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VESOLJE V MALEM 
Lana, Župjek, 7. avgusta 2011 
 
Takole. Postopoma bomo dejansko pričeli. Mislim, da nekako smo v veliki večini že tukaj 
zbrani, da bodo, postopoma bomo dejansko pričeli nekaj, kar smo vam nekako pripravili za 
današnji dan nekje na posebnem prostoru, tako, da upam, da vam bo, kljub tej skromnosti, 
tukaj prijetno. 
 
Najprej, lepo, lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se zbrali. Ne bom dejal nocoj, ker pri nas je 
resnično proti koncu noči, pri vas pa pravzaprav nekako sredi jutra in je nekako pri vas 
skorajda lepše, kot pa ta trenutek še pri nas. 
 
Jaz sem za nekaj časa Tisti, ki bom spajal in nekako povezoval in predhodno nekako 
pripovedoval nekaj, vendar se bom kasneje tudi odmaknil. Le toliko, da nekako pozdravim 
vse tiste, ki ste nekako zbrani. 
 
Ne bom odpiral še oči, ker moja energija je morda premočna ali premočno energetsko 
zažgana, da bi lahko morda poškodoval vidno polje Njenega visočanstva.  
Tako bom za nekaj trenutkov imel zaprte oči. Ko se bom odmaknil, bodo drugi prevzeli in 
Tisti bodo nekako lahko majčkeno tudi gledali. 
 

 
 
Jaz sem Oče Vnebovzetovstva, Oče Varvarincev, Oče Marmarbinov in marsikaterega tujega 
Stvarstva in prehajamo tukaj preko Vilinskega stvarstva, tako, da je moja energija malce 
razpršena in morda malce niže gibljiva, da sploh lahko pridem v vašo zemeljsko etrično 
sfero.  
 
In rad bi se zahvalil pravzaprav Tistim, ki so mi danes omogočili, da sem nekako lahko prišel 
tako nizko, da bom čisto na vaši strani nekako tudi sodeloval izza strani. Naj vas ne zmoti, 
nekako izza ozadja bom za vašimi hrbtišči nekako posedel, potem pa se bom majčkeno 
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pogibal in daroval nekaterim posebne darove, ki sem jih nekako pripravil. Vendar, v trenutku, 
ko boste popolnoma nekako pripravljeni na sprejemanje te daritve. Tako, da upam, da ne bo 
preveč vrtinčasta enota ali gmota, da ne bo morda prehudo. 
 
Tako bom nekako izbiral posebne trenutke in vsakemu posamezniku daroval tisto, kar smo 
predhodno pripravili oz. za peščico izmed vas sem pripravil sam neke darove, ki jih želim tudi 
sam predati. 
 
Daroval jih bom v nekako ovojnico ali v avrično, nekako strukturo, tinkturo, kakorkoli že. In 
postopoma se bo ta energija spustila vse do globočin vašega duha in tako se bo z vami tudi 
spojila.  
Ne glede na to, kakšne darove boste dobili – dobili boste toliko, da boste resnično imeli 
mnogo, mnogo več od vsega, kar si upate tudi misliti. 
 
Vendar, resnično. Lepo, toplo pozdravljeni. 
Jaz se bom počasi premaknil. Bom Tisti, ki bom le nekako nadzoroval, sodeloval in danes 
bom kot nekakšen častni gost, tako, da se bom posedel v ozadje za vami in se občasno 
majčkeno sprehodil med vami. 
Tako, da naj vas ne zmoti, morda, če kdo zazna kakšno energijo barvnega dotoka. Morda 
različno tinkturo – naj vas to ne zmoti! To je moja tinktura prelivanja in spajanja, spajkanja, 
kakorkoli že, da sem lahko na bazi Zemlje. 
 
Tukaj imate drugačno etrično zasnovo in vse, kar je višje vibrirnega, žal, nekako ne more 
sebe zvibrirati ali vstaviti določene vibracije v takšnem momentu, da lahko samo po sebi 
odstoji ali obstoji, kot pravimo pri nas. 
 
Upam, da vam bo današnje predavanje prineslo mnogo, mnogo razkritij. Mnogo smo se 
predhodno dogovarjali, pogovarjali z različnimi bitovnimi skupinami, z različnimi planetarnimi 
ozvezdji, ki sodelujejo z vami in tudi s planetom Zemlja. In, mnogo dogovorov, pregovorov je 
bilo potrebnih, da smo prišli do nekega skupnega stičišča, koliko vseh podatkov vam končno 
tudi razkrijemo in odkrijemo – za vaše dobro. 
 
Morda boste ob določenih podatkih fascinirani. Morda šokirani. Morda celo zgroženi. Vendar, 
postopoma boste ujeli, v kakšni silhueti se gibate oz. kdo pravzaprav ste in kam pravzaprav 
tudi greste.  
 
Želim vam prijetno predavanje in resnično prijetno dopoldne. 
 
Takole. 
Sedaj bom nekako prevzela Jaz. Danes bomo ženske Tiste, ki bomo nekako prevzele linijo 
gledanja, pogledanja, pregovarjanja, dogovarjanja. Upam, da mi bo nekako ta povezava 
uspešno šla, da ne bom preveč drgetala pred vami in pod vso to širno množico vsegá, kar je 
tukaj res lepega.  
Edino nekako neprijetno ali škoda je tistim, ki ne morete pogledati majčkeno više nad etre. Bi 
videli ogromno množico. Morda bi našli kaj za svojo oko.  
 
Veliko lepih moških, veliko lepih deklet se je tukaj zbralo.  
80.292 različnih skulptur, bitij, prabitij vsega. Tudi Oče Vnebovzetovstva je danes tukaj z 
nami in tudi mnogo galaksij je danes tudi nekako na daljavo povezanih z nami. Tako, da 
upam, da danes ne bom Jaz nekako v neprijetnem položaju, da ne bom imela kakšne treme, 
danes Jaz. 
 
Lanjuško smo odstranili. Jaz pa sem pravzaprav Tista Larisa Visočanska, ki bom danes tudi 
vodila nekako del tega druženja, ob pomoči seveda tudi mojega najboljšega moža ali 
moškega. Ali smem izdati? 
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Nekateri pravijo ne. Naj ostane to še skrivnost. Vendar, Jorgovan je pravzaprav Njegovo 
moško pravo ime. To je Gospodovo ime. Tako, da boste morda vedeli, kdo je Tisti, ki je 
nekako tudi vodil, obhajal in prehajal preko Jezusa.  
 
To, kar boste danes izvedeli oz. doživeli, preživeli nekako popotovanje, od vašega 
prastarega nastanka, vse do tega časa, kjer ste ujeti in iz katerega vas končno premikamo, 
postavljamo v različnih zaporedjih – upam, da boste končno doumeli, zakaj ste del teme, 
zakaj ste pravzaprav del druženja, del ujetosti in predvsem manipuliranja?  
 
Morda vam bo bolj razumljivo – zakaj se dogajajo takšne in drugačne stvari določenim 
posameznikom. Kako pravzaprav preizkušajo? Kako vas prelisičijo? Kako vas zmanipulirajo? 
Vse to je v bazi nekega sistema, nekega vesoljnega sistema. 
 
Vendar, ko boste dojeli, da je človek pravzaprav osnova ali zasnova, kot vesolje v malem, 
vam bo kristalno jasno, kako pravzaprav v tej veličini vsegá, lahko tudi nekako prehajate oz. 
tudi odidete drugam. Oziroma, tako kot spodaj, tudi zgoraj. Tako kot znotraj, tudi zunaj.  
 
Ko spoznate sistem človeka, ko spoznate svoje notranje poti, vam bo, verjemite, zelo, zelo 
lahko preživeti to obdobje, ki je pred vami. Pred vami je zelo težko obdobje. Verjemite!  
To je nekaj, kar je prišlo na bazo Zemlje že pričakovano. Predhodno opevano ste že v 
nekemu obdobju nekega zaključka, nekega preloma, nekega preobražanja ali preobrata, 
tako, da vsega se bomo danes tudi dotaknili. 
 
Upam, da bom nekako v sodelovanju vseh umov in razumov zbirala prave podatke. Ob 
določenih informacijah mi bodo kajpada pomagali Tisti Gospodje, ki so danes tudi tukaj z 
nami.  
Vsi štirje bratje oz. nekako polbratje so tudi danes z nami, tako, da v določenemu momentu 
se bomo nekako tudi menjavali. Naj vas ne zmoti, ker v določenemu momentu morda mene 
v notranjosti ne bo, bodo prevzemali drugi. Vendar, vsekakor se bomo dobro tudi 
sporazumevali.  
 
Sedaj bom postopoma odprla oči. 
Naj vas morda ne zmoti določen pogled, vendar, kakorkoli že, imamo pravzaprav veliko, 
veliko obiskovalcev tukaj z nami. 
 
Da nekako pričnemo! 
 
Vesolje v malem si pravzaprav vsi predstavljate, da je to nekaj, kar je velikega, orjaškega. 
Vendar, vaše telo – celotna struktura vašega telesa je pravzaprav celotno vesolje. Tako kot 
spodaj, tako tudi zgoraj. Kar pomeni, ko se boste zavedali velikosti vaših bitij, bitovnih 
skupin, vsegá, kar je tukaj zbranega, boste morda doumeli, zakaj se pravzaprav dá 
manipulirati z vami. Zakaj delate nekaj, kar ne želite delati? Kako pravzaprav ustaviti proces, 
česar ne želite delati in še marsikaj drugega. 
 
VSI SMO KLONI 
 
Ko se človek prvič porodi, vendar to ni na bazi Zemlje. Že predhodno ste se porojevali. Že 
predhodno ste nastajali. Že predhodno so vas na različnih planetarnih ozvezdjih tudi 
soustvarjali. Kar pomeni, da so vas nekako na različnih, na različnih predelih, na različnih 
delih tudi drugače ustvarjali. 
 
Vendar, vsi v celoti, tako kot tukaj gledamo vas, ste pravzaprav kloni. Žal, moram uporabiti to 
izrazoslovje. Vendar, vsi ste umetno nastala vrsta. Kar pomeni, da so vas v davnini ustvarjali, 
preoblikovali, nekako so, po nekih sistemih - samo malo, bomo počakali… (prihod še 
nekaterih) 
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Tako. Samo malo.  
Različna bitja so različno nastajala. Nekateri ste bili ustvarjeni v različnih epruvetah, vendar 
se do tega skorajda ne spominjate. 
 
Vendar, vsi ste bili ustvarjeni po umetni ustvarjeni poti. Nihče ni prvotno bitje, tako kot ste bili, 
vendar so vas različno mutirali, manipulirali in preko manipulacije različnih energij – to se 
dela v različnih programih, da boste morda doumeli, kaj je pravzaprav človeška vrsta? 
 
Pomeni, da ste v različnih programih bili zvani. Nekoč je bilo vse, kot ena celota. Ena temá. 
V notranjosti je rasla Luč nekega duha. Prišlo je do eksplozije. Do strašne eksplozije, kjer je 
tema počasi popustila. 
Iz enega samega bitja, ki je bilo mrtvo bitje ali pravzaprav usmrčeno bitje, je zrasla energija.  
 
Iz te energije so pričeli ustvarjati – iz trupla, ki so ga pravzaprav našli, to je bila tema, so 
pričeli poganjati nek sistem. Raziskovalci, ki niso človeške rase, so našli prvo podobno vrsto 
vam, ki ste tukaj na Zemlji.   
 
Po tej skulpturi oz. po tej energijski enoti, so pričeli po posebnem postopku gnetenja, 
manipuliranja, bezanja in izklesanja, izpeljati prvo živo energijo. To je bila osnova. To je bila 
srčna zasnova, ki pa je bila kasneje še povezana z zasnovko, kar so ugotovili znova mnogo 
kasneje. Morda celo prepozno. 
 
Truplo, ki so ga našli neke vrste, je bilo tako podobno najdeno kot pri vas, ki priplujejo 
neznana leteča plovila z različnimi posadkami, takšnimi in drugačnimi bitji. Tako je bilo tudi 
nekoč, da je bilo najdeno eno telo. 
 
Bilo je moško telo. Iz tega moškega telesa so po posebnem postopku vlekli ven energije. Nič 
drugega.  
Šele kasneje, mnogo kasneje, so raztopili materijo. Po posebnih postopkih vibriranja so 
koščki materije telesnih organov pokazali in dokazali, da vse pravzaprav vibrira oz. pripada 
različnim skulpturam. 
Skulpture bom imenovala pravzaprav tiste duhovne energije ali zlitja, ki jih vi pravzaprav še 
ne poznate in dajejo le olesenelost, ali trdnost ali kompaktnost.  
 
To pomeni, da so po določenih postopkih tkiva tistega bitja ali tiste energijske postave, ki so 
jo razrezala, z grozo pokazale, da v različnih delih organov imate oz. ima to bitje različne 
energije.  
 
Te energije so prestavljali v posebne vakumirane posodice in čez obdobje tri leta in nekaj dni 
so se ustvarile oblike, obličja, telesne strukture, se pravi, lepota vsakega posameznika.  
 
Tako je bilo 3.895 različnih posodic. Kar pomeni, 3.895 različnih bitij iz vsake posodice, ki so 
jih nekako postavili in sestavili. 
 
Bitja, ki so nekako raziskovala telesno strukturo nekega orjaka, so spoznala, da je ta orjak 
sestavljen iz mnogih bitij. 
 
Vendar, ko so eno samo bitje iz posodice razdelili in porazdelili še na male dele, so ugotovili, 
da prihajajo iz različnih kozmosov, iz različnih planetarnih ozvezdij, iz različnih dimenzij. Se 
pravi – iz ene same, povezane celote. 
 
Bil je vesoljni pok. Zaradi vesoljnega poka, zaradi sesutja sistema, nekega vakuuma, ker so 
bitja, prvotna bitja, manipulirala – prvotna bitja Zemlje, tistega planeta, ki jim je pravzaprav 
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dopustil rast in življenje na Zemlji, na tistemu planetu, od koder je pravzaprav prišel, so imeli 
prav osupljive podatke, kako se je narava zlivala z bitji, z duhovi, z energijami.  
 
In zaradi sesutja sistema je Zemlja oz. desetero planetov, ki je bilo medsebojno povezanih, 
dejansko eksplodiralo zaradi verižne povezave. Ker je en planet pravzaprav dajal vakuum 
drugim devetim planetom in iz tegá, se pravi, se je naredila močna vijačnica, iz katere je 
pravzaprav prišel tudi prah ali prastara zasnova. 
 
Zakaj vam vse to govorim? 
 
Iz tega bitja, iz tega moškega, bitovnega bitja, ki so ga dejansko secirali 33 let, da so ga 
dejansko razrezali in raztopili. Da so razdelili vso zasnovo čisto do konca, so porabili tisoče 
in tisoče in tisoče noči, da ne izdam, določenega podatka, da so 392 let raziskovali eno samo 
telo. 
 
Bitja nesmrtnosti. Kdo bi lahko drugi tako dolgo delal in ustvarjal?  
Ko so raztopili čisto vse, na dejansko čiste zasnovice, so z grozo ugotovili, kam pravzaprav 
sodijo tudi oni, čisto sami.  
 
Mutacija, ki se je dogajala ali manipulacija, ki se je dogajala med planeti zaradi duhov, ki ne 
gredo domov, se preselijo in namestijo v različno strukturo, telesno strukturo – se pravi, on 
pravzaprav lahko zaživi v katerikoli telesni osnovi. 
 
Vendar, raziskave ali seciranje tega enega »vilitkega«, prastarega orjaka, so pravzaprav 
pokazale, da so bili vsi le nalitki. Osnova pa je bila kristal ali kristalna energija. 
 
Vi poznate kristal. 
Kristal je pravzaprav zasnovka oz. v ozadju, za tretjim očesom, pravzaprav kot bermud. To je 
eden od ostankov nečesa, kar vam bom razložila.  
To pa pomeni, da ko razrežemo truplo na pra, pra faktorje ali na čisto osnovo, dobimo 
dejansko nebogljeno bitje, ki je bilo veliko točno toliko, kot imam premera (pokaže), se pravi, 
nekako meter, vendar to ni, nekako 80 cm vašega premera. Velikan pa je bil visok 9 metrov 
in še malo. Kar pomeni, vse ostalo je balast. 
 
To se dogaja tudi vam. 
Kar pomeni – vaša zasnovica je čisto mala. Vse ostalo se pripenja na vas. Telesna struktura 
je sestavljena iz mogočnih bitij, različnih duhov, ki prihajajo ali ne odhajajo domov.  
 
Vaša telesa so tako nizke vibracije, a tako nizke in nekako prelite vibracije, da so notri bitja, 
ki se medsebojno gibajo, dihajo in povezujejo, da s posebno rotacijo nekega sistema, 
ustvarjate materijo. 
 
Vaš fizični možgan zaznava kompaktnost. Vendar, če vaš fizični možgan prebudimo, vidite, 
da vse lebdi in nikakor ne spi. To ste vi. 
 
Iz velikega bitja, neštetih delčkov, so znanstveniki ali nekako ustvarjalci pričeli ustvarjati 
različne vrste, kar pomeni, da so se majčkeno igrali.  
 
In čista zasnova je ostala zadnja zasnova. In iz čiste zasnove ste nastali tudi vi, čisto sami. 
Zato pravijo, da je Bog ustvaril človeka po lastni podobi. 
 
Vi ste po Njegovi zasnovi, zasnovke skovani ali stkani. Kaj več vam o temu ne smem 
povedati. O temu bitju, ki je nekako prebežalo in nekako ubežalo nekemu viharju, nečemu, 
kar se lahko imenuje svetlobna energija žganja, ko nekako vesolje napade samo sebe in 
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prečisti in izčisti. Kar pomeni, da zažarčite in pravzaprav žarčenje izniči tudi vašo fizično 
materijo. 
 
To bitje je z določeno posadko, ki se je izstrelila in porazdelila, prepotovalo v drugo galaksijo. 
Vendar je tudi tam, zaradi podhladitve, pravzaprav izdahnil in ostal ujet v celi materiji.  
 
PARAZITI 
 
Ko so delčki bili ustvarjeni, so rasli v posebnih epruvetah. Dejala bom – epruvetah. Vendar, 
to niso epruvete. To so posode ali nekakšne komore, v katerih dejansko so ta različna bitja 
ali bitovne skupine tudi rasla. 
 
Vendar, ta bitja so se samo-notranje razplojevala in oplojevala. Tega na samem začetku niso 
vedeli. Vendar, več kot tretjina teh bitij se je po letu dni sama po sebi množila in plodila.  
Kaj storiti z vsemi temi energijami oz. z bitji, ki so se v posodicah, dejansko, kot imenujem 
posodice, rojevala in množila na vsakih nekaj dni? Se pravi, so z grozo ugotovili, da tega 
postopka pri eni tretjini ne morejo zaustaviti. 
 
Imenovali so jih paraziti. Ti paraziti so še dandanes živi. Vendar, bitja, se pravi, ki so bili njim 
nekako nenormalno razplojevalni, so jih enostavno premestili v druge galaksije in jih tam 
porazdelili. 
 
Bitja manjše skulpture so prenašali na različne planete in iskali za njih ugodne klimatske 
pogoje.  
Ko so ugotovili, da ena tretjina teh bitij se sama po sebi množi, so jih odložili na najbolj 
zahteven kotiček nekega vesoljnega stvarstva, kjer so zelo težki pogoji, zaradi tega, da se ta 
bitja ne bi dejansko preveč razmnožila. 
 
Vendar, na koncu, preko tisočletij, stoletij, so pravzaprav prišli do podatkov, da je planet 
prenaseljen. Kar pomeni, da so tam pričeli znova nekaj, zaradi česar je znova prišlo do 
ponavljanja neke formule. 
 
Sami sebe so dejansko požirali, umirali, dejansko goltali, pobirali – da ne rečem kaj drugega. 
Kot kanibali ali nekaj podobnega, kot najdem neki prevod.  
 
ČISTA ZASNOVA BITJA 
 
Na drugi plasti oz. v drugi galaksiji pa so imeli čisto zasnovo bitja, ki je podobno vam, vendar 
le po zunanjosti. Dobili so preprostega dečka, iz katerega so potem dejansko klonirali in 
soustvarjali nova bitja človeške podobe, ki so bila najprej za dodelavo nekih Vilinov, z 
vilinskimi perutmi oz. krili, ali energijami ali predvsem z ozadnimi zatiči.  
Se pravi, so bitja, ki so bila podobna človeški rasi, če se smem tako izraziti, dejansko označili 
s posebnimi tinkturami, kot bi jim pravzaprav zataknili neka peresca ali neke simbole. Na ta 
način so zasnovke medsebojno tudi delili in ločili.  
 
Njihova podobnost, se pravi, same sestavljanke enega zasnovnika je bila preko več 
milijonska številka različnih bitij, vendar iste vrste, iste energije. 
Kar pomeni, da imate isto spominsko noto tudi vi, v sami, dejansko zasnovni ciljni skupini. 
 
