ob meni spita dve drugi, 
prav tako čudoviti psički. Od takrat naprej so v mojem 
življenju vedno … kužki. Tudi Bog je ostal. 

Zdaj vem, kaj se je dogajalo. Vse se je zložilo kot 
čudovita sestavljanka. Iskrena prošnja je našla odgovor. 
Mama in njena prijateljica sta ga kanalizirali in ta odgovor 
‚izvedli‘. Pa saj nista vedeli tega. To vem danes jaz. To vem 
zdaj. Kako sem lahko to za toliko let pozabila, ko pa se zdaj 
tega tako jasno spomnim?

Vsi pozabimo. Da bi se lahko ponovno spomnili. 
Kanaliziranje na tebi stke obleko sreče. V življenje 

pripelje čudovite prijatelje, pomočnike, srečo. A bodimo 
iskreni – ne samo to. Včasih te odpelje tudi v bolj viharne 
vode samo zato, da ugotoviš, kako mogočno bitje si, in ti 
da vedeti, da si izkušen mornar, ki zna pluti tako v mirnih 
kot v tudi bolj divjih vodah. Le tako boš lahko resnično 
razumel, kdo si. In kaj vse zmoreš. 

Učitelji kanaliziranja pravzaprav nismo učitelji, smo 
pomočniki, ki pomagamo, da se lahko spomniš te svoje 
zibelke in v njo položenega kompasa. Tako sem jaz tvoja 
pomočnica in tako bo tvoja draga prijateljica ta knjiga, ki 
je poklicala ravno tebe. Meniš, da je to naključje? O ne, ne. 
Tvoja duša je klicala. Klicala te je k tej knjigi. Odpira novo 
smer in te potrebuje, da slediš kompasu in se ob pomoči 
kanaliziranja spomniš vseh smeri, življenjskega poslanstva 
pa tudi tega, kaj je smisel vse te zemeljske predstave. 

Preberi vsako vrstico. Spomni se svojih ‚kužkastih‘ 
zgodb in si jih zapiši. Resnično se jih poskusi spomniti, da si 
potrdiš, kako zelo te vodijo večno življenje, angeli ipd. že od 
majhnega. Nič ne skrbi, če si vmes pozabil na svojo smer. Tudi 
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te izkušnje ti bodo prišle več kot prav v življenju. Darovi se 
vrnejo, obudijo in so še močnejši kot kadar koli prej. S to knjigo 
stopaš na pot prebujenja in od zdaj naprej bo vse drugače, 
zato si resnično zapiši vse te skrite dogodivščine, sodeluj s to 
knjigo in tvoja notranja modrost se bo ponovno aktivirala ter 
ti prinesla nepredstavljive nagrade življenja. Resnično. 

Ko sem zate zapisala te vrstice, ki se bodo počasi končale 
in te poslale v objem knjige o kanaliziranju, se mi je zgodilo 
enako. Četudi poučujem o kanaliziranju, sem se ponovno 
spomnila … mamine ljubezni pa tega, kako daleč sem v 
življenju prišla, kako prelepa ušeska je imela ta moja psička, 
ki skaklja nekje nad oblaki. Spomin je živ. Čustva so živa. 

In tako zajočem. Od ljubezni in ganjenosti. Zakaj? Zakaj 
jočem? Prevzela me je neka neopisljiva energija. In takrat se 
zavem. Te besede so kanalizirane, zato jih tako močno čutim. 
Morda zajočeš tudi ti. To niso solze žalosti, so solze prebujenja. 
In če jih tako močno kanaliziram … čigave so? Besede moje 
duše, ki se je ponovno spomnila, kako lep dar pisanja ji je dan? 
Besede moje vodnice, ki me je pospremila na Zemljo, in sem 
na začetku pravzaprav zapisala nagovor, ki mi ga je izrekla, 
preden sem se pognala v neznano pustolovščino? Ali so to 
besede moje mame, ki mi daje vedeti, da ne bom nikoli sama? 
Ali pa si tukaj spet ti … dragi Bog? Kdor koli že si, rečem ti 
Ljubezen. Hvala za kompas. Zdaj pa ga le vsi skupaj na nebu 
predajte tudi temu čudovitemu bralcu, bralki. 

Želim Ti izjemno popotovanje! 

Z ljubeznijo, 

Cristy Žmahar, 
ustanoviteljica Duhovnega ateljeja Potovanje duše
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»Odkar kanaliziram, se mi večino časa zdi, da je moje srce 
odprto. Na svet gledam s popolnoma drugačnimi očmi. Ljudje 
se mi zdijo bistveno bolj prijazni in tudi sama sebi se zdim 
bolj pristna. Toliko čudovitih ljudi mi prečka pot. Ne morem 
verjeti, kako dobro se počutim v svoji koži in življenju.« 

– Neka gospa po povezovanju s svojim vodnikom 

Kanaliziranje vam lahko spremeni življenje. Je veščina, ki 
jo lahko usvojimo. Razširiti si moramo zavest in se povezati 
z višjim vodnikom, z višjim jazom oziroma z jazom vira. 
Če želite kanalizirati, vam ni treba biti duhovni razviti in 
jasnovidni vse življenje, velja pa, da je potrpežljivost božja 
mast in da si morate nadvse želeti povezovati. 

