
Začetek njenega prebujanja je 
bilo pettedensko zdravljenje pri 
šamanih v Peruju leta 2003. 
»Takrat sem bila stara 26 let, 

in ko je vse moje vrstnike razganjalo od 
življenja, sem jaz v sebi umirala, a ni tega 
nihče vedel. Zavedala sem se, da se mora 
nekaj spremeniti,« pripoveduje. »Perujska 
izkušnja je bila naporna, a tudi prebojna. 
Šla sem v svoje nezdrave vzorce, temo, 
se soočala s svojimi demoni, podoživljala 
sem travme iz tega in drugih življenj ter si 
v nekem trenutku želela le še končati to 
agonijo. Namenila sem se k Amazonki, da 
se poslovim od tega sveta, a me je ustavil 
šaman z besedami, naj počakam do jutri. 
Naslednji dan sem izkusila drugo stran. 
Uvidela sem svojo svetlobo, dobila močne 
vizije, odpirale so se mi druge dimenzije. 
Začutila sem, da sem eno z vesoljem, in 
dojela, kaj so šamani mislili s stavkom, 
da v resnici ni ne časa ne prostora. Tak-
rat sem se v sebi dotaknila nečesa tako 

lepega, da sem bila pripravljena narediti 
vse, da ta občutek ohranim za zmeraj. To 
je bil moj prvi 'korenček' na moji duhovni 
poti,« dodaja.

DOTIK BREZPOGOJNE LJUBEZNI
Po Peruju se je njeno delo na sebi šele 
zares začelo. Iskala je različne poti za 
reševanje svojih frustracij in izzivov ter pri 
tem preizkusila mnoge metode, zdravljenja 
različnih tradicij, spoznala veliko duhovnih 
učiteljev, bila na veliko svetih mestih po 
svetu … Skozi vse to je počasi odkrivala 
svoje notranje vedenje, modrost in moči, 
ki jih je že nosila v sebi in so se samo 
začele znova zbujati. Spoznala je, kdo 
je, se dotaknila boga in izkusila njegovo 
božansko iskro v sebi. »To je bilo eno od 
najbolj globokih intimnih doživetij, ki me 
je za vedno spremenilo. Takrat sem prvič v 
življenju res uvidela svojo lepoto in začu-
tila, da se imam rada, res rada. Spomnim 
se, da sem si takrat zaželela, da bi ta dotik 

brezpogojne ljubezni izkusili vsi,« še pove.
Nova prelomnica je prišla z maminim 
rakom in smrtjo. Ta izkušnja in pot v iz-
gorelost sta jo pripeljali do tega, da je 
Urška dala odpoved, ne da bi vedela, kaj 
bo potem počela. Vrgla se je v vodo in 
se odločila, da ne bo iskala nove službe. 
Namesto tega je šla najprej v Brazilijo k 
zdravilcu, da se je regenerirala. Tam pa 
je ves čas dobivala zelo jasno notranjo 
usmeritev, naj sprejme svojo pravo pot, 
zato se je naposled nehala upirati in rekla 
bogu: »Prav, tukaj me imaš, pokaži mi, 
kako ti lahko najbolje služim, in me podpri, 
sicer pa se vrnem v pisarno!«

OSVOBAJANJE NEZDRAVIH 
PROGRAMOV

Zdaj izvaja individualne in skupinske ener-
gijske transmisije ter različne delavnice za 
osebno in duhovno rast. »Stvari se po njih 
začnejo premikati v smeri, ki je za vsakega 
v tistem trenutku najbolj prava,« pove 
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Smo v obdobju, ko 
rojevamo novo Zemljo
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o učinkih transmisije, ki jo je zasnovala 
sama, tako kot je bila vodena znotraj sebe. 
»Povežem se z visoko vibracijsko energijo, 
sama ji najrajši rečem čista zavest, in jo 
spustim do ljudi, ta pa potem pri vsakem 
naredi tisto, kar v tistem trenutku najbolj 
potrebuje,« pojasni. »Postopek je že vsa 
leta isti, kakovost energije, ki teče skozme, 
pa se je vmes že nekajkrat spremenila, 
tako kot sem se spreminjala jaz,« doda 
v smehu.
»Transmisije potekajo v polju razširjene 
zavesti. V prvem delu energija običajno 
osvobaja tisto, kar nas še drži ujete v 
naših notranjih kletkah, celi nezaceljene 
rane in bolečine, razbija prepričanja, za-
radi katerih se ne premaknemo. Čistijo 
se naši nezdravi programi, in to na vseh 
ravneh,« pojasni. »V drugem delu pa 
energija udeležence globoko regenerira, 
napolni z višjo vibracijo in vzpostavi ener-
gijsko ravnovesje. Medtem ljudje ležijo na 
tleh, ničesar jim ni treba početi. Nekateri 
zaspijo, drugi čutijo različne senzacije v 
telesu, tretji dobijo uvide, vsak drugače 
doživi transmisijo. Nič od tega ni boljše ali 
slabše, vsak vedno dobi, kar je najbolj prav 
zanj. Transmisija je v resnici nekakšna 
priprava našega višjega jaza na to, kar 
nas čaka. Kajti višji jaz vedno ve, kam nas 
pelje – in zmeraj nas vodi bližje k sebi –, 
tudi ko se našemu umu še niti sanja ne 
o tem,« doda.
Tisti, ki na transmisije prihajajo večkrat, 
opažajo, da se spremenijo, da drugače 
sprejemajo sebe in določene situacije, ki 
so jih tako ali drugače spravljale iz tira, 
da si upajo narediti stvari, ki se 
jih prej niso, da se jim spre-
menijo določeni odnosi 
– nekateri se preki-
nejo, drugi izboljša-
jo ... Nekateri pa 
se samo umirijo, 
boljše spijo in 
lažje prenašajo 
stres.
»Vsaka trans-
misija je sicer 
drugačna in je 
odvisna od tega, 
kaj skupina prinese 
s sabo,« pravi Urška. 
»Ko prideš z namero, 
da želiš nekaj premakniti, 
energija to podpre tako glo-
boko in intenzivno, kolikor nezave-
dno to dovoliš. Se je pa treba zavedati, 