Da so nekako bitja medsebojno ločevali, so jim dejansko natikali nekaj, kot bi jih označevali. 
Igrali so se z njimi. Postavljali so jim kot nekakšna krila, podstavke. Silhuete dejansko 
ločevali medsebojno. 
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Vendar. Kasneje so dejansko z osupljivostjo ugotovili, da so se vsi vsadki, ki so jih dali v 
notranjost, vkoreninili v njih in tako so nastala takozvana krila ali peruti, kot jih imenujete 
dandanes, v današnjemu času.  
 
Oni so jim pravzaprav dali le nekakšne zatiče, da bi jih medsebojno spoznali. Iz tega so prišli 
kloni, soustvarjalni kloni, podobe nekega velikega subjekta.  
 
Ti kloni so bili Vilinci. Vilinsko stvarstvo in med njimi so nastajali tudi Andželini, dejansko po 
locirani, postopni veji. Vendar, ne da bi se ta bitja zavedala, kaj počnejo, so prebudila celotno 
sistemsko silhueto. 
 
Vsa bitja, ki so bila ujeta v telesno strukturo same materije, so bila prebujena in obujena, kar 
pomeni, da so bila semena ponovno prebujena ali da so vzklila. 
 
Kaj pomeni to za celoto, celega sistema ali vesoljstva?  
Vse in hkrati nič!  
 
Ko se eno seme prebudi, se na drugi strani, daleč, daleč stran od vašega sistema, od vsega, 
kar je vam poznanega, prebudi enako orjaško bitje, kot je bilo to, najdeno tukaj, na temu 
vesoljnemu delu. 
Kar pomeni, da se v isti sestavljanki, kjer se eno seme prebudi, se bitje na drugi strani tudi 
zbudi. 
 
Kako pravzaprav prihaja do te komunikacije, je pravzaprav čisto preprosto.  
Zaradi prenaseljenosti vsega vesoljstva, ki smo ga poznali pri nas in nikakor pri vas, se pravi, 
so nekako umetno zaustavili rast ali ploditev. 
 
Vsa bitja so se preveč razmnožila. Tako kot ste se vi razmnožili po temu zemeljskemu 
sistemu. Enako so se pomnožila in razmnožila po celotnem sistemu vsega stvarstva.  
 
Zaradi tega je bilo potrebno ustaviti rast in dejansko so s posebnimi eksplozijami izničevali 
materijo oz. planete, na katerih so živela ta planetarna ali galaksistična bitja. 
 
Drobni delčki, ki so bili usmrčeni oz. telesne strukture, ki so padale ob eksploziji, so se 
raztreščile in pobegnila je energija - ali, pri vas bi morda imenovali, duša ali dušinsko 
stvarstvo. 
 
Duša se je premestila ali skrila v nekoga, ki je bil živ. Na ta način se je pričelo prvo 
manipuliranje oz. skrivanje. In tako je tisti, ki je preživel, v sebe dobil čisto vse, iz vseh 
vetrov, kot bom imenovala - se pravi, iz vseh vetrov vsegá v sebe ali v svojo telesno 
strukturo.  
 
Da bi rešil, kar se je rešiti dalo, je pobegnil s plovili, s petimi prijatelji, daleč stran od tistega 
eksplozivnega časa, ko je pravzaprav planet za planetom eksplodiralo, eksplodiralo in je 
preko 9.800 planetov v eni sami noči eksplodiralo in se izničilo v čisto temó.  
 
Zato okoli nas oz. po zunanjemu sistemu neke galaksije ali nekega osončnega sistema, kroži 
tema. Zaradi tegá, ker je bilo takrat uničeno vse.  
In ta tema je pravzaprav gostota, ki nekako ne diha oz. vakumira. 
 
Skozi to gmoto ali to temo, nihče ne more iti ali preiti. Na ta način smo obsojeni vsi, ki smo v 
tem, drugemu shemnemu prostoru ali v drugi delni enoti, hkrati pa tudi tisto, kar je bilo iz 
teme podanega, nekako ne more iti skozi temo, se pravi, se ločijo med sabo polja ali 
področja. 
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To je sam začetek nečesa, od kod, kaj pravzaprav prihaja oz. je prišlo do nastajanja tega 
manipuliranega področja. 
 
Ta orjak, o katerem govorimo, je pravzaprav nekdo, ki je pobegnil z vsemi energijami v sebi, 
ki jih je dejansko lociral in sprejemal do zadnjega vesoljnega poka, potem pa je pravzaprav s 
plovilom in petimi prijatelji pobegnil. 
 
Štirje prijatelji so v eksploziji tudi umrli. On je edini, ki je prešel določeno svetlobno vez in 
prebežal na drugo galaksijo, čisto v druge vibracije ali nekam daleč, daleč stran.  
 
Zaradi nedihanja nekega sistema, je pravzaprav prišlo do izpada in njegovo telo je 
pravzaprav zaledenelo. Vendar, duše ali duha ni izpustilo. 
To so imeli prvotni, prvotni prvoselci oz. tisti začetniki, iz katerega lahko govorimo, da so 
večna življenja pravzaprav njim podana.  
 
Iz tega bitja, ki so ga našli, so ga seveda secirali, locirali in na svojih galaksijah ali 
galaksističnih planetarnih ozvezdjih priselili oz. preselili bitja, ki so jih pobrali navzven. 
 
Ta bitja, kot sem dejala, so se razmnožila vsepovsod naokoli. Vendar, ta bitja še dandanes 
živijo vsepovsod naokoli.  
 
Vendar, ker ste vi izpeljanka iz enega velikega dela, govorimo zato, da imate vsi, ki ste na 
Zemlji, moška telesa. Tudi, če imate žensko zunanjost.  
Razkroj ali razkrojevalce imate moške. Kar pomeni, da so moški tisti, ki se na koncu 
razčrvičijo, dejansko razdelijo, porazdelijo in zato govorimo o tem, da imate moško zasnovo 
za razkroj. 
 
Telo telesa tega sveta je po enaki kopiji ali po enaki plasti izpeljan iz takšnega velikana, zato 
imate formule ali sistem popolnoma enakopravno zapisan v neki energijski zapovedni enoti, 
kot ga je prinesel ta velikan. 
Zato pišejo v bibliji, da je Bog ustvaril človeštvo ali človeško raso po svoji podobi.  
 
Tukaj vam je sedaj poznana vaša podoba. 
  
Ste pravzaprav kloni.  
Ustvarjeni, izpeljani iz tega moškega dela. Vendar ste bili na samemu začetku mnogo višji, 
vendar so vas potem, zaradi znova ploditev in množitev, premestili na ta planet Zemlja. 
Vendar, v manjši postavitveni enoti, kot je bil ta nekdo, ki je bil res pravi velikan. 
 
To pa pomeni, da, ko so porazdelili in obudili samo zasnovo, se pravi, so se istočasno, kot so 
se v telesu zbujali in prebujali določeni energijski deleži ali bitja v notranjosti, so se prebudili 
tudi daleč stran, ostanki bitij, ki so eksplodirali v različni eksploziji. 
 
TEMA IN SVETLOBA ALI LUČ 
 
Vmes je bila gosta tema. Gostota, preko katere tisti, ki so ostali, niso zmogli priti skozi. Zato 
so nastajale usedline. Bitja so zvala drug drugega. Zato vi sanjate. Zato vi podoživljate 
marsikaj. Zato v grozi občasno podoživljate grozne sanje. Bežite. Prebežite in še marsikaj 
drugega, kar se je dogajalo delčkom tam daleč, daleč stran, izven vaših meja. 
 
Ko ste se prebudili vi, ko so obudili in nastali oz. ste bili v različnih energijah nastali vi, so se 
istočasno kot ste vdahnili na bazi Zemlje v novo rojstvo, prebudili drobni delčki ostankov bitij, 
ki so ostali daleč, daleč stran. 
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Nikoli niso zmogli priti v ta predel –  iz teme priti v Svetlobo ali v Luč. Luč pomeni rojstvo. Luč 
pomeni razsvetljenstvo. Luč pomeni življenje. To ste vi, čisto sami. 
 
Tema ne pomeni le temo izgubljenega bitja oz. nekaj slabega, kot se mnogokrat upodablja v 
različnih prispodobah. Tema je prišla. Tema je napadla. Tema je vzela tisto, kar je njenega. 
Iz teme, se pravi, iz tiste črne, goste gmote v ozadju, so v temu tri tisočletju, končno uspešno 
se združila bitja in prešla skozi Zemljo oz. skozi to plast v samo bazo Zemlje, blizu vas, bitja, 
ki ste oz. so od vas.  
 
To so prastari ali prvotni ostanki vseh vas, ki ste tukaj na Zemlji. Mnogo jih ni porojenih, ker 
si ne želijo vnovičnega rojstva. Zato bitja, ki so ostala in niso porojena tukaj in zdaj na Zemlji, 
so ujeta še vedno v temi. 
 
Sedaj ločite drugo stvar, kar pomeni tema in svetloba, tema ali luč. 
 
Vendar, ne le tukaj, na tej bazi, kjer je pravzaprav ta gosta temá in ta bitja, ki so preko prišla 
in prišla v zemeljsko bazo do telesne strukture, ki jo poznate, ki jo gledate, ki jo ujčkate in 
čuvate, se pravi, so prišla v temu tisočletju skorajda v celoti vsa bitja tudi po drugih plasteh 
drugje, kjer je bilo konec vsegá. 
 
Se pravi, črna luknja, kot bi lahko govorili, bi bila lahko tudi prispodoba tegá, nečesa, črnega 
ali nepoznanega. 
 
Tam, kjer so črne luknje oz. črne, zaprte prostorne meje, so bitja, ki ne zmorejo priti nazaj. 
Vendar, tam je vse od vsakogar. Nekateri so se prebili do tega telesnega časa. Vendar, 
težava pravzaprav nastane, ker so pred njimi bili že tisti, ki so bili na bazi Zemlje soustvarjalci 
telesa, ki ga poznate tudi tukaj in zdaj. 
 
Zaradi telesne strukture iz baze Zemlje, ki jo imate tukaj in sedaj na razpolago, pravzaprav 
prehajajo različni delčki, različne energije, različna bitja, ki so bila bolj prefrigana kot vsi tisti, 
ki so bili predhodno daleč stran in so imeli nesmrtno telo. 
Se pravi, ta bitja že v času vašega živega življenja prihajajo v telesno strukturo vaših organov 
in pobirajo po 10-ih dnevih že svoje delčke na površje oz. ven iz vaše materije. 
 
Zato se v določenemu stadiju ustavi vaša rast, telesna struktura. Zato v določenem stadiju 
pričnete stareti. Starikate in venite le zaradi tega, ker bitja, ki so tik ob vaši zemeljski podobi, 
prihajajo in pobirajo mnogo prej bitja ali bitovne skupine, ven iz vaše materije. 
 
Kaj pa se zgodi s temi, ki so zunaj?  
To pa so ti orjaki, ki so nekako preko 3.000 let končno prebili zemeljsko oblo in se pričeli 
spuščati proti Zemlji. 
 
Zaradi njihove frekvence visokega vibriranja, so prepozno spoznali in doumeli, kako se 
spustiti na zemeljsko bazo, da pridejo do svojih delčkov, ki jih imate vi v svoji strukturici.  
 
Pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
Delčke od njih imate skrite v zasnovni skulpturici, v zasnovniku, iz katerega ste pa vi, 
čisto sami.  
 
In le zasnovnik je prvotni bit vsegá, kar je davninskega, kar je prvobitnega. Vse ostalo, 
kar je okoli zasnovnika, je vse iz drugih časov, iz drugih obdobij, iz zemeljske plasti in iz vseh 
koncev, krajev in kraljestev. 
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To pa pomeni, da vsi tisti, ki prihajajo in pobirajo ven iz vas določene energije ali zasnovne 
energijske ovojnice, vaše telo se lahko hitro posuši, hitro oveni ali pa hitreje marsikaj izpusti.  
 
Vendar, imate druga bitja, ki se vlivajo v notranjost sistema, kar pomeni, da pričnejo živeti v 
simbiozi. To niso bitja, ki so prišla iz teh temnih predelov. Se pravi, oni so pravzaprav le 
ogledniki tistega nečesa, kar pravzaprav nastaja na temu času. 
 
To pomeni, da 322 bitij se je združilo in pričelo opazovati zemeljski svet in raziskovati vas, 
čisto same. Prišli so do osupljivih podatkov, kako lahko pridejo do svojih delčkov sami, mimo 
vas, da vas lahko poberejo ali izničijo oz. premaknejo tudi v višjo raven. 
 
To pomeni, da ta bitja se združujejo le z zasnovniki.  
Vendar, zasnovnik ima shrambo vsegá. Najboljšega od najboljšega. Okoli njega se 
pravzaprav vrtinči energijska enota ali vakuum, vakumiranega sistema, ki shranjuje prastare 
spomine, prastare veličine in še marsičesa drugega. 
 
Zato ste kot zasnovniki tako močno skriti in zakriti, ker tam je najboljše od najboljšega. Se 
pravi, prvobit vsega. 
Tako kot znotraj – tudi zunaj. Tako kot znotraj – tudi zgoraj. Tako kot se spreminjate vi, po 
obrazni mimiki, po telesni strukturi, tako se spreminja tudi bitje, ki je zunaj, ki nekako prihaja, 
gleda, opazuje, vendar z vami ne manipulira. 
 
To so bitja, velika do 9 metrov in pol. To so ta prvotna bitja ali bitovne skupine, iz katerih ste 
vi tudi izpeljani. 
 
Bodite pozorni sedaj na to! 
 
Vsako bitje, ki prihaja iz različnega konca ali kraja, se pripenja na materijo, ker imate njegove 
delčke, kot razumete sedaj, vsi, čisto sami. 
Vsako bitje, ki se umsko ali razumsko povezuje, se povezuje s čelno čakro. Se pravi, se 
naredi prehod na vašo čelno čakro. Čakra na čakro. In tako se misli povezujejo z vami. Tako 
se približajo vam, ne da se vi tega zaznate ali zavedate.  
Pomeni, da se naredi povezava med tem orjaškim bitjem in med vami. Tako se on spusti na 
bazo Zemlje. 
 
Vendar, vsa ostala bitja se pripenjajo na čakre ali na čakraste gibljive enote. Kar pomeni – 
toliko, kot imate čaker v samemu sistemu, vendar jih ni le teh nekaj sedem, vendar 3.895, 
toliko, kot imate samih zasnovk zapisanih, toliko čaker – malih in velikih, imate v samemu 
gibanju. Kar pa pomeni – toliko prehodov tudi imate! 
 
To so kanali, preko katerih lahko izpuščate sebe, svojo zasnovo, svojo ovojnico in se 
premikate in gibate kjerkoli želite. 
 
Vendar. Vsa bitja, ki so bila prebujena, ker se je vaša telesna struktura prebudila, se 
pripenjajo na vas, kar pomeni, da se pričnejo odpirati tudi kanali.  
 
Vsako bitje, ki pride do vas, se izza njegovega hrbtišča odpre kanal. To so prehodi. Pomeni, 
da ste tako vijugasto prerešetani ali prevezani, kot je prevezano vaše tkivo ali nekako 
vezivno tkivo. 
Tako ste prepleteni iz vseh delov in celot. 
 
Vendar – tako, kot zunaj nastaja ta sistem te povezave teh bitij in za njimi teh kanalov, so za 
njimi določeni prehodi, kamor želite iti tudi vi, čisto sami. 
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Vendar, tako kot zunaj nastajajo ta gibljiva mesta, nastaja tudi znotraj po sistemu človeka, 
enakopravna in enaka energija gibanja. 
Tako kot se gibajo bitja, ki so zunaj in manipulirajo, gledajo ali se približujejo in raziskujejo 
samega človeka – se pravi, če se bitje od vrha spusti navzdol proti podplatom, se njegov 
delček, kjerkoli je, spusti v vrh in se potem spusti v podplat. 
 
Tam, kamor sega njegovo čelno oko, tam se giba tudi njegovo notranje telo. Se pravi, če on 
svoj delček gleda in nadzoruje, ga lahko prosto premika po vaši telesni strukturi. 
 
Zaradi tega nastajajo prehodi. Čisto enaki in enakopravni prehod kot zunaj.  
 
Se pravi, tisti nekdo, ki prihaja do vas, naredi prehod izza svojega hrbtišča. Enako sliko 
naredi tudi znotraj sistema.  
Se pravi, kot bi imeli v človeku malo sliko, zrcalno sliko tistega, kar je zunaj ali zgoraj ali 
spodaj. Se pravi, enako imate odprte in povezane poti.  
Kar pomeni, vsak posameznik lahko vodi svoje delčke čisto sam.  
 
Nihče na bazi Zemlje ni sposoben premikati drugih delčkov, vendar je dovolj, če premakne 
sam svoj delček in se z njim odpravi tudi domov. Takrat lahko nastane tudi hitrejša smrt, 
hitrejši prehod ali nekako hitro staranje vsegá, tega sistema ali pa karkoli drugega. Ravno 
zaradi teh bitij, ki lahko te delčke, po teh kanalih poberejo tudi navzven. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
Zaradi tegá vam tudi je usoda drugače zapisana. Vendar, danes ne bom govoril, o 
pravzaprav tej usodi ali o teh velikih zapisih, vendar vas želim opomniti, kako ste sestavljeni 
vi, čisto sami, da boste razumeli, kaj se vam lahko tudi v notranjosti telesne strukture tudi 
zgodi. 
 
Se pravi: zunaj imate sliko, ravno tako jo imate znotraj. Bitja, ki prihajajo izza teme oz. izza 
te, temne luknje ali temnega oblaka ali zaprtega prostora, so pravzaprav edina bitja, ki 
zmorejo premakniti celotni sistem vaše notranjosti ali jedra. Zato marsikdo tudi zblazni.  
 
Kaj se zgodi?  
 
Bitja, iz katerih ste izpeljani – če pridejo prvoselci ali prvobitni ljudje, ljudje v nekako 
narekovajih, se približajo vam. In ker imate isto sestavljanko, kot jo imajo oni sami, se v vaši 
notranjosti jedro hitreje sprogramira oz. preuredi. 
 
Več kot tretjina bitij zagotovo lahko izživi v enemu momentu, enega časa ali enega tretmaja 
in zaradi tega lahko nastajajo tudi takšne ali drugačne obtežene okoliščine.  
 
Vendar, ta bitja, ki prihajajo iz te teme, so pravzaprav razsvetlilni ali razsvetliki. Nekako tisti, 
ki razsvetljujejo. Pri nas jim pravimo Partarini.  
To so pravzaprav bitja, ki poučujejo, ki vodijo, ki nekako sprogramirajo oz. opozarjajo, kar se 
je zgodilo pri njih, naj se ne zgodi tudi pri nas.  
 
Vendar – ker imamo, tako kot sem sedaj v telesni strukturi tudi sam, enako vibracijo, enak 
spomin, enaka bitja, se dejansko zrcali ista podoba istega časa. 
Tako kot je bilo pri njih, je tudi sedaj pri njih na nek način oz. pri vas. 
 
Se pravi, zaradi tega je tudi ves čas kroženje nekega sistema, nekega časa, nekega 
razkrivanja in ravno tako vi prihajate do zaključka zemeljske plasti.  
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Segrevanje ali pregrevanje Zemlje je plod zaključne faze. Vendar, vas ne želim strašiti ali 
plašiti.  
Ko se zadnji ledenik stopi, življenja zagotovo za njih tukaj več ni. Kar pomeni, da takrat bodo 
oni iz te teme ali iz tukaj, v ozadju, pobrali vse tisto, kar je njihovo. Pobrali in odprli nebo in 
odšlo bo vse tisto, kar je njihovo. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
V temu mesecu dni in v temu letu dni prihajate do korenin, kar pomeni, da tako, kot se 
je dogajalo zgoraj oz. v oddaljenih krajih ali kraljestvih, svetovih, sferah, planetarnih 
ozvezdij – kakorkoli že imenujete določene dele sveta ali življenja, se enakopravno 
ponavlja slika tudi pri vas. 
 
Zakaj? 
Zaradi tega, ker ste iz istih delčkov. 
 
Zakaj? 
Ker imate iste zapise kot od tedaj. 
 
Zakaj? 
Predvsem zato, ker je slika »non stop« v ponavljanju. 
 
Kjerkoli se pojavi človeška rasa ali izpeljanka iz bitij, ki so bili predhodno pogubljeni, se čas, 
življenjski obstoj in ciklus se vedno znova ponavlja. 
 
SPOZNATI MORAMO SVOJE JEDRO 
 
Zato je pomembno, da spoznate svoje jedro, da lahko s samo destrukcijo, s samim 
premišljenim in taktičnim, prodornim umom in razumom spremenite svoj notranji jaz ali 
obraz. 
 
Bitja, kot sem vam ali smo vam pripovedovali, pripenjajo se, približujejo, odpirajo kanale, se 
pravi, ta pot vam je poznana. 
 
