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PROJEKTDROPPAR

Perelandra droppar för dina PROJEKT
När vi driver olika projekt tillsammans med våra guider och naturen har vi stor nytta av denna essens
som egentligen heter för ”ETS Plus för Soil-less gardens”. Jag har valt att märka om dropparna för att
få fram deras starka sidor och göra det lättare för dig att förstå deras användning. Vill du läsa mer
om förklaring av vad ETS Plus betyder kan du göra det sist i denna beskrivning.
Att använda dropparna är enkelt, de är kraftfulla och de fungerar utöver vårt sunda förnuft eller
logik. Om du använder din ”vanliga” logik för att förstå dessa droppar så kommer du inte att kunna
förstå dem, så låt din logik vila en stund och läs vidare om dropparna, och min rekommendation är
att du använder dem, det är det enda sättet du kan utvärdera dem.
Det är först när du använder dem och låter deras verkan få en chans att visa sig, som du förstår vilket
värde de ger dig.
OBS VIKTIGT! Dessa droppar skall INTE tas av dig oralt, som alla andra droppar som du kanske
använt. De är ENDAST för att skifta ut till ditt projekt – läs vidare för att lära dig hur du använder
dem!
VAD KAN DROPPARNA ANVÄNDAS TILL?
Dropparna är till för att stödja dina projekt, de ger ORDNING, ORGANISATION och LIVSKRAFT till
dina projekt. De fungerar som smörjolja i maskineriet och kan hantera problem, räta ut kinkigheter i
de flöden som finns i alla projekt, företag, hobbies m fl.
Ett projekt kan vara ett företag, en hobby eller helt enkelt något som du ägnar dig åt under en kort
eller längre tid. För att du skall få några exempel så kan ett projekt vara:
•
•
•
•

Du planerar och genomför ett bröllop, en resa, en stor fest eller annat socialt arrangemang
Ditt företag eller en aktivitet inom ramen för ditt företag, som t ex en
marknadsföringskampanj
Ditt hem, din trädgård, att hitta ett nytt hem…. Att flytta….
Ditt bokprojekt, din hobby, din utbildning som du går…