Vabiva vas, da kanalizirate zavestno – da se zavedate 
besed svojega vodnika. Naučili se boste dvigniti svojo 
vibracijo, zaznati, videti in slišati v višjih svetovih vodnikov 
ter zavestno prenašati sporočila. V preteklosti smo ljudi, ki so 
navezovali stike z vodniki, označevali za medije in jasnovidce, 
danes pa se namesto tega uporablja izraz kanal. Včasih se 
govori tudi o kanaliziranju v transu, vendar bomo za namene 
te knjige uporabljali preprosto besedo kanaliziranje. 

Ali je kanaliziranje resnično? V na stotinah zgodb 
znanstveniki poskušajo postaviti na laž paranormalne 
fenomene, nazadnje pa se prepričajo, da kanaliziranje ni 
ravno iz trte zvito. Številni začnejo zagovarjati kanaliziranje 
ali celo kanalizirajo sami. Čeprav morda ne moremo črno 
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na belem dokazati, da kanaliziranje v običajnem pomenu 
besede zares obstaja, pa sva bila midva priči mnogim, ki so 
kanalizirali pozitivne rezultate v svoje življenje. 

V zadnjih letih sva z roko v roki s svojima vodnikoma 
Orinom in DaBenom več sto ljudi naučila kanalizirati in jih 
vodila na poti razvijanja kanaliziranja. Vsem je bilo skupno 
nekaj: nadvse so si želeli kanalizirati. Prav vsi so nama zaupali, 
da se jim je življenje spremenilo na bolje. Prepoznali so širšo 
sliko življenja in pozitivneje umevajo svet. Povedali so nama, 
da so zdaj bolj sočutni do sebe in soljudi. Skoraj vsi živijo v 
večji blaginji kot prej, ker so si zaradi novega pogleda na stvari, 
jasne vizije svojega življenjskega namena in neverjetnega 
zaupanja v notranja sporočila spremenili življenje. Rečeno 
nama je bilo, da je izpolnjenost prišla kot strela iz jasnega. 
Menijo, da potujejo s tokom, namesto da bi se borili z njim. 
Korak za korakom so spoznali, da se njihovo življenje odvija 
v skladu z višjim redom, da je pospremljeno z več smisla in 
namena. Marsikdo je spoznal, da je iskal ravno kanaliziranje 
kot velik korak naprej, kot sredstvo za razsvetljenje. 

Priči sva bila primeru za primerom izjemne osebne in 
duhovne rasti, ko so se ljudje naučili kanalizirati. Opazila 
sva, da se v pozitivno ne nagiba samo notranje življenje ljudi, 
torej njihovi odnosi, občutki in samovrednost, ampak se je 
pozitivnost prelila tudi v zunanje življenje. Starši so spoznali, 
kako lažje pomagati otrokom uresničiti potenciale. Možje 
in žene so se začeli drugače pogovarjati in stkali globlje 
medsebojne vezi. Ljudje lažje pomagajo drugim, bolje razumejo 
in lažje odpuščajo. Ustvarili so si bivališča, službe in poklicne 
poti, ki so bolj v skladu z njimi samimi in želenim poklicem. 
Kanaliziranje ljudem pomaga poiskati višjo smer in jo 
tudi doseči. Nisva še ugotovila, do kod lahko sežemo 
s kanaliziranjem, kaj vse lahko odkrijemo, do katerih 
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informacij se lahko dokopljemo in kako zelo si lahko 
razširimo zavest. 

Orin in DaBen želita sneti tančico strahu in 
skrivnostnosti kanaliziranja. Doslej še nihče, ki sva ga učila, 
ni imel slabe izkušnje s kanaliziranjem. Vsi so sledili svoji 
nameri, da se povezujejo z višjim vodnikom. Vsi so uporabljali 
procese v knjigi, ki so namenjeni varnemu odpiranju. 

Vabiva vas, da vam informacije v knjigi služijo kot 
odskočna deska, ki vam bo pomagala zaupati in se bolj 
odpirati za lastno vodstvo. Uporabite, kar je pisano na 
kožo vašim izkustvom, in zavrzite, kar ni. Ne pozabite, da 
berete resnico, kakršno sva izkusila midva na lastni koži. Če 
menite, da potrebujete več informacij, se obrnite na svojega 
vodnika oziroma višji jaz in zaupajte prejetim informacijam. 
Izkustev s kanaliziranjem je toliko, da jih ni mogoče zajeti 
v eni sami knjigi. Vse več črnila se preliva o kanaliziranju, 
medtem pa nas vse več raziskuje višje svetove, jih odkriva in 
se v njih igra. Bodite spoštljivi do svojih izkustev. Ostanite 
v integriteti, saj ste to vi. 