SVEČASTO JEDRO 
 
V notranjosti je svečasta vdolbinica. Tam je svečasto jedro. Tik na spolovilu, na vrhu 
spolovila je pravzaprav zataknjeno jedro. Svečasta, gosta zmes, v kateri je pravzaprav bela 
barva.  
Vrh te sveče ali te kapljevine, kot je morda bolje opevano, jo pravzaprav raztezate čisto do 
kronske čakre.  
Tukaj na vrhu niste vi. Vi ste v sredini kot zasnoviki. 
 
Bela barva, ki se vije v notranjosti, je pravzaprav razdeljena na dve plasti – na levo, ki je bolj 
kristalno bela od desne strani, ki je manj kristalno bela. 
 
V sredini tega prekata imate prazen prehod. Čisto prazen prehod. Ker se dve belini 
združujeta, se naslanjata. Ne pa zlivata ali zarivata. Kar pomeni, da sta drug ob 
drugega naslonjena, vendar ta dva polja sta prehodna. 
 
Pazite! 
To je zelo pomemben podatek. 
 
Vi ste v notranjosti jedra ali zasnovnika. Vi se lahko prosto premaknete, tudi če zavestno 
želite spremeniti program. Pogledati program – se lahko gibate po tej prehodni stezi. 
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To pomeni, da lahko tudi v bazi meditacije ali v fazi meditacije, hvala lepa, sebe premaknete 
po tej belini. Ta belina je tudi tista, iz katere reikisti črpate, ne da bi se zavedali – energijo, 
moči in še marsikaj drugega. Vendar, do tam bomo tudi še prišli. 
 
Vi ste kot zasnovniki nekako pripeti na to žličko. Tako kot je vaša žlička velika, je tudi 
zasnovnik nekako velik. Nič večji, nič manjši, morda še celo manjši.  
Vendar, mislite da ste tako veliki. 
 
Vi imate prazen prehod gibanja po tej beli zasnovici. Ta bela zasnovica je zapis. Kar pomeni, 
če greste navzdol, greste v davnino ali plitvino. Vse do spolovila. Do vrha spolovila 
pravzaprav prihajate do teh zapisov.  
Tam imate najslabše ali najtežje zapise.  
 
Pazite! 
Na levi strani imate belo svetlobo. Se pravi, bolj ko greste v nižino, bolj je bela barva 
močna barva. Tam imate težke zapise, vendar najlepših delov vaših življenj. Kar pomeni, 
da je tam tudi erekcija ali erupcija vaše skušnjave, vsegá, kar pravzaprav znate uživati ali 
uživate.  
 
Vse je na bazi tega predela. 
 
Na drugi strani, rahlo na desni strani, pa imate malo manj belo svetlobo. Tam pa je 
pravzaprav drugi del nečesa, kjer je morda najlepši zapis. 
Vendar, tam pomeni – če se boste gledali v najtežjih momentih, boste videli svojo davnino. 
Se pravi, ne iščite svoje davnine v velikemu možganu, vendar v spodnjem predelu, kjer je 
vaše najlepše delno možgansko področje.  
 
Zakaj? 
 
Bitje, ki je pravzaprav svečaste silhuete, kot jo opisujemo, ali kapljevinaste oblike, vendar 
bom govorila v svečasti obliki, je obrnjeno z glavo navzdol. Kar pomeni, da je razdeljeno. 
Tako kot je vaš možgan prerezan in razdeljen na dva dela, tako je tudi tu bitje razdeljeno na 
dva dela. 
 
Na levi strani imate njegov možgan. Na desni strani tudi. 
Na levi strani imate shranjeno pravzaprav najtežje spominske note, čeprav je najbolj bela 
svetloba. Zato marsikdo zaide in pobegne iz začrtane poti.  
 
Vsi, ki vidite svetlobo in rečete: »To je najlepša svetloba. To je nekaj najlepšega!«, so vas 
prelisičili, dragi moji. So vas pretkali in zatkali. 
Ko se gibate po notranjosti, imate na levi strani najtežje zapise, skrite v tej svetlobi.  
 
Zakaj? 
Vsak gre proti luči. Vse vehe ali vse vešče gredo proti luči, kar pomeni, da vsi, tudi tisti, ki se 
gibate po spominu in iščete osnove ali zasnove za nazaj, v temu času, predno je nastala ta 
tema ali ta gostota tega področja, se morate premikati navzdol in potem, po temu delu, levo, 
če želite pogledati težke situacije – zakaj je tudi prišlo do razstrelitve in kaj pravzaprav sledi 
planetu, tudi Zemlji. 
Vse imate v levem predelu! 
 
Na desni strani pa imate manj svetlobe oz. manj belo svetlobo. Skorajda na sivkasto 
barvitost ali nekakšno vanilijo mat vleče ta barva. Tukaj notri pa so pravzaprav zakriti najlepši 
spomini vsegá. 
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Vendar, ne želim govoriti o spominih. Želim vas opozoriti na sistem sestavljanja.  
Se pravi, če želite priti navzven, do enega ali do drugega dela, se pravi, proti sistemu vrha 
spolovila, se pravi, se morate spustiti navzdol. 
 
Zakaj navzdol? 
 
Vi ste kot zasnovniki in če bi vibrirali nekako na bazi Zemlje, bi govorili, da je zasnovnik 
ravno nad Zemljo ali nad zemeljsko vibracijo. 
Se pravi, ste ravno v tistih merilih zdravega prehajanja, da niste vezani na podzemlje ali na 
ozvezdje. Se pravi, ste nekje zlata sredina.  
 
Zato tudi, ko roke razprete ali jih nekako razširite, se nekako tudi prizemljujete. Enaka višina. 
To je pravzaprav zakrita koda prizemljevanja. Tudi vaš zasnovnik je prizemljen na ta način.  
 
Vendar, bolj, ko se duhovno razvijate, bolj ko rilčkate po neki svetlobi, bolj prehajate proti 
glavi. Z mislimi proti glavi. Vendar, ker je vaša notranjost obrnjena napak ali narobe, greste vi 
v sistem podzemlja navzdol. 
 
Vse, kar je pod žličko oz. vse, kar je pod zasnovnikom, gre v podzemlje navzdol.  
Kar pomeni, da bolj, ko visoko vibrirate, bolj, ko se visoko koncentrirate, višje, ko pridete do 
vibracije nad kronsko čakro, drugi del, se pravi, kot zasnovnik, potujete oz. se premikate 
navzdol. 
 
Zato toliko trpljenja, zato toliko bolečine, zato toliko gorja privlečete nad sebe ves ta čas. 
Bolj, ko greste zgoraj, bolj greste tudi spodaj. 
 
Vendar, duša nikoli ne vibrira zgoraj po samemu fizičnemu možganu, vendar vibrira na 
svojem možganu, na svojem centru. 
Ker so polja obrnjena napak ali narobe – se pravi, materija je zgoraj, duša pa je obrnjena 
navzdol, z glavo navzdol. Ravno tako, kot se otrok, predno se porodi, nekaj dni ali tednov 
obrne z glavo navzdol, se enako duša, predno se iz materije pravzaprav spusti, obrne kontra 
in nekako pogleda vam v oči. 
 
Duša je ves čas obrnjena navzdol. 
Njeni možgani, njen fokus vibriranja, spomina in vsegá, je pravzaprav tukaj spodaj.  
 
Bela svetloba je pravzaprav njena svetloba. 
In, ko vi, kot zasnovniki, ki ste ločeni od te silhuete oz. od te svečke, se pravi, se vi lahko 
prosto gibate po temu kanalu. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
Ko vi s fizičnimi možgani ali mislimi usmerjate vašega zasnovnika navzgor, ali misli 
usmerjate proti vesoljstvu, proti stvarstvu, se v duši dogaja obratno zrcalna slika in poganja 
svoje misli navzdol.  
Kar pomeni, da vedno, ko zavibrirate visoko, zavibrirate tudi nizko. 
 
Nekateri so šli v določeni fazi tako daleč, da so dejali, da ne bodo več spolno občevali. Kar 
pomeni, da nekateri se tudi na fizični bazi ne želijo več spolno vzdrževati, da bi ohranili neko 
modrost, neko plemenitost in tudi mladost. 
 
Vendar, to pomeni, da nekateri celo se pripravljajo na to, da preidejo brez spodnjega dela.  
 
Zato vas opozarjamo!  
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Vi morate vzeti celoto s seboj, kamorkoli potujete. Zato je pomembno, da notranjost 
dejansko zelo dobro poznate. 
 
Prazen prostor oz. predel je razpok ali pok. To je prazen prostor, preko katerega se vi gibate 
oz. lahko tudi pobegnete.  
 
PREHOD ALI KANAL 
 
Ne bomo govorili o bočnih prerezih.  
Govorili bomo le od pleksusa, se pravi, navzdol, do vrha spolovila. Vsakega spolovila! Ali je 
moški ali je ženski, vsi imate moško zasnovo, se pravi, se točno ta center tukaj dobi.  
 
Tukaj je prehod.  
Če se vi skoncentrirate in dušo zavestno pogledate, da leži v tej sveči navzdol, jo 
lahko obrnete navzgor. Se pravi, da jo poberete od vrha spolovila na svoj lastni 
možgan in jo spustite navzdol.  
Se pravi, da jo, kot bi jo pred porodom obrnili. To lahko naredite za časa svojega življenja.  
 
Takrat se vaš razporek na sami materiji, ki je enakopraven in enak, kot na tej duši ali 
dušinskemu zmesnemu duhu, enako prerezan, se naredi povezava. Se pravi, znotraj se 
dva razprta prostora povežeta. 
 
Ko se ta obrat naredi, dobi človek razsvetljenstvo. 
To pomeni, da se razsvetli, da dojame smisel Veličine, vsegá, kar je tukaj morda najbolj 
pomembnega, vendar, žal, mnogim, čisto nič pomembnega.  
 
Takrat se dva polja, te razprtije ali tega prereza dotakneta in prihaja do eksplozije. Takrat se 
obrne tisto, kar je spodaj, pride tisto, kar je zgoraj. Prav na fizični možgan – razumete? – se 
postavi spodnji organ. 
 
Ko se dva notranja prereza spojita, pride do eksplozije ali do poka. Širina ali višina 
tega reza je različna. Svetloba pa gre preko grla, preko kronskega odtoka ali preko 
kronske čakre visoko, visoko daleč. Mnogo dlje, kot vam upam opevati. 
 
To je bela, kristalno čista svetloba, ki je, kot bi z raketo pravzaprav pognali v Višave in se 
pravzaprav povezuje tako visoko, kot vaša duša vibrira oz. vi z njo enakopravno zavibrirate.  
 
To pomeni, da se takrat, ko pridete do tega razsvetljenstva ali do neke duhovne rasti, pridete 
do te Svetlobe. 
Ta Svetloba pa je kanal, ki se naredi preko kronske odtočne smeri.  
 
Kanal potuje preko modrine vašega neba. Daleč, daleč stran oz. visoko, visoko, kot vibrirate 
vi. 
Kar pomeni, če bi iz vrha navzdol pogledali, bi videli bele niti. Tisti, ki so od daleč oz. 
gledajo navzdol. 
Bele niti različne dolžine. In vsak gre pravzaprav na tisto, ki je najvišja oz. najbližja.  
To pa pomeni, da se potem na to nit lahko pripne kanal Onostranstva in tako 
postanete lahko živi kanal. Tako, kot nekako tudi mi prehajamo, prihajamo, podučujemo in 
prihajamo do različnih podatkov. 
 
Vsako živo bitje, ki je ustvarjeno na Zemlji po Gospodovi podobi, ima možnost 
enakopravnega prehoda ali kanala. Po temu kanalu ste tudi prišli in lahko tudi odidete ali 
prehajate.  
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Lahko tudi preidete v drugo dimenzijo ali plast. Tam so podatki ali akaši. Tam so tisti 
pravi, pristni podatki, po katerih lahko hlastate, pregledujete, vendar morate zrasti v tej 
veličini te niti tako visoko, da pridete do akašev čisto sami.  
 
Tam so pravzaprav bitja, ki spijo, lebdijo, prosto govorijo in sodelujejo preko vas in vam 
pravzaprav, kot računalniški ali kompjutrski sistem pogovorijo, porazdelijo svoje podatke, 
svoje misli. Se pravi, in tako dobite lahko podatke o čemerkoli, o komerkoli in o kadarkoli – 
karkoli potrebujete. 
 
Se pravi, to so ti zapisi oz. ta prehod. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
Gorje tistim, ki se nanizajo drug preko drugega, da dosežejo višjo vibracijo. To ni 
prava pot. Vi sami morate biti ta pot.  
 
Vendar, pazite! 
 
Ko iz vaše notranjosti požene ta prehod ali ta kanal, ki ga imate že skorajda vsi nekako 
zgrajenega vsaj do neke tretjine, če ne že skoraj do vse veličine, se takrat ta bitja tudi 
telepatsko z vami povezujejo in energije, ki tečejo na vas, ko zdravite, ko sodelujete v 
zdravljenju ali kakršnemukoli procesu pomaganja drugim, prihajajo iz vrha navzdol in 
niso od vas. 
Zato je ta plast te energije tako intenzivno močna, da potem lahko tudi pomagate in darujete 
sami sebe, v narekovaju sami sebe. Vendar, to je tista prava energija bele svetlobe, ki jo 
lahko kanalizirate in prenašate na druge. 
 
Vendar, če želite priti do tega kanala, morate svoje jedro te duše obrniti navzgor in dati 
možgan na možgan. In takrat se potem ta prerez, ki je spodaj nastane zgoraj in tako se 
potem naredi ta eksplozija in povezava. 
 
Od tam potem ta bela Svetloba, ki potem res teče preko Vesoljnega Stvarstva navzdol. 
Samo ta Svetloba ne prihaja po fizični materiji, vendar po etrični, kozmični ali stvarni materiji. 
Se pravi, nečesa, kar je še v gibanju in ni v mirovanju. 
 
Vaša telesna struktura je v mirovanju, kar pomeni, da imate že tako nizke vibracije, da potem 
ni več takšnega valovanja ali gibanja okoli vas. 
 
Da nadaljujem še z nekim področjem, da ne bom predolga ali na široko preveč razložila. 
Sedaj razumete, kako in kaj priti do tega. To vam svetujem, da naredite dokaj hitro in dokaj 
kompaktno. Nekaterim pa se ta proces odvije sam, glede na njihovo duhovno rast. 
 
Kar pomeni, sedaj, če bi želeli hitreje poganjati ta proces nekega razvoja, nekih višav, je 
potrebno pognati hitreje in postaviti to zadevico ali to silhueto sam na obraz ali na možgan. 
Vendar, nekaterim se ta proces odvija sam, tako, da to imate narejeno, ne da bi se tega tudi 
zavedali. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
 
LEDVENI PREDEL 
 
Na vsakemu organu je ducat  različnih bitij. Različna bitja so iz enakega predela. Se pravi, 
ledveni predel sestavljajo bitja, kot bi sestavljala neandertalska bitja ali res nizko 
zaznavna bitja, ki delajo le po nagonu. 
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Tam imate, na ledvenemu predelu, ta nekako nižje, drugače razvito vrsto ali tudi vaše 
prvotna naseljena telesa, ki ste jih uporabljali preko različne evolucije, da ste prišli do neke 
preobrazbe. 
 
To pomeni, da v samemu jedru telesa imate različne davninske podobe. Preko različnih 
gibalnih sposobnosti ste se razvijali, preoblikovali, vendar zaradi misli nekaterih energij, ki so 
prihajale nekako po strani, tako nekako na gibljivo zmes, preko desnega dela možgana, 
preko očesa, levega, nekako navznotri. 
 
Takrat so se pravzaprav spomini preoblikovali. Preobražala se je kar naenkrat vaša 
telesna struktura in preoblikovali ste se in spomine shranjevali na ledvica. 
 
To pomeni, da so tam pravzaprav, na desni strani, res, čisto pri vseh, ta neandertalna bitja, 
ki pravzaprav so shranjena le na desni strani. 
 
Na levi strani pa imate shranjena bitja vodovja. Kar pomeni, da tisti ljudje, ki pravzaprav 
velikokrat sanjate o vodovju, se povezujete prav z levim predelom vašega dela tega predela 
materije ali telesne strukture.  
 
Oba dela – se pravi, vsako bitje je kot mali jajček, navit, povezan z določenimi nitmi v 
sredino ali v popkovnico, v popkovni sistem.  
Okoli njega nastaja prazen prostor. 
 
Si predstavljate? 
Imate okroglo bitje, ki je pravzaprav povezan z nekakšno nitjo v popkovino in je ta nit enaka 
kot ta nit, ki jo sestavite, ko dušo obrnete na pravi možgan in se odpre ta visoka povezava. 
Nizka vibracija bitij se povezuje preko popka, kar pomeni, da v osrčju popka imate predel 
te možganske povezave in to je za njih vrhunec ali višek najvišje vibracije, do kamor lahko 
pravzaprav sežete. 
 
Vi ste nad to vibracijo.  
Kar pomeni, da vi lahko potujete mimo popka ali mimo te popkovine navzdol, imate prerez.  
 
Bodite pozorni, če se boste z vizualizacijo poskušali premikati po temu delu.  
 
Najprej zvizualizirajte belo svetlobo v obliki te sveče, ki je obrnjena navzdol. In, predno 
obračate to energijo – morda jo imate že obrnjeno, morda ne, poglejte, kako jo imate – 
morda preko meditacije. Se pravi, boste videli prerez.  
 
Pojdite dol po temu prerezu in pojdite do vrhunca. Tukaj spodaj je luknjica, tako mala 
luknjica, kot jo imate na materični trtici. Luknjica na sredi tega spolovila ali tega predela, 
je ravno tako velika, kot jo imate luknjico na fizični materiji. 
 
Te luknjice se medsebojno povezujejo, vendar se gibajo samostojno. Kar pomeni, da 
tukaj so prehodi za Najvišjo kozmično raven. 
 
To pomeni, če se boste spustili po tej luknjici navzdol preko spolovila, boste prišli v 
drugo dimenzijo, v drugi svet, v drugi planetarni osrednji svet in boste lahko pogledali 
svoje velike dele tistih bitij, ki so izza teme ali prišli skozi temo. 
 
Če pa se boste gibali po popkovini nazaj v ledveni predel, pa nikakor ne pojdite v 
trtico – tukaj je prenevarno za vas. Pojdite ob trtici. Do konca same trtice. Tam imate na 
sami materiji malo, malo luknjico.  
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Položite levo dlan in nikakor desno dlan! – prav zvizualizirajte, kako svojo levo dlan 
daste pod trtično luknjico. 
 
Vaša dlančna roka ali dlančnica se bo odprla.  
 
Ker imate na dlaneh kanale, ki jih je potrebno vnovčiti in uporabiti, dajte levo dlan pod 
to trtično luknjico. Povezali se bodo materični svetovi.  
 
Takrat boste videli lahko več plasti večih življenj hkrati. Lahko boste tudi postali jasnovidni, 
po bazi materiji. Lahko boste, ko boste držali to trtično osnovico, videli plasti različnih življenj. 
Lahko boste videli svoje sedanje ljudi.  
Se pravi, vse, kar je pomembno za vas, je na tej trtični zasnovici. 
 
To so vesoljne prehodne plasti.  
 
KUNDALINI KAČA 
 
Preko trtice, če greste v notranjosti, na katerem koli delu po sami hrbtenjači in se 
spustite preko notranjosti, imate zelo nevarno bitje v notranjosti.  
To je neka kača, ki pravzaprav, če jo srečate, nikar ne pobegnite. Tudi, če vas ugrizne, 
pustite, da vas pogolta.  
  
Rešitev je – pojdite preko njenih grlenih prehodov. Spustite se po njenemu prebavnemu 
traktu in potem, skozi njeno trtico oz. izpljunek na sami ritki, kot bom nekako imenovala, se 
pravi, po notranjosti na vašo trtično zasnovico. 
 
Se pravi, pustite, da vas prebavi in spusti navzven. Takrat boste prišli v neverjetne moči 
vsega stvarstva. 
To so prehodi in predori, kjer so različne kundalini kače shranjene in zataknjene. 
 
Vendar, ko pridete v ta prehod, se enako dogaja tudi izven. Se pravi, vi imate sliko v 
notranjosti in tako, kot se boste gibali po notranjosti, se boste gibali tudi po zunanjosti.  
 
Bodite pozorni! 
 
Ko pridete čez ta trtični prehod – takrat pridete v podzemlje oz. na bazo Zemlje. Se pravi, 
tam je vse, kar je intenzivno čisto vašega in pomembno vašega.  
 
Ničesar se ne dotikajte! 
Le pustite, da vas misli oz. tisto energijsko bitje pelje, kamor vas pravzaprav pelje.  
 