Ja, endast din fantasi sätter gränsen för vad ett projekt är och kan vara. Det som är utmärkande för
ett projekt är att det tar lite tid och kräver fokus och ditt engagemang och omfattar olika delmoment.
När vi startar projekt försöker vi definiera det så gott det går, och på vägen som vi driver vårt projekt
framåt så definieras det kanske om.
Vi sätter MÅL för projektet, medvetet eller omedvetet, och dessa mål kräver att vi planerar och
genomför en rad olika aktiviteter. Det är här, när vi planerar och genomför aktiviteter som dropparna
har sin funktion. De levererar alltså ORDNING, ORGANISATION och LIVSKRAFT till ditt projekt.
Dropparnas energi används i projektets olika led för att hantera problem, räta ut frågetecken, ge stöd
i processer och fungera som ”smörjolja” i hela projektet. När du använder dropparna så kommer du
att FRÅGA med hjälp av kinesiologi om de behöves eller inte. Om du får ett positivt svar på din fråga
så skall du SKIFTA UT dem till projektet (läs om hur de skiftas ut längre fram!).
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Du kan ställa frågor om projektet behöver droppar generellt sett eller så kan du också ställa frågor
om en viss process, eller ”del av ett projekt” behöver stöd. Om du får JA på din fråga så kan du alltså
”skifta ut” dropparna till ditt projekt.
SAMARBETET MÄNNISKA – NATUR OCH GUIDER
Dessa droppar kan du använda i projekt där du klart medvetet samarbetar med NATUREN och/eller
dina GUIDER. När vi talar om NATUREN så definierar vi den enligt den definition som den gett oss.
Naturen är en intelligens och ett medvetande som är experter på att ta MEDVETANDE till FORM.
Naturen i denna definition är alltså en intelligens som kan ta ”energi och medvetande” till FORM,
som t ex vår egen KROPP.
Naturen definierar "form" som en verklighet där det finns ORDNING, ORGANISATION och
LIVSKRAFT (handling) kombinerat med MEDVETANDE.
Vi människor levererar hälften av medvetandet genom att ge ett projekt är dess definition, riktning
och syfte eller mål. Naturintelligens ger den andra halvan av ett projekt medvetenhet genom att
leverera all materia, medel och handling som behövs för att uppfylla projektets mål.
Varje aktivitet, element, struktur, idé och tanke måste per definition innehålla ORDNING,
ORGANISATION och LIVSKRAFT. Projekt - vare sig personliga eller professionella - med all sin
verksamhet, element och strukturer är lika levande som någon trädgård som växer i marken, eller
som vad du själv är.
Det är ett samarbete som vi till vardags är helt omedvetna om, men när vi nu SAMARBETAR med
naturen direkt eller genom våra guider så kan vi med tillförsikt använda dessa droppar som NATUREN
faktiskt gett oss via samarbete inom Perelandra. Se längre fram för information om vad dropparna
innehåller och hur de tagits fram samt kort om Perelandra.
TILLÄMPAD KINESIOLOGI – ATT FRÅGA OM DROPPARNA BEHÖVS?
Dropparna skall du använda när du blir klar över att de behövs. Det får du genom att använda
tillämpad kinesiologi. Så småningom kommer du att ”veta” utan att använda kinesiologi, men först
startar du med kinesiologi!
Kinesiologi är en sedan länge etablerad metod att ställa frågor till sin kropp. Den har en lång tradition
inom kiropraktiken. Du kan få mer info om dess historia här:
http://www.kinesiologi.se/kinesiologi_historia.asp
Kinesiologi är en väg att få att JA eller NEJ på din fråga. Läs mer om vilka frågor som är aktuella längre
fram. När du ställer frågor så MÅSTE du se till att de kan besvaras med JA eller NEJ.
Nu till själva metoden. Det du gör är att låta din kropp bilda en sluten krets mellan två
muskelgrupper. Med vänster hand för du samman tummen och lillfingret med topparna riktade mot
varandra och sammanförda med en någorlunda bestämt tryck. Inte för mycket, utan tillräckligt för att
tummen/lillfinger håller ihop.
Sedan gör du detsamma med tumme och PEKFINGER med höger hand. När du gjort det för du in
dessa fingrar på höger hand i den ”ring” som finns mellan tumme/lillfinger på vänster hand.
Ställ nu din fråga, t ex ”heter jag ”DITT NAMN HÄR”?
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När du ställt din fråga för du ISÄR tumme och pekfinger på HÖGER hand med en bestämd kraft, i
syfte att ÖPPNA ringen på vänster hand.
Om du INTE LYCKAS öppna ringen, så är svaret JA, om ringen öppnas är svaret NEJ.
VARFÖR ANVÄNDA PROJEKTDROPPARNA?
PROJEKT-dropparna är speciellt skapade av naturen för att reparera, balansera och stärka de många
områden i ett projekt som kräver ordning, organisation och livskraft.
Du kan närma sig ditt projekt med dropparna på två sätt:
1. Det kan användas för att upprätta och bibehålla den övergripande allmänna balansen i hela
projektets utveckling och drift.
2. Det kan användas för att skapa balans, tydlighet och styrka för alla specifika problemområden från
ett projekt och under hela dess utveckling och operation.
Kort sagt, genom att använda Projektdropparna för ett projekt kan du eliminera problem,
blockeringar och resulterande frustrationer som kan uppstå när man försöker få ett projekt fungera
smärtfritt.
HUR SKIFTAR DU UT DROPPARNA?
Dropparna skiftas ut av NATUREN enligt den definition som du fick tidigare här ovanför. Det betyder
att när du skall skifta ut dropparna tar du med dropparna, denna instruktion samt en sked att droppa
ut dropparna i medan de skiftas ut. OBS att dropparna efter de skiftats ut skall slängas!
Du kan skifta ut dropparna för:
•
•

Ditt projekts allmänna balans (ORDNING, ORGANISATION och LIVSKRAFT)
För en viss del av ditt projekt, som t ex en marknadsåtgärd, en konferens, tillverkningen etc

Så snart du får en idé om att dropparna kan användas, lyssna på den idén, och TESTA med
KINESIOLOGI om du skall skifta ut dropparna.
1. Fokusera din uppmärksamhet på ditt projekt. Du behöver inte tänka på specifika särdrag.
Tänk bara på det övergripande projektet och dess mål. Och om det har namn eller titel,
inkludera detta i ditt fokus.
2. Placera 11 droppar PROJEKTDROPPAR i en sked. (Antalet droppar kommer alltid att förbli
detsamma – 11 droppar). Håll skedet framför dig och säg, "Jag ber att dessa droppar skiftas
ut till mitt FOKUSområde som jag tänkte på. Skifta ut till dess ORDNING, ORGANISATION och
LIVSKRAFT."
3.