Medtem ko se odpirate kanaliziranju, vam lažje 
sledijo tudi drugi. Bodite željni dogodivščin, radostni 
in svobodni, v svoje življenje pa vnašajte vse višje ravni 
modrosti in se odpirajte kanaliziranju. Vabiva vas na 
neverjetno dogodivščino, ki je pred vami. 

Kako uporabljamo to knjigo? 

Knjigo lahko uporabljamo kot tečaj, na katerem se učimo 
kanaliziranja. Razdeljena je na štiri dele. V prvem delu z 
naslovom Uvod v kanaliziranje (od prvega do vključno 
petega poglavja) se pomudimo pri osnovah kanaliziranja: 
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kako se boste počutili, kdo so vodniki, kako se vodniki 
sporazumevajo z vami in kako veste, ali ste pripravljeni 
za kanaliziranje. Drugi del z naslovom Kako se odpremo 
kanaliziranju (od šestega do vključno devetega poglavja) vam 
lahko služi kot tečaj kanaliziranja. Če se uspešno lotite prvih 
dveh vaj v šestem poglavju (Doseganje sproščenega stanja ter 
Ohranjanje osredotočenosti in fokusa), se lahko podate še do 
preostalih vaj v šestem poglavju, nato pa preberete sedmo 
poglavje in nekega popoldneva besedno kanalizirate. A vse 
počnite v lastnem ritmu, tečaj zaključite, ko se tako odločite 
sami – lahko v enem popoldnevu ali v več tednih. 

V tretjem delu z naslovom Zgodbe o odpiranju 
kanaliziranju (od desetega do vključno trinajstega poglavja) 
lahko preberete, kako sva začela kanalizirati midva, in zgodbe 
nekaterih ljudi, ki sva jih naučila kanalizirati, v katerih boste 
naleteli na pogoste težave, s katerimi se spopadajo ljudje, ki 
se odpirajo kanaliziranju, in spoznali korake, kako se lahko 
z njimi soočite tudi sami, če se pojavijo. V četrtem delu z 
naslovom Razvijanje kanaliziranja pri sebi (od štirinajstega 
do vključno sedemnajstega poglavja) vam Orin in DaBen 
svetujeta, kako razvijati kanaliziranje pri sebi, odgovarjata 
na vprašanja, dvome in strahove, ki se lahko porodijo, in 
prinašata svoje uvide sprememb, do katerih lahko pride pri 
vas, ko se odprete kanaliziranju, tudi hitrejše duhovne rasti 
in sprememb v fizičnem telesu. 

Sanaya in Duane 
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Zakaj učiva kanalizirati? 

SANAYA: Pisal se je 23. november 1984, dan po dnevu 
zahvalnosti, ki je bil prežet z vzdušjem pričakovanja. To 
se je prelilo vanj od dneva poprej, ko sva s prijateljema ob 
praznovanju dneva zahvalnosti kanalizirala, meditirala in 
se igrala. Med kanaliziranjem smo vsi izvedeli, da slehernega 
od nas čaka nekaj novega. Prijatelja Ed in Amerinda sta 
napovedala, da bo ta dan na svet prijokal njun dojenček. 
Vsi smo se uglasili z dojenčkovim popotovanjem v fizično 
inkarnacijo in sodelovali pri tem. Rdeča nit tistega konca 
tedna je bila očitno rojstvo in ponovno rojstvo za vse nas. 

Z Duanom sva se odločila, da bova preživela nekaj 
časa skupaj in si oddahnila od vseh tečajev, ki sva jih 
vodila, ter od ljudi, s katerimi sva sodelovala. Z Duanovim 
napihljivim čolnom sva želela veslati po bližnjem jezeru. 
Vreme je bilo kar toplo za november na severu Kalifornije. 
Spokojna in spočita sva sklenila, da še prej kanalizirava. Že 
več mesecev pred tem sva svoja vodnika Orina in DaBena 
spraševala o višjem smislu svojega življenja. 