Nič ne poskušajte prijemati! Roke dajte ob sebi!  
Padli boste skozi trtico navzven v poseben kanal. Se pravi, po temu kanalu bo veliko, veliko 
gibajočih se kač – takšnih ali drugačnih. Vendar, ker ste prebavljeni po tisti kači, ki vas 
pravzaprav usmrti, vendar vas ne usmrti, ker imate vsi neke darove, se pravi, se spustite 
mimo njih. 
 
Pustite, da vas to bitje – kot v nekemu oblaku boste, giba in se pregiba preko teh kač. Te so 
čuvaji. Zato jih nikar ne prijemajte!  
Tudi, ko bodo prihajala različna bolj prijazna bitja, lepo prosim, ne prijemajte, ne dotikajte se 
jih! Tudi, če se vas dotakne kakšen konj, ne dotaknite se ga! Pustite roke v temu jajcu, ki ga 
imate in se spustite skozi ta prehod. 
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ZMAJEVA JAJCA - ŽENSKE 
 
Pustite, da vas nese ta energija tega vetra po različni poti in prišli boste do druge lastne 
zasnovke. 
 
Tam je jajce. Do tega jajca morate priti ženske vsaj enkrat v desetih rojstvih, v nekemu 
ciklusu.  
 
Tam so jajca postavljena v različno povezavo. 
Pri nekaterih bo le eno jajce, pri nekaterih bo dva, tri, morda deset. Pri nekaterih pa morda 
ne bo nobenega jajca.  
 
Ne obremenjujte se s tem! 
Poskušajte le opazovati – kar pomeni, da se jajca po nekemu zaporedju zapisana in 
postavljena.  
 
Ne dotikajte se teh jajc! 
 
Poglejte simbole na jajcih.  
 
Jajca so ponavadi bele barve, z različno vrezljano enoto, vendar barvitostno neko skulpturo. 
Poglejte si simbol! Globoko si zapomnite ta simbol. To so zmajeva jajca.  
 
To so jajca, ki jih imate shranjene nekatere ženske na Zemlji. 
Zaradi teh zmajevih jajc se vse življenje lahko nekje na novo začne ali pa za vas tudi na 
Zemlji konča. 
 
To so jajca.  
To je osnova vašega življenja! 
 
Brez teh jajc ne bi bilo ponovnih rojstev, ne bi bilo ponovnega rojevanja, ustvarjanja ali 
vsegá.  
Tam znotraj so zmajeva jajca. 
 
Ne dotikajte se teh jajc!  
Vendar jih lahko opazujete, občudujete. Potem opazujte zorenje teh jajc. Ta jajca zorijo.  
 
Ob vašem pogledu zasnovnika, ki ste ga spustili po temu delu – nič drugega! – le 
zasnovnika morate spustiti preko tega dela, preko trtičnega dela, skozi te kanale teh 
kač in jih ne prijemajte. Se pravi, boste prišli do jajc.  
 
KAJ STORITI, ČE JAJC NI 
 
Nekatere ženske boste ugotovile, da jajc ni na nekem, kot neko platformo, kot neko področje. 
Se pravi, kot neko gnezdo. 
 
Če jajc ni, nič hudega! 
Posedite, postojite, počakajte, da se morda nekaj drugega zgodi. Večkrat pojdite tja 
pogledati.  
 
Čez nekaj časa vas tudi ta kača, preko notranjosti ne bo več napadala, vendar vas bo le 
počakala z odprtimi usti. Spustite se preko njene prebave, preko trtice, preko njihove – njene 
ritkice,  pravzaprav po trtici navzdol in v ta predel. 
 
Tiste ženske, ki nimate teh jajc, imate nekaj drugega.  
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Pojdite okoli tega gnezda – se pravi, po desni strani! Ponavadi je pot pri vseh ženskah 
na desni strani. Pojdite za to gnezdo in se spustite po neki poti.  
 
Tam zadaj je kot neka cesta ali neka pot. Spodaj je lovišče nekih rib. Poberite vse mrtve 
ribe, ki so tam obležale. So oblike rib, kot jih imate v današnjemu času. Poberite in jih 
naložite, kot bi sardelice zlagali ali polagali drugo preko druge. Glave naj bodo ob 
glavi. Sestavite iz njih gnezdo. 
 
Nekaj dni opazujte to gnezdo. Tam se bo pričelo kopičiti neko energijsko vrenje. Ko se 
prične gostiti ta energija tega gibala – tam je vaše življenje.  
 
To pomeni, da vam je nekdo dejansko odvzel ta jajca in boste vi, preko tega kanala, preko te 
energije, ki se bo gostila - se bo povezala preko neke višine, bo prebila nek ovoj.  
 
Stopite pod ta ovoj in se pustite, da vas posesa ta energija. 
 
Potovali boste v nekemu obdobju. Vendar, vi morate dobiti ta jajca nazaj. 
 
To pomeni, da, ko se spustite po temu toku, boste prišli v drugo gnezdo. Tam so vaša 
jajca odvzeta. Vendar, to je avrična ovojnica, v kateri ima nekdo nekaj vašega.  
 
Ponižno se priklonite tistemu nekomu, ki je tam. Lahko je orel. Lahko je zmaj. Vendar, nič 
drugega skorajda ne more biti. To so vaši čuvaji. Oni so shranili jajca – za vsak slučaj, ker 
ste morda zgrešili ali pa so vam jih odvzeli in jih premaknili.  
 
Ponižno se priklonite in poskušajte zaznati vibracijo njihovih misli. Nič ne govorite! 
Pojdite tja nekaj dni zaporedoma. Točno po temu kanalu. Potem se bo jajc od vrha 
navzdol, po istemu kanalu spustil v ta krog teh rib.  
 
Od tam ga boste dejansko premaknili. 
Kako ga boste premaknili, bo vaša izbira, vaša energija, vaša zamisel - v samo gnezdo, ki je 
na drugi strani.  
 
Morate ga prenesti nazaj na prvotno gnezdo tistega prvotnega bita.  
 
Ta jajca so izredno pomembna.  
Tam notri imate vso zasnovo čisto vaše lastne zasnove, kar pomeni, da v teh jajcih ni 
povezave in ni mutacije. Ni mešanja nobenih energij.  
Tam notri so vaše zasnove za vaše bodoče telo, ki bo nesmrtno oz. večno. 
 
Če imate to jajce v sebi, ga potem duša pobere in se osamosvoji in tako pridete lahko 
do odrešitve. In to jajce je temelj ali zasnova za katerokoli nastalo drugo telo, ki 
nastaja, raste oz. ga ustvarjate. 
 
Zaradi teh jajc - ni veliko žensk, ki imate ta jajca še vedno na prvotni strani, ste tudi 
obhajane, ste tudi napadane, ste tudi zmanipulirane. Marsikatere ženske pravzaprav se ne 
zavedate, zakaj toliko gorja? 
Vendar, je največ gorja zaradi tega, ker imate ta jajca še nedotaknjena.  
 
Kdaj izgubite ta jajca? 
 
Ta jajca izgubite, ko zaidete iz poti, ko vas prelisičijo pri različnih življenjih, ko zdrsnete, ko 
naredite kot nekakšne karmične zapise za nekaj, kar ni prav, imajo pravico odvzema in se 
lastninijo vaših jajc. 
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Zaradi teh jajc, ki niso na prvotnih pozicijah, imate ponovna, ponovna, ponovna, nešteta 
rojstva v novih življenjih. 
 
Bodite pozorni! 
Ta jajca morate dobiti nazaj. To je osnova ali osrčje vsega vesolja.  
 
ZMAJEVA JAJCA - MOŠKI 
 
O tem se nikoli ne govori, vendar, tudi moški imate podobna jajca, vendar v drugačnih 
zasnovah. 
 
Jajca so pravzaprav kot jajcu podobna. Kot bi nekako jajce stisnili v obliki »C« debeline, 
vendar, pri vas so pravzaprav naloženi ob trtični ovojnici.  
 
Se pravi, ko se spustite skozi trtico, morate izbrati levo ali desno pot. Na obeh straneh 
sta po dva jajca. Moški ste ohranili prvotni bit teh jajc.  
Spustite se pod to in poglejte! 
Se pravi, prav ob kraj zavijte, ob poti navzgor in poglejte vse te zasnovice. 
 
Moški so ponavadi naloženi drug ob drugega. To je prava zmes. 
Če vidite, da je jajce ali ta ovojnica, kot nekakšen zaključen krog, to ni prav. Ni prava 
postavitev. 
 
Bodite pozorni! 
Morate ga z mislimi obrniti tako, da se nasloni, kot drug v drugega. Se pravi, »C« v 
»C«.  
Se pravi, na ta način znova vzpostavite neko ravnovesje. Zaradi teh jajc tudi plodnosti ni 
pri marsikaterih moškem.  
 
Ravno tako morate narediti tudi na desni strani. Tako potem moški nastane in postane 
ploden.  
 
Če je zamenjava oz. izmik drug ob drugega, moški ni ploden. To pomeni, da je potrebno 
jajček ob jajček zasukniti na obeh straneh, kar pomeni, da se nekaj spusti preko hrbtišča in 
človek ali moški po materiji dobi znova plodnost nazaj.  
 
To so nekaj, kar je zelo pomembnega.  
 
Vendar, bodite previdni. 
 
»C« mora biti vedno odprt v hrbtenjačo. Se pravi, da je »C« po zunanji strani in nikakor 
obrnjen navzven. Se pravi, kot »C«, ki je odprt, gleda proti hrbtenjači. 
Obrnete in obračajte jih tako, da bodo znotraj obrnjeni drug ob drugega, v notranjost 
hrbtenjače. 
 
In ne le to! 
Skozi to, ko se postavijo pravzaprav ti ovoji, se odpre velika vez povezave ob hrbtišču 
navzven. Se pravi, prav po hrbtenjači navzgor, skozi mali možgan ali preko malega 
možgana. Vendar ne poškoduje malega možgana.  
 
Moški dobi v ozadju tega predela glave odprti kanal. Tam je pravzaprav njegova prastara 
osnova in zasnova, ki naj bi jo spojil z zasnovko. 
Dovolj je že, da si to pogleda. Duša potem sama pravzaprav porazdeli in to je nekaj, kar 
morate imeti vi, čisto sami, da imate v lasti lastno materijo in nihče drug ne more z vami več 
manipulirati. 
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To je pomembno za moške, da imate ta del odprt in nikakor zaprt. 
 
Tukaj je pravzaprav rahlo bela, nežno vijolična, morda smaragdna svetloba v temu predelu, 
ko se pravzaprav te cevi odprejo, se odpre tukaj barva. 
Vendar, ta svetloba, pri moških ne sega v višave, vendar se zliva po hrbtišču navzdol. 
Kar pomeni, da od glave pa vse do trtice, nastaja dejansko dolg prehod. Nekakšen 
bermud, ki je ponavadi nežno ali pa nekako rdeče, vijolične, rdečkaste, takšne lila barve. 
 
Ta prehod je trikot. Trikot. 
 
Bodite pozorni! 
 
Ta trikot, ki je v hrbtišču, kot bi dejali, da imate dolge repke, ki jih povežete od vrha do trtice, 
dolg rep, v trikot, se nekako naredi kot nekakšna barvna membrana.  
 
Ta membrana prične vibrirati in oddajati simbole.  
Nič drugega.  
Vibracija teh simbolov je tako mogočna, da na sebe odprete vesolje in trikoti se začnejo z 
vami povezovati.  
 
Tako nastajajo kare.  
 
Se poveže Nebo in Zemlja. Ko je Nebo in Zemlja združena, nastane kara. Moški boste 
sestavljali karo v hrbtišču - kar pomeni, tukaj, v enemu delu imate trikot in po drugi strani 
pride tudi drug trikot, kar pomeni, da drugo bitje ravno tako s hrbtom pride proti vam, vendar 
se ne dotika vas. Vendar se trikot in trikot dotakneta vsegá. 
 
Ko se trikot ob trikot sestavita, se pravi, kot bi vrh trikota postavili skupaj, pride do 
magmatskega premikanja nečesa in do nekakšnega vrenja. Iskre, ki se pričnejo gomazeti, 
kotaliti. Pride do eksplozije in do odprtih vrat do Onostranstva.  
 
To je vesoljni prehod, preko katerega potem, se pravi, ko se ta prasketajoča svetloba poveže 
z modrino neba, se lahko kot zasnovniki prosto premikate in gibate vse do Neba.  
 
Ta povezava je tako mogočna, da lahko preko nje premaknete celo fizično lastno materijo.  
 
Zato bodite pozorni, da najprej pravzaprav raziskujete le z zasnovnikom vse skupaj.  
Se pravi, da svojega zasnovnika čiste energije, zmesi premikate po tej zadevici. Se pravi, po 
trtici, ob kanalčku – ali ob levem ali ob desnem, se pravi, ko se odpre ta trikot, se spustite po 
trikotu. Trikot se iz drugega bitja poveže na vas, ki pride iz vesolja oz. od drugod. 
 
Rdeča barva pravzaprav vibriranja naj vas ne zmoti. Pustite, da teče ta energija in zasnovnik 
se bo potem lahko premaknil preko te eksplozije, ki se naredi kanal in preko njega lahko 
pravzaprav preidete in prehajate kjerkoli in kamorkoli. 
 
Ko se vse skupaj poveže, se pravi, ko bo narejenih malo več teh trikotov, se bo odprlo tudi 
Nebo. Kar pomeni, da se bodo trikoti medsebojno pričeli povezovati v njih zelo močen mrežni 
sistem.  
To pa pomeni, da boste ožarčeni, zaznavni in opazovani, kateri boste pravzaprav oddajali 
višjo vibracijo. Njim se bo pravzaprav pomagalo, da se bo nekako podajalo določeno znanje, 
določeno veščino in veliko več bi vas moralo vibrirati po moški strani, da bi lahko dobili 
prvobitno moč nazaj po neki prastari spominski noti, ki jo, žal, imate spečo in nespečo. 
 
Za začetek – pošiljajte le zasnovnika po temu kanalu.  
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Bodite pozorni, da ne boste imeli nekako obhajajoče ženske osnovice, kar smo mi, kot moški 
tudi dobili - bili priča, ko je ženska pravzaprav šla na ogled. Se pravi, tudi ženska gre lahko 
po teh kanalih ven, vendar potem so sami moški v Onostranstvu, kar potem nastaja lahko 
zelo velika zmeda.  
 
Tja ne smejo prehajati ženske. Nekdo je pravzaprav tudi to poskusil. Lahko ugotovite kdo, 
ker vam bo kristalno jasno, kdo je pravzaprav tako radoveden in tisto, kar smo odprli mi po 
moški strani, je ženska prišla pogledati, kako zgleda po moški strani.  
 
Ko pridete skozi kanal, ni nič drugega kot rdeča barva. Kot bi bila kri. 
Ne ustrašite se!  
 
Pojdite navzgor in vibrirajte, kot da stojite na oblaku in opazujte okolico. Poiščite svoje dele. 
V tisti rdeči barvi so vaši deli. 
 
Spustite se, da vas povežejo. Se pravi, da se zlijejo – tisto nekaj, kar je tam, z vami. Vendar, 
le vaša podoba. Enaka podoba – tako znotraj kot tudi zgoraj, kot tudi spodaj. Se pravi, vse je 
enako. 
Točno boste vedeli, kateri je vaš delček, ker bo gostljat, gost. Ne le po barvitosti ali po lepoti 
navzven enak vam, vendar bo gosti.  
 
Prav zaznali boste sestavljanko njegovega telesa. S tem se spojite.  
 
Pojdite preko tega telesa in se dejansko povežite z njim. To je Modrec, ki ga imate, ki ga je 
dejansko vredno povleči v svoje notranjosti oz. v svojo povezavo. 
 
Ta Modrec je pravzaprav ARKAŠ. Ne Akaš, vendar je Arkaš. To je pravzaprav Tisti, ki 
daje veličino Najvišjega od Najvišjega.  
Pojdite do Njega in preko Njega boste kasneje lahko tudi zvibrirali in postavili materijo v 
takšno vibracijo, da lahko celo fizično telo moški prestavite drugam. 
 
Za ženske v temu času še ne bi izdal določenih podatkov, ker imamo neko radovedno Lano 
tukaj v ozadju, ki bi morda preveč poskušala in bi bilo lahko zelo, zelo kočljivo za nas. To 
pomeni, da za ženske bomo morda kasneje, ko boste vse to nekako zgradile, postavile, 
nekako tudi dodelali. 
 
Bodite pozorni na te povezave. 
 
Ženska jih ima zgoraj. Moški jih ima spodaj, zadaj, v temu bermudu ali trikotu.  
 
Se pravi, moški imate potem barvitostno, tudi nekako, kot belo cev, vendar se na vrhu konča 
z rdečo. Ravno tako, kot je ta trikot, ki se poveže. Naj vas to ne zmoti ali prestraši. To je 
preko krvi.  
Moški ste pripeti na krvno zasnovko, zato imate pravzaprav tako barvo. 
 
Pojdite preko tega. To pomeni, ko boste odprli tukaj ta Nebeška vrata, ste odprli celotno 
Vesolje oz. celotno vesoljno širino.  
 
To pomeni, da dobite lahko enake sposobnosti, kot jih ima ta Lana, enake povezave, kot jih 
ima ta Lana. Ali ste ženska ali moški, se pravi, se te Veličine tega Razuma in sposobnosti od 
drugod povezujejo z vami. 
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KAJ SE ZGODI, KO ODPREMO PREHODE 
 
Naredite to! 
To so vam krajši prehodi. To pomeni, da je to pravzaprav bližnjica notranjega procesa, preko 
katere ponavadi duša pobegne oz. se odda, ne da se vi tega zavedate. Brez zasnovnika.  
 
Vsaj nekajkrat poskušajte to, nekako, prehoditi to pot. Potem boste videli in doumeli 
sposobnost vaših misli. Vaše misli bodo zelo modre. Racionalno boste razporejali tudi denar. 
Blaginjo boste znali racionalno in razsodno porazdeliti. Vaš življenjski smisel se bo 
preusmeril drugam. Ne boste več potrebovali toliko materialnega, bogatega ali nekako višje 
usmerjenega.  
 
Spoznali boste pravzaprav umirjenost svojega duha. To vam daje neko plemenitost, 
umirjenost in tudi, če imate finančne stiske ali takšne ali drugačne težave, se boste dejansko 
povezali s pravimi energijami, s pravimi bitji, s pravo povezavo, ki vam dá pravzaprav to tudi 
modrost. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
S tem, ko boste odprli v telesu – po točno temu postopku in nikar ne eksperimentirajte, da ne 
boste slučajno še kaj drugega odprli, prosim lepo, se pravi, pojdite in odprite.  
 
Ko boste odprli v materiji, se bo enako zgodilo tudi izven materije. Se pravi, bitjem, ki 
so zunaj veliki, se pravi, boste njim omogočili, da se oni lahko pravzaprav rešijo, 
odrešijo ali celo premaknejo do vas. Ali pa morda k vam. 
 
Bodite pozorni! 
To so prehodi. Vesoljni prehodi, ki jih potem kasneje tudi dejansko lahko uporabljate. Ko 
pravzaprav duša dozori ali ponoči, ko nekako spi, se lahko premika prav preko tega kanala. 
Kar pomeni, da lahko marsikaj več postorim tudi preko fizičnega telesa. Prebudite lahko 
celotne, Najvišje energije spečega modreštva ali Modreca, ki pravzaprav le sodeluje z vami. 
Na ta način, ko odprete te kanale, prične sodelovati tudi Najvišja vibra, direktno z vami.  
 
Tako ne morete zahajati s poti. 
 
Namreč, v mesecu avgustu (2011), so se speli določeni kanali in določene plasti so pritisnile 
na ljudi. Vi boste po teh skritih kanalih odprli sami sebi te Svetlobne poti.  
Tako boste naredili pretrgane zmesi oz. se boste izognili plasti ali sili energije, ki pritiska na 
Zemljo. 
 
Mesec avgust, proti sredini ali proti koncu avgusta, prehajate do najbolj težkega obdobja 
vašega življenjskega obstojanja. 
 
Namreč, povezuje se vesoljno stvarstvo čisto vsegá in rotira okoli zemeljskega mesa. To 
pomeni, da pritiska vsa nesnaga na vas, skozi vas in poskuša preko zasnovnika prodreti do 
same nižine tega vrha samega spolovila.  
 
Se pravi, nekoga, ki je v obrnjenemu položaju.  
 
Zato je dobro, da nekako do srede, ali najkasneje do konca avgusta res postavite in 
izmaknete tisto nekaj, kar je vašega, da potem ta sila, ta, ki pritiska na vas – to so bitja, ki so 
zlita drug z drugim in se pravzaprav pritiska na Zemljo, ne more z vami niti malo spojiti.  
 
Tako bo šlo preko vašega telesa vse navzdol, mimo vas in se ne more nikamor pripeti. 
Pripenjajo se namreč le tam, kjer so ljudje duhovno prebujeni, se pravi, tam bo najtežje, kjer 
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se bodo prav v predelu tega spodnjega predela ali vrha energije ustavile, zastavile in se 
preko tega možgana oprijele in potem manipulirale. 
 