Vänta 10 sekunder medan skiftet sker.

4.

Tacka naturen genom att säga Tack, tack, tack!

Du kommer definitivt att uppleva och se resultat från detta och ditt projekt kommer att gynnas på
tydliga och urskiljbara sätt.
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Det kommer att bli lättare att framgångsrikt utveckla och underhålla ditt projekt.
Viktigt: PROJEKTDROPPARNA skall aldrig tas ORALT!
PROJEKTDROPPARNA HET ER EGENTLIGEN - ETS PLUS FOR SOIL-LESS GARDENS
En liten förklaring av dropparnas namn.
”ETS Plus” står för ”Emergency Trauma Solutions”, och är ett arv från droppar med samma namn
som är för oss människor. Perelandra utvecklade dessa ETS-droppar just att användas vid traumatiska
situationer och/eller vid arbete med att hantera gamla trauma som vi alla har mer eller mindre av.
Efterhand som tiden gått har Perelandra utvecklat en rad olika droppar med olika syften under
samlingsnamnet ETS Plus.
Så när man började utveckla droppar för PROJEKT, FÖRETAGANDE, HOBBIES etcetera kom det att bli
så att dessa droppar ”ärvde” namnet ETS Plus med tillägget ”for Soil-Less gardens”.
Vad är då en ”Soil-less garden” frågar du dig? Det arbete som genomförts sedan 1977 på Perelandra i
samarbete med naturen har strävat åt att ta fram essenser och processer för energiarbete. Detta
startade som en vanlig ”trädgård” – odling av växter och blommor var grunden för samarbetet. När
detta väl hade grundlagts ordentligt och det området hade funnit sin form började naturen visa på
att man likaväl som för odlingar, kunde använda processerna och ta fram essenser för PROJEKT som
vi människor driver.
Detta arbete ledde till bl a dessa droppar samt en ingående beskrivning om hur man kan samarbeta
med naturen i sina projekt. Detta kom man på Perelandra att kalla för SOIL-LESS GARDENS. Soil-less
som sig av att man hade ju jobbat i SOIL som betyder JORD när man odlade. Så för projekt blev det
”SOIL-LESS” som ju på svenska blir lite konstigt.
Därför har jag valt att döpa om dropparna helt till PROJEKT droppar. Det blir mer begripligt för oss på
det sättet!
INNEHÅLL
Perelandra ETS Plus för Soil-less Gardens har skapats av naturen från en kombination av elektriska
infusioner från 122 olika växter, mineraler, naturliga gaser och element som finns i havet, atmosfären
och på land.
Under produktionen process arbetar Machaelle Small Wright (som är den som startat detta
samarbete med naturen redan 1977) med naturen för att kombinera komponenterna.
I den första fasen av processen återställer naturen varje element tillbaka till dess ursprungliga balans,
vilket eliminerar all eventuell skada som har orsakats genom miljöförorening och mänsklig
inblandning.
Detta möjliggör för ETS Plus för Soil-less Gardens att vara gjord med balanserade och "rena"
ingredienser, och det gör det möjligt för de ingående elementen att släppa sina ursprungliga
balanseringsegenskaper till ETS Plus för Soil-less Gardens när de tillämpas.
I nästa fas av produktionsprocessen, kombineras de balanserade elektriska mönstren för var och en
av dessa element
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Det unika resultatet är ett helt nytt, komplext elektriskt mönster som har grundats av mönstren från
alla ingående element. Dessa tillförs sedan och stabiliseras i vatten. Till vattnet tillförs sedan brandy
för att konservera vattnet.
Det är en naturlig produkt producerad av naturen. Om denna beskrivning känns svår att förstå så
tänk så här. Förmodligen förstår du dig inte på hur en mikrovågsugn eller tv fungerar, men du kan
använda dem ganska framgångsrikt trots att du inte vet något alls om hur de fungerar. Mycket i din
vardag är på det sättet.
ETS Plus för Soil-less Gardens är skyddad och påverkas inte av miljöföroreningar eller t ex strålning i
skannrar på reseterminaler – deras integritet garanteras av naturen!
www.perelandra-ltd.com
www.leadtogold.se
www.mirrorgate.se
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