Orin nama je najprej nedolžno omenil nekaj 
vsakdanjih osebnih stvari, na katere naj bova pozorna. 
Nato naju je vprašal, ali želiva vedeti, kako lahko zares 
služiva človeštvu in obenem uglasiva svoje osebne cilje s 
svojo duhovno potjo. Seveda sva želela izvedeti več! Začel 
nama je pripovedovati, kaj čaka človeštvo, ter se kar nekaj 
časa pomudil pri spremembah v galaksiji, univerzumu 
in energijah, ki so vplivale na Zemljo. Spregovoril je o 
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prihajajočih spremembah v vibraciji in o njihovem vplivu na 
človeško usodo. Povedal nama je, kako se lahko ljudje vpričo 
sprememb tudi radostijo. Orin je vsake toliko obmolknil, 
kot da bi dal Duanovemu vodniku DaBenu iztočnico, da je 
nadaljeval točno tam, kjer se je Orin ustavil. Takoj. 

Pravzaprav sta nama povedala, da se bo v naslednjih 
petih letih veliko ljudi odprlo kanaliziranju in da bo v 
naslednjih desetih letih vzniknil vzgib po povezovanju z 
vodniki. Pojasnila sta, da se prebuja duhovni jaz človeštva, 
zato si bomo vse hitreje želeli se razvijati in duhovno rasti. 
Zaupala sta nama, da bo ljudi treba voditi ne samo na poti 
duhovnega odpiranja, ampak tudi v smeri razumevanja in 
uporabe novih energij, ki so takrat postale na voljo. V človeški 
avri se je začela aktivirati ‚duhovna bleščava‘, končno je več 
ljudi lahko doseglo višjo raven zavesti in se razsvetlilo. 

Orin in DaBen sta menila, da bo kanaliziranje – torej 
povezovanje z višjim vodnikom oziroma lastnim višjim 
jazom, ki prinaša verbalne informacije – eden od ključev, 
ki bo pomagal ljudem med duhovnim odpiranjem. Da bodo 
tako čim več potegnili od svojih novih izkušenj. DaBen 
in Orin sta predlagala, da naj začneva ob njuni pomoči 
ljudi učiti kanaliziranja. Povedala sta nama, da bosta 
rdeča nit prihajajočega obdobja osebno opolnomočenje 
in neposredno izkustvo. Ljudje se bodo naučili zaupati 
svojemu notranjemu vodstvu, marsikdo pa se bo začel 
naravno odpirati kanaliziranju. Spoznali bodo, da učitelji 
prihajajo od znotraj, da nastajajo znotraj njih, da se učijo 
sami in da vse to ne prihaja od zunaj. DaBen in Orin sta 
želela, da ljudem, ki se odpirajo kanaliziranju vodnika, 
pomagava povezovati se z višjim vodnikom, da se naučijo 
prepoznavati višja vodstva in da kanaliziranje uporabljajo 
v duhovne namene. 
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Predlagala sta nama pripravo tečaja kanaliziranja, kar 
naj bi trajalo naslednje tri mesece. Povedala sta, da nama 
bosta pomagala z informacijami in vodenimi meditacijami, 
s katerimi bova pripravljala ljudi, ter s procesi, ki jih lahko 
uporabiva med samim tečajem. Prosila sta, da naj si, če 
se odločiva, da bova učila kanalizirati, vzameva dve leti 
za organizacijo vsega, saj naj bi toliko trajalo, da bi se vsi 
koščki sestavljanke sestavili v celoto. Potem pa bi ponovno 
ovrednotila, ali si želiva ostati na tej poti. 

Sama sem takrat prirejala tečaje duhovne rasti, 
imenovane Življenje na Zemlji, ki jih je vodil Orin in 
pomagal meni ter udeležencem dvigati zavest. Če se ozrem 
v preteklost, spoznavam, da sem z njimi pripravljala ljudi 
na življenje v višjih energijskih svetovih, na odpiranje srca, 
odstranjevanje negativnosti in spoznavanje višjega namena. 
Vse to so veščine, s katerimi sem se dobro pripravila na 
kanaliziranje. Seveda se niso vsi udeleženci odločili za 
kanaliziranje, vendar so številni, ki so sledili višjim načelom, 
začeli zaznavati svoje vodnike in višji jaz, s katerimi so se 
želeli močneje ter bolj zavestno povezovati. O informacijah, 
ki sem jih učila na teh tečajih, sta nastali dve Orinovi knjigi: 
Living in Joy (Radostno življenje) in Personal Power through 
Awareness (Osebna moč prek zavedanja).

Vse do tistega dne po dnevu zahvalnosti z Duanom 
nisva nikoli pomislila, da bi začela sodelovati in združevati 
svoje veščine med seboj. In vendar bolj ko sva razmišljala, bolj 
naravno se nama je vse skupaj zdelo. Učenje kanaliziranja 
se nama je zdel zanimiv izziv. Ali bova zmogla? Ali bosta 
najina vodnika zmogla? Vedela sva, da Orin in DaBen 
znata ljudem pomagati povezovati se s svojim vodnikom 
in z višjim jazom, ker sta to že storila, vendar nisva z 
Duanom še nikoli poučevala skupine ljudi, ki bi bila odprta 