Takrat ljudje zaznavate tudi različne glasove, različne strahove. Imate pravzaprav slabe 
misli. Imate prav težave z erekcijami. Imate težave z govorom. Imate črnoglede misli. Imate 
manipulativne misli. Imate samomorilske ali morilske misli. Imate pravzaprav misli, ki niso 
vaše, vendar so izven vašega dometa, da bi jih lahko ustavili. 
 
Se pravi, to je ta plast, ki se prijemlje predvsem preko spodnjega dela, tako, kot smo govorili 
in zato je zelo pomembno, da poznate ta prehod. 
 
OBRNITE ZASNOVNIKA NAVZDOL 
 
Ko vam nekako Vesolje v malem, ne bom govorila prevelike slike, da ne bo preveč zmede v 
tej celotni skulpturi ali povezavi.  
 
Se pravi, ko vam je izredno težko, tudi v mesecu avgustu, bodite pozorni na to, da 
zasnovnika lahko obrnete.  
 
Kar pomeni, da zasnovnik gleda sedaj navzgor. Tako kot vi. Je oblečen tako kot vi. Je 
nekako podoben, vizualno, tako kot vi. Vendar je brez misli, ali pa, občasno tudi z lastnimi 
mislimi. Če imate težko obdobje, le pomislite na tega zasnovnika in ga obrnite na glavo 
ali navzdol.  
Na ta način si boste razbremenili svoje misli, se utopili v svoj svet, se pomirili in tako boste 
zasnovniku dejansko, kot bi mu spraznili ali oprali možgan. Sprale se bodo energije, ki se 
oprijemljejo tudi tega delčka, ker je to zasnovica, se pravi, ga potem obrnete navzdol.  
 
To večkrat v mesecu avgustu naredite. Tudi morda, kar tako, za zabavo. Ga obrnite in 
opazujte sami sebe, kako se pravzaprav odvija ta proces.  
 
Potem ga znova čez nekaj časa obrnite nazaj.  
Če pa slučajno zaspite in se spomnite čez dan ali dva, bo morda vaš zasnovnik že izklesan 
in bo postavljen nazaj na svoj predel. 
 
Se pravi, obrne se tudi sam. Vendar, z nekaj urno zamudo.  
 
Vendar, poskušajte narediti to. Boste videli!  
Zasnovnika obrnite na glavo in opazujte sami sebe, kako se bodo vedle energije. Ko 
vam je najtežje, pa ga obrnite in ga izpustite – se pravi, kot bi mu spraznili nekaj skozi 
možgan. 
 
Uporabljajte to tehniko!  
To je zelo dobra tehnika in hkrati se tudi te nesnage teh energij na vas ne morejo prijemati. 
 
Jaz bi predlagala za nekaj časa kratko pavzo, da si morda majčkeno odpočijete tako vi kot 
tudi mi. Da majčkeno popijemo, se ohladimo in potem nadaljujemo. Morda tudi z vašimi 
vprašanji oz. bi razložili še nek proces, ki je zelo pomemben za vas. Tako, da nekako po 
kakšnih 20 minutah morda premora, bi pa znova nadaljevali. Prav? 
 
ODMOR 
 
Postopoma bomo dejansko nadaljevali. Lepo, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. V temu 
času bom nekako Jaz prevzel nit govora, negodovanja, dodelovanja.  
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Jaz sem namreč Jezus Jahvet Jahvarjunski Visočanski in nekdo se heca, da nisem Tisti, ki 
sem vodil Jezusa, vendar sem kar Jaz, čisto sam. 
 
Mhm. Samo malo. Vibracije mi malce težje prihajajo preko slušnega dotoka, vendar nekako 
bo tudi šlo.  
 
Lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se nekako zbrali. Sedaj bom Jaz, deloma še nekaj zelo 
zanimivega, vsaj za nas, obrazložil vam. Upam, da ste do sem nekako razumeli. To je bilo 
zelo pomembno poglavje vašega vstajenja. Morda mnogo bolje, kot si upate zavedati in 
sprejemati. 
 
Poskušajte čim več pobrati iz vseh namigov, iz vseh poti, iz vseh smeri, ki jih dobite, tako 
nekako na svoji dlani. 
Poskušajte razumeti, kako notranjost funkcionira, sodeluje z zunanjostjo. Larisa je ob pomoči 
nekako še milijon drugih bitij, bitovnih skupin, ki so se povezovali skupaj v njene misli, da je 
nekako nastajal ta tok, tega govora in pogovora, dejansko spajale zelo čisto. 
 
Vse, kar ste izvedeli, je bilo predhodno dogovorjeno in po privoljenju Zemeljskih bitovnih 
skupin, Bitij ustvarjanja, Vesoljnega ustvarjanja, ste namreč dobili zelo skrite podatke in 
zakrite podatke, s katerimi si lahko vsekakor zelo, zelo pomagate oz. jih lahko unovčite in 
koristite v temu življenju.  
 
Tega do sedaj niste imeli nikjer pisanega in napisanega. Tako, da vse, kar vam je podanega, 
poskušajte izkoristiti ali unovčiti. To vam bo pomagalo pri vaši, dejansko ne le duhovni strani, 
vendar, pri dejansko življenju, pred življenjem, prehoda in vsegá. 
 
Jaz vam bo sedaj poskušal razložiti – upam, da se bomo dejansko dobro slišali, glede na to, 
da malce pihlja. Vendar, meni je kar prav, da malce pihlja, da ni tiste hude, hude vročine.  
 
Rad bi vam obrazložil nekaj detajlov, na katere bodite dejansko zelo, zelo pozorni. Nekaj 
vam jih bom obrazložil preko različnih primerov, morda preko lastnega primera, da boste 
morda lažje razumeli, kaj se dogaja tudi vam. 
 
MISLI 
 
Misli so zelo, zelo skrivnostne misli.  
 
Bodite pozorni na to! 
 
Velikokrat, ko sedite, vam pridejo misli - kar tako, preko vaših misli. Mnogi, ki ste nekako 
duhovno že dokaj napredovali in nikakor nazadovali, se ozavestite in dejansko poslušajte te 
glasove, te misli. 
 
Te misli razdelite. 
 
Bodite pozorni! 
Ko prihajajo misli iz leve strani ali iz desne strani. Misel kar sama privrši.  
 
Pazite se teh misli! To niste vi.  
 
To so bitja, ki so morda manipulativna. Morda bitja, ki preizkušajo. Morda bitja, ki prelisičijo 
vsakogar, ki je na Zemljo sedaj pozvan. 
 
Zemlja je odprta Zemlja. To pomeni, da ste popolnoma vsi v zadnjemu mesecu dni odprti.  
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Bodite pozorni na to! 
Niti otrok ni več skrit, niti zakrit.  
 
Sliši, vidi, razume se vse in marsikaj se bo dogajalo v prihajajočih treh mesecih, treh mesecih 
in pol, ko se potem neko obdobje končno zapre in vsi tisti, ki ste do sedaj šli nekako proti 
nekemu razsvetljenstvu, po neki dobri poti, da niste bili zlobni, da niste bili hudobni, da niste 
bili privoščljivi – pa tudi, če ste bili, da ste se preuredili, preobrnili.  
 
Dejansko, na to bodite pozorni. Vam se nasmiha sreča, ker teža balasta dejansko odhaja od 
vas.  
 
Prelomnica meseca avgusta, ko se dobro pravzaprav konča, se slabo pravzaprav na pot 
poda.  
To pomeni, da tisti, ki ste bili v dobri poziciji, vas v temu obdobju naprej ne bodo več 
prelisičili, preizkušali, pretentavali ali karkoli drugega. Še manj pa z vami manipulirali.  
 
Bitja, ki so prišla oz. ki prihajajo, so bolj naklonjena vam in dobivate sedaj enakopravna bitja, 
sebi enaka.  
To pomeni, da se za vas neko pekleno obdobje, pravzaprav na splošno po Zemlji konča. 
Vendar, le za tiste, ki ste bili dobri, ki ste desetletja gradili v dobro in nekako sebe postavljali 
v tej progi ali v tej smeri tega nekako prehajanja. 
 
Gorje tistim, ki sedaj vstopajo v najtežje obdobje svojega življenja. Se pravi, tako, kot so 
včasih govorili, da božji mlini meljejo počasi. Božji mlini so mleli v davninska obdobja, mnogo 
rodov naprej. V temu obdobju pa vsi tisti, kar ste zasejali slabega, boste slabo tudi poželi.  
 
Ne govorim za vas, ki ste tukaj zbrani. Govorim nekako v veličini ljudi, ki nekako prehajajo v 
fazo svojega lastnega življenjskega soočanja.  
 
Ljudje bodo trpeli. Vendar, ne zaradi vas, vendar zaradi svojega požrtvovalnega, takšnega ali 
drugačnega sajenja različnih semen. Sadovi Božjih sadov ali sedanjih sadov se nekako 
pričnejo v mesecu avgustu. 
 
Ljudje se ne bodo soočali sami s svojo lastno usodo. Če bi se le s tem, bi jim bilo lepo. 
Soočali se bodo predvsem z energijami bitij stvarstva, ki ste jih deloma v predhodnem 
pogovoru tudi sedaj nekako spoznali, zaznali.  
Se pravi, v tej smeri prihajajo k njim enaka bitja. Sedaj prihaja obdobje – enaki k enakim. 
Dobri k dobrim, slabi k slabim. 
 
To pomeni, da iz vsegá, kar je skupaj nastalega, kar ste po različnih prerezih sedaj spoznali, 
kako ste bili ustvarjeni, da od vas, od vsakega delčka, ki ga imate v notranjosti se nahaja 
nekje neko bitje, velike postave in delček ali drobček od njega imate v svoji notranjosti vi, 
čisto sami. 
 
In sedaj, v mesecu avgustu, bo pravzaprav nastal velik preplah, veliko večje nesnage, kot si 
upate predvsem misliti.  
 
Strmi padec. Veliko nazadovanje. Veliko nezgod. Veliko teže, veliko bremenov  po strani 
ljudi, ki bodo nekako sedaj preživljali živ pekel, če se smemo tako pogovarjati, svojega 
lastnega sajenja svojih sadov. 
 
V naslednjih mesecih bo prihajala na površje nesnaga, ki ne bo plod davninskih življenj, 
vendar sedanjih življenj. 
Kar pomeni, da ljudje se bodo soočali z lastno nesnago oz. lepše povedano – z lastnimi 
sadovi iz različnih plodov oz. semen, ki so jih ustvarjali. 
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Nekateri boste, žal, le nemočno gledali, vendar v igri različnih težav ne boste sodelovali. 
Bolelo vas bo, kakor vas bo bolelo, vendar spremeniti ne boste zmogli ničesar.  
 
Vendar, če boste razumeli, vam bo veliko lažje, nekako iti preko obdobja ob nekom ali z 
nekom, ki je morda zašel ali nekako drugače šel preko različnih poti. 
 
To niso Božja dela. To so bitja, ki pravzaprav sedaj prihajajo in se še nekako v 33-ih dnevih 
dokončno spojijo na Zemljo. 
Zemlja se popolnoma zapre, kar pomeni, da bo Zemlja popolnoma zaprta. Vse se bo 
dogajalo pod to plastjo te Zemlje.  
 
Bodite pozorni na to! 
V temu obdobju prihajajo enaki k enakim. Sedaj razumete, tisto, kar je zunaj velikega, iz 
vseh koncev in krajev, bo prihajalo do lastne materije.  
Tisto, kar je bilo dobrega v slabem, je pravzaprav zagotovo že odšlo iz njih. Zato v ljudeh ni 
več luči iz oči. 
 
Ljudje so obupani, hladni, surovi, trpki.  
To so prvi znaki ali simboli nekoga, da v njem se nekaj godi. Takih ljudi bo nešteto okoli vas. 
Tudi med vami najbližjimi.  
Soočite z njim na način, da ga opazite, vendar, da ne sodelujete v igri njegovega življenja.  
 
Ljudje bodo dobivali oz. so dobivali velika bitja, takšna in drugačna, ob sebe. Ta bitja so iz 
različnih koncev in kraljestev. 
Ljudje, ki so zašli, imajo izpod podzemlja oz. »nižke« vibracije, najnižje vibracije, kar jih je 
pravzaprav možno dobiti. 
 
Ta bitja, strašno grozno manipulirajo in nekako preusmerjajo misli v tok, ki bi bil pravi tok 
nekih toplih, iskrenih in dobrih želja.  
 
Bodite pozorni na to! 
Mesec avgust prihaja v vrhunec vsega spajanja.  
 
KAKO PRESEKATI ZLE MISLI? 
 
Misli, ki pravzaprav privršijo tako, iz strani, se pravi, kot bi sedaj vstal Jaz pred vami, misel 
pride pod možgan, pod rob možgana in ne gre skozi center možgana. 
 
Zaznajte misli, kje tečejo, po kateri valovni dolžini stečejo in se stekajo. Bodite pozorni na to! 
Pri teh tečejo misli spodaj, pod lastnim fizičnim možganom. Kot bi takole, iz strani, pod 
sencami – mislim, da se reče tukaj sence ali senca, pod to diagonalno plastjo pride 
pravzaprav tudi ta misel. 
 
To so bitja, ki dejansko delajo zlo. 
Bitja občasno preizkušajo tudi vas. Vendar, ko misel, pod to plastjo pride, se obrnite in 
naredite rez. Vaše roke sevajo zlato mesečino. In ko pride misel, obrnite in odrežite in 
posekajte.  
 
Ne boste onesposobili nikogar. Ne boste usmrtili nikogar. Vendar, prerezali boste nit toka, ki 
teče na vas. 
 
Prav pomislite! 



 

 29 

Nekdo manipulira višje od vas, ker so to večja bitja ali pa nižje in lebdijo nad tlemi, se 
povezujejo s tem pretokom ali s to senco na desni strani in naredi se valovna dolžina – nekaj 
metrska dolga vrv ali cev. 
Nekako tako okrogle (pokaže), nekaj centimetrske debeline.  
 
Ko dejansko zaznate misel, ki vam dela zlo in prav trka v vaš možgan, se obrnite. Vaša 
desna dlan je pravzaprav meč in odsekajte, odrežite. 
 
Vsi imate zlato barvo v notranjosti. Popolnoma vsi. 
Danes je moj Oče pravzaprav daroval mnogo več za vas, kot pa je bilo morda prav.  
Nekateri so se majčkeno gledali, vendar, dobili ste zelo, zelo veliko. Mnogo več, kot pa bi bilo 
morda celo prav. Mnogo je bilo usmiljenja tudi do nekaterih, ki si morda ne zaslužite vsegá, 
vendar ste dobili in izčistil vam je nekaj, kar vam olajša vso stvar vašega življenja.  
 
Zato bodite v nadaljevanju tega meseca dni pozitivnih misli, pozitivnih misli in vsa energija 
teh darov se bo zlila z vami in začutili boste, da ste znova močni in popolni. 
 
Zlata avra ali barva se naliva po vaši zunanji strani.  
Ko se obrnete in odsekate, presekate nit njihovih misli.  
 
Morda boste zaznali krike na drugi strani, vendar se ne prestrašite. Niste nikogar usmrtili. Le 
kanale trgate in potrgate. 
 
To vam je daroval. 
To vam ostane nekaj triletja v notranjosti vašega avričnega sistema. In, bodite pozorni na 
manipulacijo. 
 
Vsakemu izmed vas se zagotovo preko vsakega dneva zgodi, da nekdo poskuša vriniti svoje 
misli.  
 
Misli vedno prihajajo izven vaše materije. Govoril bom, kot da je materija vaša, čeprav 
poznate, da materija ni vaša. 
Vi ste v notranjosti le zasnovniki. 
 
Bitje, ki je zunaj, lahko jih je ducat ali več, potrebujejo 3 dni in 3 noči, da pripravijo vez 
ali povezavo, ki jo vi v trenutku pretrgate. Kar pomeni, da je to predpriprava, ki so jo 
vnovčili ali darovali pravzaprav sama Luč. 
Ta bitja se ne bodo povezovala več.  
 
Ogenj, s katerim odrežete to povezavo, je plamenica in zgori čisto do njihove notranjosti. 
Kanal, ki so ga ustvarili »zacvrkne«, prav »zacvrkne«, kot bi ga zanetili ali zažgali. Se pravi, 
kot bi ga osmodili.   
Vendar, ga ne uničite. Zaprete mu pot določene povezave.  
 
Bitja, ki prihajajo in se povezujejo z vami, so pravzaprav bitja, ne ravno iz tiste temé, ki 
prihaja od drugod, vendar v temu mesecu dni prihajajo bitja, ki so popolnoma od drugod. 
Vam popolnoma neznana bitja. 
 
To so bitja, ki so se kot pajčevinaste zmesi spustila na bazo Zemlje. Preplavila Zemljo. 
Prelila telesno strukturo in se ukoreninile v Zemljo.  
 
V Zemlji je eno področje. Ena brezbarvna plast, v katero se nagnetejo in se sukajo. Vrtinec 
ali val, kot cunami, ko se požene – pravzaprav se vzdigne visoko in popluži nazaj celotni 
sistem zemlje.  
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Kar pomeni, da nekateri boste izvzeti. Nekateri se boste veselili, radostili. Nekateri pa bodo 
od bolečine, groze in nemoči delali marsikaj, kar ni prav. 
 
Ko zaznate misli, ki prihajajo nekako nižje pod senco – zaznali boste misli, drugačne 
kot sicer, ki pridejo v možgan kar tako, iz sredine navzdol. To so misli, ki so pozitivne, 
ki prihajajo, ki dejansko umska, razumska nota ali nekako instinktna nota dela in 
sodeluje. Ta misel se vrtinči v možganu in je polna misel. 
 
Različni toki – zaznali boste spremembo. 
Ko pa vrivajo se ali vsesavajo v sistem, so pa niti in prav vidite, da so od strani. Njih je 
potrebno le sekati. Zapomnite si to! 
 
Več, ko jih boste posekali, več kanalov jim boste zaprli. Več jim boste usposobili oz. 
onesposobili, da se pripnejo iz vas na koga drugega.  
 
Prihajajo izpod Zemlje navzgor. Iz tega obratnega toka.  
 
Vendar, bodite pozorni. 
 
V Zemlji je neka kilometrska plast. Prosta plast, v kateri se giba vsa ta oblast ali ves ta 
balast, kakorkoli že imenujemo. Tam so pravzaprav bitja telesne strukture – takšne ali 
drugačne.  
 
To so bitja, ki bodo v mesecu avgustu, septembru, oktobru in deloma še novembru 
apelirala in prodirala v meso mesa tega sveta.  
Želijo pobegniti iz tistega dela, ker se nekaj dogaja. 
 
Pod Zemljo je namreč še en svet nekega življenja, vendar se v temu trenutku še ne bom 
dotikal tega. Kar pomeni, da se bomo dotaknili le do neke plasti, ki jo boste zaznali vsi. 
 
To je prelom. 
Prelom nečesa, kar pomeni, da se zlomi zemeljska ovojnica. Ne zunaj, vendar, znotraj. 
Kompaktnost na Zemlji bo popustila. Tresljaji Zemlje, se bodo zaradi tega še bolj 
gostili in bremenili zunanjost Zemlje, kjer ste tudi vi, čisto sami.  
 
Ta balast se bo kot val, kot cunami, spuščal nad vami. V vsakemu valu, kot cunami, so bitja. 
Niti, ki so prepletene, so bitja, ki ujamejo vaše misli.  
 
Bodite pozorni! 
To popluži. Misel se ujame. Iz cunamija, ki potuje po Zemlji naprej, se ujame bitje in se spusti 
iz cunamija na vas. Tako se pripne. Tako se bodo pripenjali naslednjih nekaj dni, nekaj 
tednov in nekaj mesecev. 
 
Zaznali boste nekaj, kot bi vam po koži nekaj delalo takole (pokaže), kot bi vas nekdo 
želel ščipati ali grizljati, praskati, kot bi vam kožo želelo vleči narazen. 
 
Če zaznate to, dajte svojo roko z zlato barvo, nato izžgite, žgite in prežgite. Tako, kot 
smo dejali, da vizualizirate oz. odprete zlato barvo in odsekate kot meč. Tukaj zažari 
zlata barva na dlani. Pokrijte del in razmišljajte o zlati barvi, ki potem prežge in zažge, 
dejansko, to bitje, to skupino nečesa, kar prodre ali prodira v vas. 
 
Le enega samega posameznika bodo izbrali v vsaki, nekako posamezni življenjski 
situaciji ali družinskemu krogu. 
Le eden je potreben, da se nekaj pripne in da potem tam tudi ostanejo.  
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Ker se bo ta energija, ki je že v poganjanju, sprostila po celi Zemlji, bo zapustila spodnji del 
Zemlje. 
Vakuum bo popustil. 
Zemlja se bo pričela sesedati, sesiriti in počasi se bo klima, klimatski pogoji na Zemlji 
popolnoma spremenila. 
 