da je namera naša zaveza sebi, da res 
želimo nekaj spremeniti. Transmisija je 
torej lahko dobra podpora pri tem, da laž-
je naredimo vse potrebne korake, ni pa 
čarobna palčka, ki bi te korake naredila 
namesto nas.«

VEČ ETAP PREBUJENJA 
ČLOVEŠTVA

Ne le osebno, tudi kolektivno smo sicer v 
fazi prerojevanja, ki seveda ne bo končana 
v nekaj mesecih, ampak bo trajala več let, 
morda celo več desetletij in se bo odvijala 
v več etapah, pravi. »Meni je bilo večkrat 
pokazano, da bo trenutna etapa, ki sem jo 
sama videla kot prehod skozi najtemnejši 
tunel, trajala od septembra do marca, 
nato pa naj bi sledilo veliko prebujenje v 
smislu, da bo takrat veliko večji množici 
ljudi postajalo precej bolj jasno, kaj se v 
resnici dogaja v ozadju vsega, in se bodo 
lahko nekatere stvari začele postavljati 
drugače. Seveda bo to šele začetek no-
vega obdobja, ne končna postaja. Bo pa 
naslednja etapa, ki bo sledila, drugačna, 
kot je bila letošnja. Sama čutim, da bo 
veliko mirnejša, pozitivna in veliko bolj 
zrela. Kot da bomo do takrat vsi malce 
odrasli in sprejeli svoj del odgovornosti 
za vse, kar je bilo, in za to, kar bo, in sku-
paj zavihali rokave za drugačno pot, kot 
smo jo hodili zadnja desetletja,« pravi in 
nadaljuje: »Prav mi, v tej inkarnaciji, smo 
namreč tisti, ki rojevamo novo Zemljo. 
In tukaj nismo po naključju. To izkušnjo 
smo si na dušni ravni izbrali sami. Zemlja 

prehaja na višjo vibracijo, 
mi pa skupaj z njo. 

Oziroma, kot ču-
tim sama, je 

Zemlja že v novi vibraciji, zdaj pa to čaka 
še nas,« pove.
»Prehod v novo bo sicer zahteval tudi našo 
notranjo osebno transformacijo, opustiti 
bomo morali določene programe, iluzije 
bodo padale tako individualno kot kolek-
tivno, spremeniti bomo morali določene 
načine delovanja v in zunaj sebe. Bolj se 
bomo upirali temu, težje bo, bolj bomo 
odprli srce preobrazbi, lažje bo,« pojasni. 
»Sama čutim, da je v tem trenutku najbolj 
pomembno, da ne glede na to, kar se doga-
ja, ostajamo v čim bolj nevtralni drži. Kajti 
takrat, ko smo v svojem notranjem centru 
in miru, ko stojimo v prostoru ljubezni, to 
isto vibracijo držimo tudi v energijski mreži 
kolektivnega polja. Ko je dovolj takšnih 
lučk, pa se začne spreminjati tudi vibracija 
celotnega polja. In višja je naša vibracija, 
bolj smo kot magnet, ki za sabo potegne 
tudi druge. Že samo s tem, da smo, kar 
smo, ne da karkoli posebnega počnemo,« 
zaključi.
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»VIŠJA KO  

JE NAŠA 

VIBRACIJA,  

bolj smo kot 

magnet, ki za sabo 

potegne  

tudi druge.«

Po globoki osebni preobrazbi in več življenjskih 
prelomnicah je Urška našla stik s svojo božansko iskro in 
začela pomagati drugim z energijskimi transmisijami.