To je umetno nastala energija, ki jo nadzorujejo druga izven zemeljska bitja. To nismo mi. To 
so bitja določenih drugih civilizacij, določenega drugega premika in dejansko so tisti, ki delajo 
z vrtinčenjem te energije. 
 
Občasno boste pri polni zavesti gledali belo meglo ali meglico, ki se bo spuščala po 
Zemlji. Poskušajte jo opazovati, zaznati, vendar se ne povezujte z njo. Znotraj so bitja. 
 
Občasno so zelo podobno dogaja tudi na nebu.  
Na nebu imate belino. Iz beline se zbirajo bitja. Bitja, ki se preoblikujejo v različne 
obraze, v različne jaze, v različne preobleke.  
Povezujejo se z vašimi mislimi, ker jih zaznate. Na ta način pride in se poveže z vami. 
Bodite pozorni! 
Tam so dobra bitja.  
 
Spodaj so slaba bitja.  
Imeli boste občutek, kot da iz zemlje puhti meglica. Vendar, ta meglica se bo prosto 
gibala po zemeljski obli. Prav po Zemlji. Kot bi bila para ali sopara. Vendar, le na 
suhem! Nikakor po vodi. 
 
Bodite pozorni na to! 
Opazujte to meglo, vendar jo spustite. Če se boste skoncentrirali, boste videli bitja. Ta 
bitja so tista bitja, ki se nekako prevozijo, prestopijo, vendar so prebujena na poseben način. 
To so bitja, ki bodo prehitevala vaše misli. Vendar, misli tistih, ki so slabi ali so popolnoma 
zašli iz začrtanih prvotnih poti.  
 
To so prestopniki. To so tisti, ki so bili manipulativni. Zaradi katerih so drugi ljudje trpeli.  
Te meglice, te energije, se bodo spajale z njimi. 
 
Znotraj so bitja.  
Ta bitja so pravzaprav tista bitja, ki dejansko govorijo in ki prehitijo vaše misli. 
 
Ko ta bitja ujamejo vas, pridejo pred vaš obraz in vi naredite kot robot nekaj, kar ne želite 
delati, čemur ne želite biti uslužni ali poslužni in to naredite. 
Ko se tega zavedate, je že prepozno ali že konec nekega dogodka. Dogodek je zaključen. 
To so bitja, ki bodo masovno sedaj pričela manipulirati. 
 
Ko nekdo, ko ima takšno frekvenco, da se spaja s takšnimi bitji ali bitovnimi 
skupinami, dobi takšno silhueto na sebe, se mu spremenijo oči. Pogled mu postane 
zelo prodoren. Srhljiv, na nek način.  
 
Bodite pozorni na takšne ljudi. 
Umaknite se jim. Nekaj minut potrebujejo, da jih zmanipulirajo oz. se potem odmaknejo ali pa 
vstopijo. Zavisi od vsakega posameznika.  
 
Ko zaznate nekaj, kar ni prav, ne vzpodbujajte, ne jezite se, ne karajte jih, ne 
spodnašajte jih. Ostanite mirni in se odmaknite proč od takšnih ljudi. 
 
Takšni ljudje bodo šli skozi lasten proces.  
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Ta proces je povezan z vesoljnim procesom nekega lijaka. To je nekaj, kar se bo dogajalo v 
naslednjih 24-ih dnevih in bo zelo, zelo intenzivno.  
 
Nekateri boste prav zaznali, kot bi padali v črne luknje, kot v neke črne niti. Na vrhu je lijak in 
se spusti. Ko greste skozi takšen energetski pretok, imate kar občutek omotičnosti. Kot bi 
vas nekaj posesalo. 
 
To ni nič drugega kot ta pretok – njihovih mislih, njihovih povezav, bega pred nečem, kar 
prihaja na površje.   
Ta bitja so se spojila iz tistega, kar je bilo razpršenega vse naokoli, so se spojila sedaj s to 
zasnovo in izpod Zemlje potegnila na vrh vso svojo moč in želijo pobegniti.  
 
Pred čim le? 
Pred nečim, kar čaka tudi vas.  
Pred potresi, pred cunamiji, pred spremembo Zemlje, ki bo zagotovo zelo kmalu tudi prišla.  
 
To pa je nekaj, kar se je predhodno že dogajalo, predno je gospodična Larisa Visočanska 
govorila o nečemu, da je potem nastal pok in ta temen, zaprti prostor.  
Izničenje marsikaterih planetov. 
 
Vendar, ta planet  je nosilen za 10 ali ducat drugih planetov, kar pomeni –  ko se tukaj nekaj 
sesuje, je tukaj temelj za vse tisto, kar je 10 ali 12, nekaterih celo 22 planetov povezanih z 
Zemljo. 
 
To pomeni, ko »izpuknete« ali dejansko izničite gomolj ali korenino, se drevo in povezava 
posuši. Pomeni, da tudi druge civilizacije pričenjajo izginjati. 
 
Ker je vse povezano, na popolnoma enak sistem, kot vam je poskušala gospodična Larisa 
Visočanska tudi nekako opevati in čim bolj približati vam, da boste nekako dobili neko 
podobo neke slike, boste sedaj tudi razumeli, zakaj vaše misli dejansko locirajo marsikatere 
temne misli.  
 
Kar preko dneva vam na misel pride slaba misel. Potisnite jo stran. Kot bi z zlato roko 
segli v notranjost misli in »spucajte« to misel stran. Prav sezite v možgan – tam, kjer 
je, potisnite jo stran.  
 
Nekajkrat jo boste potisnili proč iz vašega možgana.  
 
To so povezave. To ni vaša misel. To je povezava in jo vi prosto poženete proč. Če jo 
udarite, pride do, dejansko gorljivosti in se zaneti in se zacini. Se pravi, kot bi varilno 
nitko zažgali in se potem svečka zalije. Tako se zalije in zapre temu bitju dostop do 
vas. 
 
Tako boste vi dobri ali zbrani, imeli moč zapiranja teh misli. Uporabite to. Prav vam bo prišlo! 
 
SESALNA ENERGIJA 
 
Bodite pozorni še na nekaj! 
 
Ta bitja bodo sedaj prihajala vsepovsod naokrog, vendar iz Zemlje na površje.  
 
To bodo prav kanali. Nekateri boste videli te kanale. In prihajala bodo bitja, ki se bodo 
vrtinčila in vrtinčila tako, kot v neki spirali in se vrtela, kot v neki polžasti obliki. 
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Zato boste morda občasno, ko se boste vozili ali se boste gibali po kakšni trati ali pa 
predvsem v naseljenih mestih, tam bo mnogo bolj opazno, v nekih trgovinskih centrih, 
boste zaznali prav to vijačnico, predel, kjer vas bo pravzaprav pobralo nekaj, 
dejansko, kot bi vam izsesalo življenjsko moč – a nekaj korakov proč te spirale ne bo, 
zato iščite kotičke, tudi v nakupovalnih središčih, kjer ni te sesalne energije. 
 
Ta sesalna energija je gibajoča spirala, ki se giba in nagiba in se premika. Če boste stali na 
tistemu mestu ali področju, se vam bo močno pričelo vrteti. Izčrpani boste in nekaj 3 dni 
boste potrebovali, da se boste znova napolnili. 
 
Odmaknite se, ko zaznate kotiček, da se vrti. Prav zaznali boste pas – predvsem vi, ki ste 
očiščeni. Umaknite se temu pasu! 
 
Ljudje, ki pa niso očiščeni, niti karmično niti tako, po teh vibracijah, pa jim bo godila ta 
energija in se bodo pravzaprav z veseljem postavljali na polja ali na področja, kjer bodo imeli 
občutek polnjenja. 
 
Tukaj prihaja do zmotnih zavesti. 
 
Nekateri se bodo polnili, nekateri se bodo praznili.  
 
Polnili se bodo tisti, ki bodo vibrirali na isto vibracijo te spirale ali te energije, ki se bo gibala 
in premikala. 
 
Bodite pozorni na to! 
 
Ljudje, ki ne gibate ali ne vibrirate na isto valovno vibracijo, pa vas bo motilo, odbijalo – 
pojdite proč!  
Čim več zaznavajte energije. To vam bo prihranilo marsikatero moč in hitreje in lažje boste 
šli preko meseca avgusta, septembra in oktobra. 
 
In ne le to! 
 
POVEZAVE DO ŠTIRIH GALAKSIJ 
 
V glavnatemu predelu, prav v zatilju, takole nekako, pod možganom v vratnem predelu, na 
različnih lokacijah imate dve veliki kotanji. V teh velikih kotanjah, tukaj za vratom (pokaže), 
kot bi pod možganček oz. pod kosti pritisnili en palec in razprli ta sredinski do ramen. Tukaj 
znotraj imate dve, po dve kotanji.  
 
V tej kotanjah imate vrtinčaste krogle. Tukaj je osnova za galaksijo. 4 vrtinčaste 
krogle, rahlo barvitostnih, različnih barv. Vendar, ponavadi, v vsej veličini so blede, 
bledikaste barve.  
 
So velike krogle, ki dajejo oblike gostote, vendar je krogla zelo močno vibrirna. In to je jajc od 
galaksije. 
 
To pomeni, da galaksije, štiri galaksije so pripete na vaš zatilni vrat. 
 
Iz tega prihaja tudi otrdelost vrata, oteženost misli, oteženost zbranosti in predvsem teža, ki 
jo občutite po tej duhovnosti.  
 
Krogle na levi strani, na zatilju, so ponavadi belkaste barve. Vendar, nobena skorajda ni 
kristalno bela. To so jajca od galaksij, se pravi, od tam, kjer morda si ali pa tudi nisi.  
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Vendar, galaksije so pripete na materijo. Iz materije pa so pravzaprav povezane na bazo 
Zemlje. 
Ni povezana galaksija na galaksijo, vendar na živo, živečo vrsto, kar ste znova tudi vi.  
 
Bodite pozorni, če vas bo tukaj, v ozadju, bolelo, peklo ali skelelo.  
 
Vzemite kazalec in sredinec, pritisnite na vrat. Pritisnite globoko na ta del in pričnite 
spiralasto krožiti. Se pravi, s telesom. Kot bi se dejansko gibali – v ozki spirali v obliki 
jajčka. Tako se boste gibali in pritiskali na ta del. Takrat kanali srkanja popustijo.  
 
Zapomnite si to in pomnite! 
 
Občasno boste imeli občutek, da imate velike krogle v temu delu. Občasno celo na materiji 
se vidi krogla.  
 
Štiri glavne galaksije so pripete preko tega dela.  
Kar pomeni, da tudi povezava z vratno, grleno čakro, je nekako težava prav po tej strani.  
 
Galaksije se pripenjajo in povezujejo. 
Bolj, ko bo nekako Zemlja nepravilno ali nekonstantno vibrirala, bolj boste čutili v ozadju ta 
pritisk.  
Galaksije se namreč povezujejo preko fizičnega telesa. In le na živo žensko vrsto 
človeške rase je umetno vstavljen ta vsad. 
 
Moški imate drugi štiri dimenzije ali galaksije pripete na vrat, vendar po moški strani tudi 
umetno. 
 
Vendar, ženska ima to že vraščeno, kar pomeni, da zaradi teh povezav, zaradi tega je prav 
povezava planetov medsebojno možna in to preko oseb, ki imajo jajca v sami notranjosti. 
To pomeni, da ženske, ki imate jajca na svojemu mestu, tako kot je gospodična Larisa 
Visočanska predhodno opevala, razlagala in obrazlagala, se pravi, se njihove misli bitij, ki se 
telepatsko z vami lahko tudi povezujejo na različnih galaksijah, pretakajo po teh energijah in 
se pripenjajo na vrat, se zavrtinči ta krogla. Jo boste kmalu zaznavali. Se misel spusti po 
notranjosti, po temu prehodu, prekatu in direktno v samo jajce. 
 
Tista ženska je izbranka za rodnost in plodnost za bodočnost. 
To so ženske, ki so ponavadi visoke vibracije, visoke komunikacije, zelo visoke energijske 
dostojnosti. Te ženske imate zagotovo vsaj po dva jajca iz tega.  
 
Vendar, dokler so jajca tukaj, na svojemu mestu, dokler imate tukaj povezavo galaksističnih 
jajcev, ste varni. 
Kadar pa se bitja Zemlje prebijejo dejansko do vratne arterije oz. do sprednjega dela, 
poskušajo prebiti v ta zadnji predel in tukaj je prehod.  
Preko tega prehoda lahko prihajajo do vas bitja Najvišje vibracije, vendar se morajo 
povezovati z dvema deloma.  
 
Se pravi, kako se spraviti kot višja raven vibracije nazaj na zemeljsko raven, če nimaš 
pomočnikov?  
Vendar, Jaz te tehnike ne uporabljam, zaradi tega, da jo nekako preveč ne poudarjam.  
 
Jaz prihajam na Zemljo na drugačen način, bolj preprosti, bolj nekako sprejemljivi. Vendar 
bitja, ki pa prihajajo iz res visokih zaznav, pa prihajajo takole: 
 
Na vas se pravzaprav pripnejo dlani na dlani. Njihove dlani so ravno tako vrtinčaste in 
luknjičaste kot vaše. Te energije se pričnejo preprosto vrtinčiti. Bela ali bledikasta zlata 
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svetloba. Občasno bela svetloba, se poveže na vaš vrat. Se pravi, na zgornji del se 
povezujejo dlani.  
Ta dimlje ali dimni del pa se povezuje s spodnjim delom vratnega dela. Kot bi se ulovili na 
vaš vrat, se prisesajo in se pripnejo na vaše telo.  
 
Vendar, sila težko je obstati z vami, govoriti z vami, držati vakuum, ko pa vi ne sprejemate 
morda kakšnih misli.  
 
Bodite pozorni! 
 
Ko vas toplota preplavi preko telesa, preko te telesne strukture, se pravi, so pripeta ta 
svetlobna bitja, ki vas varujejo. 
Velikokrat se vam zgodi ali pripeti, da vesoljna bitja vas zaščitijo preko hrbtišča na tak 
način, da se pripnejo na vas in da se dejansko narinejo na vas.  
 
Na hrbtu imate vse odprto. Glavni prehod smrti je pravzaprav tudi na prehodu. Na ta 
način se bitja dejansko prisesajo na vas in s svojo telesno strukturo pripnejo vas oz. 
vas zaprejo. 
 
Bodite pozorni! 
 
V mesecu avgustu bo marsikdo zaznal to, da se ne bo prestrašil, kaj se pravzaprav dogaja, 
vam nekako povem. 
Preko tega dela lahko tudi odidete in zapustite telo v eni noči, brez kančka možnosti vračanja 
nazaj v celo strukturo. 
 
Tukaj se bodo vrtinčile enote. 
 
Bolelo vas bo po temu delu.  
 
Bodite pozorni! 
Takrat vas prav sesajo oz. vakumirajo, zapirajo bitja, ki so iz drugih galaksij in čuvajo 
vas. Vendar morda malce boli. Vendar ste zaščiteni čisto vsi. 
 
Tukaj, na vratnemu delu, pa je pravzaprav zasnova za neke, takozvane peruti, kar 
pomeni – v materiji nimate sedaj teh peruti. Peruti, v narekovajih opevane. Vendar, 
ostanki so ostali. 
 
Bitja, ki dajejo zaznavo, veličino ali povezavo preko hrbtišča, pridejo iz drugih galaksij in 
dejansko se pripnejo na vas. In tako dobivate tudi druge signale, druge vibracije in hkrati vas 
tudi ščitijo in zaščitijo. 
 
To bo v mesecu avgustu zelo intenziven proces. 
Bodite pozorni na to, da se ne boste prestrašili, kaj se z vami pravzaprav dogaja?  
 
Zelo pomembno! 
Tisti, ki boste zaznavali to, boste vedeli, da ste čuvani in očuvani. 
 
GIBANJE PO ŠTIRIH DIMENZIJAH 
 
Preko tega prehoda – prve, druge, tretje ali četrte točke, se lahko prosto gibate v štirih 
dimenzijah.  
 
Se pravi, če se z umom in razumom spustite po notranjosti do grlenega prehoda, se 
pravi, kot bi celoto znotraj vas spustili navzdol, bi vas obrnili okoli, da bi gledali v 
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svoje telo, bi vaša glava preslikane glave prišla na grleni prehod. Pogledali bi 
pravzaprav vrtinčaste enote.  
 
In če se želite premakniti na galaksijo, prehod ali v višjo vibro katerekoli zmesi, se 
morate z levo dlanjo dejansko prijeti kroglice. LEVO! Nikakor desno! Takrat bi potrgali 
kroglico in jo onesposobili. 
 
Bodite pozorni. 
Primite to levo kroglico in boste dejansko videli prehod, predor. Odprla se vam bo pravzaprav 
svetloba. Ne pojdite preko, vendar se najprej naučite uporabljati ta sistem.  
 
Ko pritisnete kroglico oz. primete kroglico, se bo izven vaše zavedanosti daleč, daleč 
stran odprl sončni prehod. Sonce. Preko tistega sončnega sistema lahko Nekdo približno, 
postopoma prihaja, v neki kompaktnosti, tudi do vas.  
To so drugi deli od tistih bitij, ki se takoj odzovejo, da vas zaščitijo in so čuvaji teh 
štirih točk.  
 
Ko boste vsako posebej majčkeno poprijeli – vendar poskušajte, ne vse odpirati naenkrat, 
vendar prvo, drugo – vedno začnite od zgoraj navzdol, se pravi, opazujte, kako se 
vrtinči, kako dela, kako se odpira ta prehod.  
 
In ne zapuščajte svojega telesa, dragi moji! 
 
Imeli boste težavo priti nazaj.  
Lepota tega kraja ali Kraljestva vas lahko očara. Da ne boste naredili kaj napak ali narobe in 
potem se lahko tudi zaljubite tam, kjer se ne smete zaljubiti. 
 
Bodite pozorni! 
Ne hodite preko teh predorov, dokler niste pripravljeni za ta predor. 
Vendar, aktivirajte te prehode. 
 
Na ta način naredite kodo, da bitja, ki so z vami povezana, ne morejo nikakor ne 
pobegniti preko teh predorov, vendar ste edino vi tisti, ki boste kasneje, ko boste 
umsko in razumsko dozoreli, odprli posamezni prehod ali predor in se potem prosto 
gibali ali premikali. 
 
Za sam začetek štirih mesecev se ne gibajte po teh prehodih – tudi če vidite bitja, tudi 
če vas zovejo, tudi če se, pravzaprav, očarate ali zaljubite, ne hodite ven iz telesa! 
 
Prav? 
 
Vesolje odpre štiri prekate, kar pomeni: vi imate v vratu pravzaprav štiri dele, štirje 
kanali, točke ali jajca, ki jih VI, ko primete z vašo levo dlanjo dekodirate na sebe.  
Se pravi, jih sami sebi prilastite. Nihče več vam jih ne more vzeti, kar pomeni, da postanete 
lastnik štirih galaksij oz. štirih pretokov vi, čisto sami. 
 
Ko se primete, se iz vaše dlani spusti ena zelo sluzasta zmes.  
 
Ne prestrašite se, tudi če se bo vlekla.  Ne mahajte z njo vsepovsod in jo ne »špricajte« vse 
naokoli.  
 
Bodite pozorni na to. 
 
To je ANDALA. To je potrebno shraniti, ne pa otresati.  



 

 37 

Pustite, da se scedi, potem se sama dlan zaceli. Morda vas bo kaj speklo. Vendar, vsi tisti, ki 
ste bodala ven, pravzaprav že zvlekli, naredili postopek okoval, vam bo to pravzaprav 
dejansko nekakšen proces razveseljevanja in razsvetljevanja. 
 
Le tisti, ki ste brez okoval, brez bodal, si smete privoščiti obisk preko tega prehoda in 
se potem vrniti nazaj, da ne boste kje morda ostajali!  
Je še mnogo delov, ki jih morate se naučiti povezati in prehajati. 
 
To so štirje kanali, preko katerih boste kasneje tudi prešli. Vendar je pomembno, da jih le 
aktivirate na svoje dlani. 
 
Tukaj so štirje glavni vstopni in izstopni kanali za Najvišje vibracije, za druge 
galaksije, kjer življenje pravzaprav nikoli ne zaspi.  
Tam je tisti svet, tisti rajski svet, tisto najlepše polje ali področje, kamor želite iti, vendar ni 
čista materija.  
Zato ne smete tam ostajati. Lahko si greste pogledati, vendar se morate vračati. Tam ni še 
materija, bodite pozorni na to! 
 
Ko odprete in aktivirate, že s sprejemom te krogle, se v Vesolju odprejo krogle, kar pomeni – 
tako, kot se aktivira spodaj, se prične aktivirati tudi zgoraj. 
 
Več, kot bo ljudi prejemalo te krogle, večja bo gmota in odprti kanal te krogle.  
Se pravi, tisti, ki razsvetljujejo, ki pomagajo, bodo končno dobili štiri polja ali portale 
na Zemljo, da bodo končno lahko postavili svoj portal. 
 
Vendar, to je odvisno od vas! 
Kar pomeni – bitja Zemlje, izven Zemlje, marsikateri imajo svoje portale. Najvišji od Najvišjih 
pa žal, nimamo tegá.  
Vendar, s tem seveda pridete do določenih podatkov in rešitev. Kar pomeni, da mi, ki smo 
del vas, poskrbimo za vas, ker ste vi del nas. 
Kar pomeni, da boste sami sebi odprli prehode, odprli Zemljo, da dejansko še na določenih 
energijskih področjih naredimo tisto, kar moramo tudi narediti. 
 
Izpodnesti moramo tisto zlo in pravzaprav izpodmakniti in zvibrirati energije, ali bitja ali 
nekatere, ki živijo v telesu tako visoko, da pridete preko grlenega prehoda in ste vi 
pravzaprav tisti, ki ste na grlu pravzaprav nanizani. 
 
GRLENI PREHOD 
 
Premaknili vas bomo iz nekako te zasnovne pozicije višje. 
To zasnovno pozicijo bomo premaknili višje in z vami bomo zaprli to pozicijo teh kanalov. Kar 
pomeni, da Zemlja, kakorkoli bo vrela, kakorkoli se bo gomazela, premikala in širila ta 
nesnaga – vi boste tako visoko, da se vas nesnaga, ki bo tekla kot lava po tleh, ne bo 
dotikala. 
 
Se pravi, z roko v roki, drug drugemu pomagamo in vsi boste nekaj imeli za to.  
 
POVEZOVANJE Z LASTNIM MOŽGANOM  
 
Na ta način boste vi končno dobili moč priti tudi do lastnega možgana.  
 
Vesolje v malem ali v velikem je v vsakem delčku vašega telesa.  
Če bi pogledali le prst, bi videli nešteto bitij, ki se gomazi. Občasno se videvajo na 
marsikateri dlani že obrazi. Že simboli. Spremembe, strukture, se pravi, ker vse že živi, se 
vidi tudi na vaši koži. 
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Mnogo, mnogo je bitij iz duhovne smeri, ki jih prehaja, prihaja in se giba.  
 
Zato bodite pozorni! 
 
Ljudje, ki ste delali po postopkih – od pranskih vaj, vse do vsegá, do tega časa, boste brez 
težav pristali v grlenem prehodu in boste dejansko imeli čiste misli.  
 
Povezali se boste direktno sami z možganom. 
Še nekaj postopkov je in pridete do lastništva lastnega možgana, kar pomeni, da boste vi 
nadzorovali svoje misli, ne pa drugi, ki so izven ali ob vas, delali svoje misli za vas. 
 
Vi misli zelo težko nadzorujete ravno zaradi teh bitij, ki so zunaj in ki nekako slonijo na telesni 
strukturi in so nekako pokonci, nekako veličini, tako visoko, tudi postavljena.  
 
To pomeni, da se zaradi teh bitij, ki se naslanjajo tudi na sistem možgana, vaš možgan 
zaradi njih 45 % spi. To pomeni, da se boste iz grlenega prehoda prebili v notranjost. 
Vendar, ko boste vse to naredili, boste tudi do te točke prišli. Takrat boste dejansko prišli do 
nekih veličin, do nekega vrha in tam je varen sistem. 
 
Bitja, ki bodo v možganu, bodo edino najbolj varovana.  
 
Pri otrocih, starejših ali nekako mladoletnikih, se bo poseben postopek izvajal mimo njih. 
Ljudje, ki pa ste starejši, dovzetni, dozoreli, pa boste lahko ta postopek sprožili vi, čisto sami. 
Na ta način boste pričeli obvladati svoje misli. Vi boste postavili center, kaj boste delali in 
zagotovo boste preko dneva to tudi storili.  
 
PAHLJAČA OZ. MEMBRANA 
 
Vaš možgan je pravzaprav razpet kot pahljača in v vsakem delu je prerez. Kar pomeni, 
da je v vsakem delu prazen prostor. In tukaj se sveti kot nekakšna pahljača. To je 
membrana, ki je dejansko, tako kot bi bila po trikotih povezana medsebojno, odbojne 
frekvence. 
 
Na eni strani so ena bitja. Na drugi so druga. Nekje v sredini pa boste vi in vi boste odločali, 
na katero stran se boste spajali oz. katero stran boste morda potisnili proč. 
 
Pahljača je iz dveh delov vakumirana, kar pomeni, da se nekako rahlo giba in premika. To ni 
kristal. To je nekakšen zatič, ki ga imate postavljenega, da ne morete sestavljati 22-te ali 12-
te vijačnice, glede na vsakega posameznika.  
 
Vi se boste prebili v notranjost.  
Se pravi, iz grla boste prešli v notranjost te pahljače. Pahljača se bo napihnila in 
vakumirala vas, kot zasnovnike. 
 
Takrat boste nekaj dni v samemu možganu – kot bi bili na vodi – boste dobre volje, 
dejansko razigrani, se veliko smejali. Smejali se boste, ne da bi vedeli zakaj.  
Vendar, le zaradi tega, ker se boste umirili in pomirili.  
 
Potem se boste razširili in vaša raven vaše zavesti bo odprla ali nekako prelomila to 
pahljačo.  
 
Prebudili se boste in se ozavestili vsegá, kar se dogaja mimo vas.  
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Ozavestili se boste, zakaj ste tukaj in zdaj. Ozavestili se boste vsakega momenta, zakaj se 
nekaj tako dogajalo. Kot bi dešifrirali svoj življenjski stil. Kot bi se spomnili – to se mi je 
zgodilo zaradi tega in tega in tega. To se mi dogaja zaradi tega in tega in tega.  
Se pravi, do nekega celotnega sistema boste dejansko prišli, ko boste v sam vrh tega tudi 
prešli. 
 
Zato vam dejansko govorimo postopke – počasi, počasi, počasi se zelo daleč pride in se 
sestavi ta 12-ta oz. tudi 22-ta vijačnica. 
 
Vendar, pazite! 
Pazite, pazite, pazite! 
 
Tako kot imate ta zatič, so tudi galaksije medsebojno povezane.  
Vendar, ta zatič diha takole navzdol in navzgor. Še nihče ni prebil po moški strani tega zatiča 
in odprl ta vrh. 10 moških mora biti medsebojno povezanih, da ta vrh pravzaprav tudi 
izven dometa, se enako zgodi. 
 
Ko bo 10 moških nekako v sebi naredilo ta proces in se spustilo v ta zaprti vakuum, se 
naredi odprti prehod. Vendar, ne tako intenzivno v temu možganu, vendar na samih 
povezovalnih vesoljih. Kar pomeni, da se v nekemu momentu potem spusti Svetloba, vendar, 
kot bi bila nitna, na vetru, se giba ta Svetloba in lovi in tali nekaj.  
Vendar, to boste naredili moški. 
 
Ženska pa pravzaprav po istemu sistemu kot pride v možgan, se pravi – ne odpre tega 
zgornjega dela, vendar ga zapolni. Se pravi, ta nit, ki pluži po temu zunanjemu predelu, 
ona pravzaprav tali.  
Ženska pa s tem, ko se naredi druga nit, zapolnjuje  ta tilni prostor. 
 
Eden brez drugega ne bo šlo. 
Kar pomeni, z roko v roki boste ali bomo, z združenimi močmi, odprli in naredili neki prehod. 
 
To pa pomeni, da se težnost Zemlje tudi spremeni. Gravitacija Zemlje se tudi preuredi ali 
prilagodi. Vendar, tudi telesna struktura bo bistveno lažja. Bistveno lažje se boste premikali, 
gibali. Občutili boste lahkoto ali lahkotnost. 
 
Vendar, bodite pozorni, da ne boste slučajno potovali preko tega dela, ker še niste zreli. 
 
Do nadaljnjega vam izdamo toliko podatkov. Veliko jih je. 
Vendar, če boste v depresiji oz. v težavnostnem področju, se premaknite v to pahljačo 
in lahko pravzaprav tudi znotraj nekako se gibate, premikate in deloma tudi počivate. 
 
Vaše telo se bo dejansko zelo, zelo spočilo in odpočilo. Na ta način boste lažje šli preko 
nekega procesa. Nekega procesa, ki se pravzaprav giba in odvija nekako mimo vas. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
 
Zanima me, če ima morda kdo kakšno vprašanje na temu področju, kar smo se sedaj 
pogovarjali oz. imate morda kakšno vprašanje? Kar z besedo na dan! 
 
Lepo pozdravljeni. Mene zanima, ali je ta prelom prišel hitreje kot je bil načrtovan? 
 
Ta prelom je točno ob takšnem času, kot je bilo pričakovano. Morda še prehitro za določene 
ljudi. Vendar, tukaj se pravzaprav konec zgodbe tudi zgodi. Kar pomeni, da se ta povezava 
dveh ljudi, kot je bila občasno povezana – dobri in slabi, da so dobri manipulirali slabe, jih 
vlekli na površje, balansirali, se prilagajali in nekako »švercali«, kako mi nekdo prevaja?! 
Nekako vlekli za seboj, se pravi, na ta način so se sedaj odmaknili drug od drugega. 
 
Že kar nekaj let ali nekaj mesecev se je pripravljal ta proces.  
Sedaj je pravzaprav prišlo do poka, ker je iz zunanjosti prišla neka energija v notranjost 
Zemlje in je Zemlja pričela narediti pok, ali je pokala ali je počila, da bom nekako pravilno 
prevajal.  
 
In ne le to! 
Zaradi tega je prišlo do notranjosti ločevanja dobrih in slabih, vmes pa bo po tej špranji 
Zemlja dobila prazen prostor ali umirjeno energijo. Kar pomeni, da se boste dejansko tudi 
medsebojno drugače pričeli družiti, drugače se boste pričeli pogovarjati, drugače se boste 
zaljubljali, drugače boste pričeli živeti. Spreminjali boste svoje misli, svoje navade, svoje 
življenjsko okolje, stil izobraževanja.  
 
Marsikaj se bo spremenilo, ker boste dejansko šli v sebe, pogledali v sebe in te spremembe, 
ki jih prinaša Vesolje ali ta pok, je pravzaprav ob zadnjem času skrajni čas, bi dejal, da se to 
tudi zgodi, da se potem zavest ali ravén zavesti dejansko bistveno spremeni v dobro vas, ki 
greste na bolje. 
Se pravi, in da se tudi ljudem, ki so zašli s poti oz. energijam, bitjem, duhovom, kakorkoli že 
imenujemo, dá priložnost, da se izkažejo, da se popravijo, da se spremenijo in da v nekaj 
obdobjih morda izživijo in poplačajo določene lastne spremembe, za katere pa se bodo 
ozavestili, da so jih dejansko narobe in zavestno tudi počeli.  
 
Hvala lepa. A lahko še nekaj? 
 
Izvoli. 
 
Preden začnemo obračati to svetlobno svečo – ali moramo najprej pregledati, kaj je 
spodaj levo in desno ali to lahko delamo hkrati? 
 
Ne.  
Najprej morate pogledati. 
Dejansko si morate zapomniti poti in to je zelo pomembno! 
 
Zakaj? 
Tako kot zunaj, ko boste prišli do visoke zavesti, se boste lahko premikali tudi zunaj. Enake 
poti – le v večji veličini, se vam bodo odvijale in pripetile. Ker boste imeli mapo ali načrt v 
samemu notranjemu jedru, boste točno poznali poti.   
Zato je potrebno predhodno telo pregledati, si zapomniti in ko pridete ven – vsi boste prišli 
ven, na to raven te zavesti, boste točno vedeli, katera pot kam pelje in kam vodi. Kateri kanal 
kam odpelje in kam prepelje. 
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Se pravi, zato je potrebno, da najprej pogledate vse skupaj, pregledate, razdelite, morda 
malce pokukate še, kaj je okoli. Vendar, takrat potem se šele odločajte za ta premik. 
 
Hvala. 
 
Še morda kakšno? 
 
Jaz bi imela vprašanje. Ko raztapljaš okovala drugim, ki še niso imeli stikov z vami. 
Kaj je potem z bodalom, ki jim ostane? Ali se to tudi avtomatsko raztopi ali si morajo 
to bodalo potem sami ven izvleči? 
 
Če je najbolj prav, bi morali vsi najprej izvleči bodalo. Šele potem bi morali delati z okovalom.  
 
Vendar, ljudje, ki imajo, se pravi, staljena okovala, pomeni, da se lahko prosto gibajo. Lažje 
imajo telo. Lažje se gibajo. Lažje funkcionirajo in imajo občutek neke lahkote.  
 
Vendar, so ujeti na nekaj. Se pravi, lahko se gibaš in premikaš, vendar nekje si zataknjen. In 
ta zatič je potrebno, da vsak posameznik odstrani. 
 
Lahko mu pokažete na sebi.  
Vendar, vsak posameznik mora to odstraniti tudi sam. Nekdo tega še ni v celi celoti naredil! 
Se pravi, to je tisto, kar je potrebno tudi storiti. In šele takrat je potem vse skupaj narejeno 
tako, kot naj bi bilo.  
 
Hvala lepa. 
 
Prosim. Izvoli. 
 
Jaz bi prosila, če mogoče na kratko opišete še enkrat – kako se spustimo, kako 
pogledamo, da se premaknemo naprej. Na kratko, postopek. 
 
Dobro. 
Imate dva dela.  
Se pravi, pod tem delom je še en del. Najvišji možganski del je pravzaprav shranjen tukaj 
spodaj. Se pravi, če bi tukaj, kjer je zataknjeno, obrnili skupaj zgoraj, bi se dva možgana 
skupaj sestavila.  
Vendar, vi se spustite od zasnovnika navzdol in tukaj po notranjosti imate to belino, ta 
prerez, ki se prav konča tukaj na vrhu spolovila. Pri moških in pri ženskah.  
 
In na dveh poljih, se pravi, kot če bi premaknili dva področja, imate prazen prostor. 
To sta dva zlitja, tako kot možgan, ki je pravzaprav zaprt, se naslanjata. Vendar, zaradi svoje 
magnetne vibracije, se deloma odbijata ali nekega polja, se medsebojno odbijata in ne 
zraščata. 
 
In tukaj, po tej osnovi, imate znotraj vsegá to bitje v vrhu. In to bitje, po temu kanalu se 
premikate, ga potem dejansko potegnete navzgor – kot bi ga obrnili in prislonili na sebe.  
 
To je kratka pot. 
Se pravi, od te glave morate spraviti glavo ali možgan nazaj in nikakor ne smete izpuščati 
spodnjega dela. Tukaj je ta vrhunec vsegá. 
 
Hvala. 
 
Prosim. 
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Jaz imam eno vprašanje. Mene pa zanima, kako to vse počnem? Na kakšen način? 
Kako vemo, da smo to naredili? Recimo, obrnili svečo ali pa… 
 
Dobro vprašanje! 
Sveča je pravzaprav – drugi del je obrnjen takole navzdol. Se pravi, tukaj ste vedno vsi 
napihnjeni. Tudi zaradi tega balasta, ki ga imate znotraj. 
Ko svečo nekako spravite v prvotni položaj, se oblika telesa, fizična oblika, tudi spremeni.  
 
Se pravi, postajate bolj vitki, ker balasta vibracij ali gostenja tukaj ni. Kar je tudi po telesni 
strukturi sprememba oblike, zagotovo na bolje, se tudi tukaj godi.  
 
V obraznemu predelu pa dobite nekako sijočo barvo. Svetlo belo barvo. Takšna polt vam 
pravzaprav sije od neke umirjenosti. To so nekako prvi znaki, da ste vse skupaj spojili in se 
vidi tudi po materiji. 
 
Kako pa to obrnemo? Kako? Na kakšen način? 
 
Se pravi, dejansko zasnovnika spustite. 
Zasnovnika imate v temu delu in ga spustite po tej poti navzdol. To vam je najbližja pot, ker  
je prepolovljeno in zasnovnik, njegov možganček – to dela samostojno, se spoji s tem 
možgančkom in ta zasnovnik, tega zasnovnika potegnete navzgor – kot bi ga želeli 
povzdigniti. In po zunanji strani, ne po notranji materije, ampak po zunanjosti, kot bi otroka 
prijeli in ga prislonili na sebe. 
 
Ko ta del od odspodaj – dva možgančka, spravite na tretji možgan, dobite bermud. Se 
pravi, tako se sestavijo vse zadeve. Prav, kot bi zvizualizirali, ga potegnete navzgor in 
pripnete na čelno čakro oz. on – to se samostojno potem poveže. 
Ko se že približa, se naredi magnet sprejemanja in povezovanja, tako, da se to naredi brez, 
da karkoli nekako globlje posegate v ta proces. 
 
Ali to samo z vizualizacijo ali dejansko, ne vem, z gibanjem telesa tudi – ali samo 
zvizualiziramo? 
 
Lahko si pomagate z gibanjem. 
Tudi, ko ta duhovna zlitja oz. duša, ko prihaja na površje, lahko podstavite roke in jo držite. 
Vam nastaja bela barva.  
 
Poglejte! 
Bele pikice na rdeči podlagi (pokaže dlani) so pravzaprav znak, da držite nekaj svojega in 
lastnega. In to dejansko lahko tudi crkljate. Kot bi imeli otroka ali bitje in ga vedno višje 
postavljate ali gibate. 
 
Vendar, Jaz ne smem do konca to premakniti. Se pravi, na ta način dejansko, lahko si 
pomagate tudi z dlanmi ali pa le z mislimi, z vizualizacijo, da jo potegnete. 
 
Vendar, prav začutite kako se notranjost zgosti in premakne. Prav začutite ta potek notri, 
znotraj tega telesa, kako se premakne na to raven. 
 
Še morda kakšno.. 
 
Jaz bi vprašal. Lepo pozdravljeni. Meni je žena snela te okove, ker dela to in daje ta 
okovala stran. Jaz imam občutek, da vse lažje delam sedaj to. Imam občutek, da imam 
nekaj na trebuhu. Je to kaj v zvezi s tem? 
 
Smeh.  
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Da imate nekaj na trebuhu? 
 
Da je malo večji trebuh? 
 
Smeh. 
Morda zato, ker morda kakšen grižljajček ali dva preslastno popapate. Smeh. 
 
Da vidim! 
Energije imate dobro postavljene, tako, da tukaj nimate nobenih težav. Tukaj se bodo, prav 
preko tega procesa, ko boste to duhovno zlitje premaknili, se bo tudi to dejansko sprijelo in 
se bo odmaknil višek energije, ki vam morda povzroča težave. 
 
Hvala. 
 
Prosim. 
 
Ali lahko jaz? 
 
Izvolijo. 
 
Jaz vas najprej lepo pozdravljam in se vam res, iskreno, zahvaljujem za vse. Imam pa 
eno vprašanje v zvezi s temi spremembami. Kako bodo te spremembe vplivale na 
otroke in kako jim v bistvu pomagat? 
 
Te spremembe bodo zelo surovo vplivale na otroke. Nekateri bodo zelo razdražljivi, 
popadljivi in agresivni. Drugi pa umirjeni, tihi, plahi in zadržani. 
Na ta način se bodo pravzaprav že otroci medsebojno ločevali.  
 
Vendar, pustite jih v miru in v tišini, tudi, če jim ni do pogovora, če jim ni do razgovora, se 
pravi, pustite jih, da odidejo v svoj svet, v svoje misli, predvsem pa počivajo in duša v 
notranjosti sestavlja. 
 
Pri otrocih, tako, kot bi se osmice povezovale medsebojno v nekem sistemu, otrok rabi in 
potrebuje mir.  
In to se bo prav zagotovo najbolj videlo po otrocih, ker bodo nekateri blazno umirjeni, drugi 
pa blazno agresivni, popadljivi. Vendar se kasneje medsebojno ne bodo več združevali. Tudi 
ne bodo nasilja izvajali nad drugimi, ki so drugačni od njih.  
Vendar, ta eksplozija pri otrocih bo tako intenzivna znotraj njih, da bodo, tako kot bi 
samoiniciativno želeli uničevati drugega, bodo pravzaprav z besom uničevali in porabljali to 
energijo na sebi. Kar pomeni, da bodo na koncu dneva strašansko utrujeni, strašansko 
izčrpani.  
Vendar, na ta način ne bodo te jeze zmogli več pretočiti na druge in ne bodo iskali več žrtev 
drugih otrok, da bi se nad njimi znašali, vendar se ta energija besa in nemoči dejansko 
sprogramira oz. porabi in izniči na njih. 
Tako se bodo otroci pravzaprav medsebojno tudi ločevali. 
 
A mogoče se bo to izražalo tudi na kakšnih, ne vem, težavah z zdravjem, ali mogoče – 
ne vem, pri nas imamo na dihalih, recimo punčka, če se tam mogoče kaj izraža še ali je 
to proti koncu že? 
 
Dejansko preko dihal to ne bo šlo več v notranjost sistema, vendar bo prihajalo do 
umirjenosti diha. Predvsem tistih, ki so dobri. 
Zmanjšala se bo potreba po rabi zraka ali kisika v zunanjosti. Kot bi otroci za polovico ali v 
popolnosti prenehali dihati.  
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Opazili boste, da tako plitko ali skorajda nič ne dihajo. To so otroci Sonca ali Razsvetljenstva. 
To so tisti otroci, ki bodo dejansko prenehali uporabljati nesnago tega energijskega polja ali 
področja na Zemlji in s tem bodo zaprli prehode vdiranja bitij skozi dihalni sistem v 
notranjosti. 
Veliko se bodo pa izkašljevali, predvsem tisti, ki imajo še kaj, kar ne sodi v njih. Preko kašlja, 
vendar ne bodo imeli več obtežitve dihanja, se pravi, ne bodo hlastali več za zrakom, bodo 
pa veliko kašljali in mnogo izkašljali. 
Občasno bodo imeli občutek, kot da bodo bruhali nekaj, kar ni videno, kot bi nekakšen zrak 
ali neko nesnago izbruhali. Razširil se bo celo vrat. Pustite, da se ta proces izvrši. Na ta 
način se bodo prečistili in dejansko se bo med ljudmi, dejansko, vrnilo vse nazaj v prvotni 
stadij, tako kot mora tudi biti. 
 
Še morda kakšno vprašanje? 
 
Kaj pa to svečo, ko si jo damo gor? Jo pustimo tako ali jo obrnemo nazaj dol? 
 
Ne, pustite navzgor, ker se to potem zraste in zraste in na ta način potem dobite še drugo 
odtočno cev, se pravi, po kateri potem lahko prehajate v višjo vibracijo višje zavesti. Se pravi, 
to so ključi, ki jih morate postaviti, aktivirati in predvsem sami na sebi morate narediti, da 
rešite celotni sistem samega notranjega jedra.  
Potem to pustite pri miru. 
 
Še kakšno vprašanje morda? 
 
Mene pa zanima, če se da videti pri meni, kaj je bilo narobe, sedaj pač ene štiri dni 
nazaj. Sedaj je že malo popustilo. Kadarkoli sem se hotela vrteti, če sem hotela vstati, 
zjutraj delat telovadbo, me je tukaj na desni strani grozno bolelo, tako, da sploh nisem 
mogla, ne telovadit, ne vrtet se. 
 
Mhm, zaradi tega, ker je stekel drugi proces te nesnage, ki pravzaprav zapira ta tok. Vendar 
je dobro, to vam je opozorilo, da ne delajte teh vaj, ker na ta način bi se ponovno odprli.  
Ko vi delate te vaje, se odpirate in znotraj povezujete in glede na to, da je val te nesnage 
potujoč po Zemlji, vas na ta način pravzaprav nekdo drži ujete, da ne delate nekaj, kar bi 
pravzaprav pokazali, kje se nahajate, kje so odprti kanali, preko katerih bi se lahko spojila 
nesnaga. 
Se pravi, na ta način so vas ustavili in onesposobili, da niso pravi dnevi za kakšno povezavo. 
Tako, da svoje telo intenzivno poslušajte. Vedno boste dobili prave signale kaj delati in česa 
v določenemu momentu ne delati.  
 
Hvala. 
 
Prosim. 
Še morda kakšno vprašanje? 
 
Mogoče jaz eno vprašanje. Ali sem prehitela koga? 
 
Kar izvoli. 
 
Lepo pozdravljeni. Prej ste rekli, da moramo te, ta dva dela v sveči raziskovat. Se 
pravi, gremo z mislimi noter, si predstavljamo, da gremo po nekem tunelu, po eni 
svetlobi – kaj, če nič ne vidiš? Ker to poskušaš – koliko časa to poskušaš, preden npr. 
to svečo obrneš? Če je to? 
 
Ko si boste odmislili, da ničesar ne vidite, boste videli tisto, kar morate videti. Že s tem, ko 
smo vam izdali podatke, kje, kam in zakaj iti, točno veste, kam oditi.  
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In točno boste videli, kar morate videti, verjemite!  
In nikar ne vklapljajte svoje zavesti, kaj ne bi bilo, ali je to res ali ni res? Se pravi, tega se 
popolnoma izognite.  
Sprostite se, zaznajte svojega zasnovnika, zasnovnika z ovojem in potem dejansko 
povezavo tega kanala, ki teče v notranjost. In ko se boste le z mislimi obrnili – boste videli, 
kot bi z vrha pogledali v svoje telo, boste zaznali in prav videli telo fizičnega telesa in še eno 
telo, kot ena duhovna zlitina, boste videli, kako se spusti in premika.  
In če se boste malce globlje poigrali, če boste gledali zasnovnika in ga dejansko spuščali in 
se stopili globoko z mislimi, tudi z odprtimi očmi, boste videli, kako se zasnovnik pravzaprav 
stopi in kako se bitje prične gibati po trebušni votlinici. 
In videli boste celo ročice, kot bi imeli lastnega otroka v notranjosti, tako, da ne boste 
halucinirala in niti nič drugega, se pravi, prav videla boste celo -  bunkica, ki se naredi, ko se 
ta premika in gomazi po notranjosti. 
Se pravi, to boste videli tudi s fizičnimi očmi, ko se ta zasnovnik premika, tako, da, zagotovo 
boste videli.  
 
Hvala. 
 
Prosim. Samo še malo.  Tamle še gospa. Prosim. 
 
Jaz bi vprašala glede prvega vratnega vretenca. Atlasa. Ker pravijo, da ga imamo 
ljudje vsi obrnjenega, zarotiranega in sedaj si to, nekateri, pač obračajo to vratno 
vretence. In pravijo, da je boljše, da je pretok energije boljši. Ali je to dobro, da si 
naredimo? 
 
Jaz vam zaenkrat ne bi svetoval. Bi vam odsvetoval, ker prehitri postopki so lahko zelo 
škodljivi. Vse morate delati v nekemu zaporedju. In če boste sledili predavanjem in branju, 
boste točno vedeli, katere stvari pravzaprav sledijo. 
V določenemu momentu se tudi ti štirje kanali ali krogle medsebojno povežejo. Nastane 
center in šele od tam dalje se nekaj sme zgoditi.  
Vendar, delajte po teh zaporedjih, teh postopkih, da ne pride do kakšnih krivih izmišljotin oz. 
povezav, prehitrih povezav. 
Ker na ta način dejansko prehitro nekaj poberete navzgor in je potem na kasnejši del vašega 
življenja lahko veliko več škode, kot pa si morda upate misliti. Ker s tem odprete energijam 
dotok.  
Energije so bitja, ki se vselijo v nek sistem. Vi pa pravzaprav po ključih, dejansko tako, kot 
ste zakodirani, da nimate 22-ih ali 12-ih vijačnic, se pravi, na isti sistem, kot so vas zakodirali, 
vas mi dekodiramo, postavljamo merila in prišli bomo tudi do te točke, vendar še ni pravi 
zaporedni čas. 
Ko bo ta čas, bomo tudi to dejansko povedali, kako zarotirati postrani, kako nazaj, kako v 
nekemu zaporedju obrniti, ker je potrebno narediti simbol. 
Ta simbol pa je potrebno narediti iz sredine, po nekemu zaporedju, da se dekodira celotni 
sistem, tudi tam daleč proč, kjer je osnova. In prav v temu delu ste umetno zatkani z drugim 
takšnim zatičem, vendar, ta zatič je prav kot »hakel« zataknjen in zaradi tega, kot trnek, ki 
seže v notranjost, vi nimate dejansko tega pretoka. 
Vendar, vse je potrebno postopoma, v pravemu zaporedju sestaviti, da potem od odspodaj 
gradiš navzgor. Se pravi, vse mora rasti znotraj sistema, se gostiti in gostota potem pritiska 
na ta pokrovček ali poklopec in potem, tudi, ko se odpre, ne more več nič notri, ker je vaša 
gostota vsegá tako gosta in tako kompaktno zgrajena, da ste varni. 
In ker vi prihajate do višje zavesti, do najvišje vibracije, je potrebno dejansko dekodirati cel 
sistem, ker človek je pravzaprav zakodirana formula celotnega sistema, da se dá potem 
manipulirati, preko vas živeti, preko vas zapreti določene energije. Vendar, vse je potrebno 
po nekem pravem zaporedju.  
Tako, da Jaz, na vašem mestu ne bi prehiteval. 
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Hvala. 
 
Prosim. 
Izvolijo. Se opravičujem. 
 
Prisrčna hvala za vse darove vse in bi prosila, če pogledate, če se pri meni vse stvari 
odvijajo v pravo smer, tako kot se mora? 
 
Kako lahko sploh dvomite, da bi se odvijale v napačno smer? Smeh. 
 
Če bi se odvijale v napačno smer, vi zagotovo ne bi bila danes tukaj in zdaj z nami. Vi 
potujete v pravi smeri, v pravi luči, proti pravemu cilju, zato sledite tudi našemu timu, našim 
načelom, našim darovom. Naše darove lepo sprejemate. Vse ste popolnoma sprejela, ena 
med prvimi tremi, tako, da vse pohvale. Jaz vam drugega ne morem nič reči. 
 
Hvala. Kar lažje bom živela sedaj. 
 
Smeh. 
Izvolijo. 
 
Tudi zelo lepo pozdravljeni in lepa hvala. Imela bi pa vprašanje. Povedali ste, kaj lahko 
naredi teh 10 gospodov, kaj pa gospe? To pa niste nič povedali.  
 
Ah. Smeh. 
Gospe tudi marsikaj naredijo. Ko se dela ta svetlobna energija, se pravi, ko moški odpira oz. 
taleni, smo na pravih merilih?  
 
Mhm. 
 
Se pravi, pravi moški talen. Ženska pa prihaja in polni. Po istemu postopku ženska zapolni ta 
prostor.  
Vendar, vsega vam ne smem še prehitro razložiti. To je tukaj še nekaj, kar se bo vam hitro 
posvitalo in razsvetlilo in boste prehitro nekam prestopila. Zato ne smem preveč naenkrat 
povedati. 
 
Ženska s svojo energijo zapolnjuje prostor in pride v pozicijo nekega čepa. Ona pride čisto s 
svojo pozicijo na raven čiste kozmične ravni ali zavesti. Pride do vrat. Do nekih vrat. Kot bi se 
dotaknila nebesnih vrat. 
 
Moški, ki še vedno tali zasnovo, jo podpre in ona je ključ. Moški jo potem postopoma spusti 
nazaj, vendar le do določene površine.  
Tukaj se naredi kot nekakšna ploščica ali neka površina in ženska se ne more več podati 
nazaj, da bi se spravila v prvotni položaj, ker je široka in kompaktna. 
Lahko se prisloni na moškega ali na moško energijo, vendar moški ne more več iti preko nje. 
Zapolniti ali pobrati nekaj od nje.  
 
Se pravi, moški ima le funkcijo, da stali nekaj. Ženska jo zapolni. 
V določenemu momentu se bo skrila nazaj in čakala pravi moment.  
 
Ko pride pravi moment, se ženska, po tej verižni akciji poda po neki spirali.  
Spirala posamezne ženske se povezuje medsebojno. Spirale se bodo takole prepletle 
medsebojno. Naredil se bo velik predor, prehod. In to je tisto, takozvano, druženje nekih 
velikih sistemov. 
 
Vsaka ženska pa zgradi svoj sistem. Kaj več ne smem povedati. 
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Od tukaj dalje so te ženske odpirajoče za Vesolje in to je tisto, kar pravijo, da bodo ženske 
zgradile bodočnost. Ženske bodo tiste, ki zmorejo in smejo in so edine, ki lahko premaknejo 
nekaj in se premaknemo drugam.  
Se pravi, ženska je tista podlaga, ki jo zgradi in je ključ od pravih vrat. 
 
Žal, moški naredi le pot. Ženska pa bo potem od tam delala vrhunec. Vendar, tam šele 
kasneje potem pridejo na površje ta jajca, ki jih imate znotraj, v sistemu. Vendar, do tega še 
ne smem priti. Vam bi bilo ljubše, da bi vam obrazložila vse, vendar, verjemite, bi bilo morda 
prehitro za ljudi, ki so okoli vas. 
 
Hvala lepa. 
 
Prosim. Še kakšno vprašanje? 
 
Še eno vprašanje imam. Ta jajca, o katerih ste govorili in potem tudi ta prehajanja v te 
štiri galaksije. Potem priporočate, da vse samo opazujemo? Kaj pa komunikacija v teh 
štirih galaksijah, z drugimi bitji? A zdaj, zaenkrat, je bolje, da samo opazujemo ta svet 
in smo pri strani in z nobenim ne komuniciramo, ali lahko vzpostavimo kakšne stike? 
  
Lahko vzpostavljate takšne stike ali komunikacijo, vendar, lepo prosim, ne zapuščajte telesa 
prehitro. To je, vsaj nekaj dni opazujte sistem, kako sodeluje in kako živi. Kako kanale diha. 
Da boste točno potuhtali, kdaj priti in kdaj oditi, se pravi, to je nekaj, kar nekako opazujete. 
 
Vendar, ljudje, ki nimate bodala in nimate okoval, se boste kaj kmalu opogumili in šli preko 
tega prehoda. Vendar tisti nimajo tega gibanja. Se pravi, ta kanal ne diha, vendar se širi in 
vibrira in se vidi dejansko drugi svet. 
Lahko prehajate tja. Vendar se boste morali vračati nazaj. Tukaj bo morda težava, ker je tam 
marsikaj lepega, marsikaj lepega tudi za ženske oči. Tam je mnogo, mnogo, takšnih lepih, da 
ne bom rekla kaj preveč (smeh), zato je morda dobro, da občasno malce le opazujete in ko 
boste prišli do konca prehoda, se lahko usedete na cev in bingljate z nogami navzdol in 
gledate svet pod seboj. 
 
Videli boste svet kot planet Zemlja, vendar po temu sistemu boste dejansko videli, ko se 
približate –  kanal se pravzaprav spusti. Imeli boste občutek, da se vam zemeljski svet 
približuje, vendar se vi približujete s cevjo navzdol, boste v določenemu momentu celo lahko 
stopili iz cevi in se dejansko prosto gibali po določenemu planetu. 
 
Vendar, potem se morate na koncu dejansko vrniti nazaj. Točno v cev. Iti po cevi nazaj, ne 
glede na to, kako je tam morda lepo. 
 
Prav? 
 
Ali lahko še, samo nekaj. 
 
Izvolijo. 
 
To, kar ste me naučili s temi kroglami pa to, ali kar nadaljujem naprej? 
 
Seveda.  
 
OK. Hvala. 
 
Sedaj boste dobili še nekaj bolj mogočnega oz. ste dobili. 
 
Hvala. 
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A lahko še eno vprašanje? 
 
Izvolijo. 
 
Mogoče ni glih tako direkt, ampak, to, kar se sedaj zgovarjamo. Glede na situacijo v 
Sloveniji, ki je bolj kriza, a ne kot ne, kaj menite, a je že čas prišel, že zrel čas za 
premierko? Recimo, da bi ženska vodila, pač državo? Ne samo moški. Ali imate 
kakšno osebo, konkretno? 
 
Mhm. 
Morda bi lahko ženske naredile veliko večjo spremembo, vendar… 
 
Bolj socialno državo? 
 
Težava je v tem, da vsi tisti, ki so blizu vladnega kroga, so istih misli, istih energij. Kot bi 
enake sodili k enakim.  
Dokler ta sistem živi po takšnih načelih kot je, nobena ženska misel ali ženska ne more 
preurediti.  
 
Popolnoma bi morali vlado odstraniti. Popolnoma bi morali odstraniti vse, ki so na vodilnih 
položajih – kot bi glave posekali. 
 
Postaviti mlade – njihove vizije, njihove sanje, njihove želje v notranjost sistema, ki je 
postavljen. 
Oni bi dejansko postavili na novo iz tistega, kar imajo in popolnoma bi zavladali v nekemu 
drugačnemu sistemu, harmonije nekega življenja in mladi bi predvsem spremenili in 
preuredili. 
 
Vendar bi bilo potrebno, žal, najvišje od najvišjih premakniti, odmakniti in vse, ki so na teh 
pozicijah toliko let, dejansko, kot bi jih pobral ven iz sistema in tudi žal, se mora dotakniti 
direktorskih mest. Se pravi, ljudi, ki so povezani s tem. Se pravi, bi bilo potrebno celotno 
plast odstraniti. To pa je skorajda nemogoče.  
 
Mene zanima časovna zadeva približno – ali bo to čez 10 let, 20 let? 
 
Sistem se bo sesul že v zelo, zelo kratkem času. Že v nekaj mesecih je napovedan rdeči 
padec marsikaterih najvišjih.  
 
Bo šlo na boljše? 
 
Zagotovo ne.  
Najprej bo šlo na slabše, žal.  
 
Izvolijo. 
 
Dovolite, še nekaj bi vprašala. Nadaljujemo sami, če še kaj nismo dokončali ali tako, 
drug drugemu? 
 
Tako. Lahko nadaljujete sami. Lahko delate drug z drugim. Vendar, drug na drugem delajte 
takrat, ko imate bodalo odstranjeno. Se pravi, delajte – takrat je tudi bolj intenziven pretok te 
energije, močnejši pretok in hitrejši proces je za odstranjevanje teh okoval. Nekateri imate 
tudi že odstranjena ta okovala, tako, da je to pravzaprav.. 
 
Bi lahko sedaj pri meni pogledali, prosim lepo? 
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Smeh. 
Na desni roki imate zelo malo, takole, kot znamenje imate, vendar se to samo po sebi tali. 
Levo imate prosto. Med desno pa imate belo povezavo ali belo nit, kar pomeni, da nekdo 
drugi dela to namesto vas. 
 
Tukaj gori? 
Tega nimate več.  
 
Nimam. Hvala. 
 
Se vidi le ušesek, vendar to ni povezave potem. Tako, da to se samo stali. 
 
Potem sem osvobojena teh okoval? 
 
Tega imate odstranjeno vse. 
 
Vse? 
Smeh. Vse. 
 
Hvala. 
 
Okovala, ki jih snameš, recimo, to ostanejo potem za zmeraj? 
 
To ostane za zmeraj.  
 
Kaj pa midva? 
 
Smeh. 
 
Jaz sem to res hotela vprašat, kako sedaj zgleda. Sedaj, toliko dogodkov pri meni se je 
tako obrnilo, da sem začela s tem vlečenjem tega bodala ven. In se je malo zapletlo. In 
je malo bolelo. 
 
Ja. 
 
In potem se je zgodil en nepričakovan dogodek, ko pa mi je spet obrnil vse na glavo in 
sem jaz to pustila. Mi je ga. Milena pomagala. In sedaj ne vem, kje sem ostala? S čim 
naj zdaj najprej v bistvu nadaljujem, da bo najbolj prav. Sedaj sem v bistvu začela še 
te vaje za pransko dihanje. Sem začutila, da je ta pravi čas, ker je toliko enih dogodkov 
vmes bilo. Tako, da ne vem točno, kako naj sedaj s tem zaporedjem nadaljujem – 
glede bodala in okoval in tako? 
 
Bodalo imate nekako do te mere potisnjeno navzven. Vi enostavno primite – prav začutila 
boste, kje se ostane in potem to postopoma izpulite navzven. Vendar, ne preveč, ker vas 
potem materična roka dejansko boli. 
Potrebno jo je predhodno tudi zaceliti. 
 
Najprej naredite to. Potem delajte na okovalih. Vendar, hitreje steče proces, če se znotraj 
tudi osvobodite. Se pravi, ne le zunanjosti, vendar tudi notranjost.  
Ker ste na večih plasteh dejansko, kot bi vas zacinili ali zataknili. Se pravi, te zatiče je 
potrebno sestaviti, da boste znova sebe nekako dovrševali. 
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Delajte pranske vaje. Hitreje se vam bo stekel tudi proces. Potem se istočasno, ko boste 
nekako to začutili, da imate zgrajeno, lahko delate tudi na procesu kristala že v nadaljevanju. 
Vendar, delajte na vsakih 3 dni. Zelo po malem ali enkrat, nekako na eno obdobje. 
Zelo počasi pričnite. 
 
S kristali? 
 
Tako. Tega se zelo počasi dotaknite. Rajši bi naredili to z okovali, ker že na ta način boste 
dobili večjo osnovo ali ovojnico. 
Delajte z dihom. Potem pa se proti koncu dotaknite tudi kristala. Ker tam so pravzaprav 
dejansko najtežji od najtežjih. Se pravi, to se nekako na koncu. 
 
To je ta kristalček, ko je bilo predavanje še nazaj? 
 
Tako. 
 
Najlepša hvala. 
 
Jaz bi še imela eno vprašanje glede obračanja sveče in bolečine, ki so spodaj. Bodo s 
tem prešle ali je to povezano kaj na osnovi zdravstvenih..? 
 
To je čisto posebej. To ni dejansko povezano z ostalimi težavami, zdravstvenimi težavami. S 
tem v bistvu dobite odprte kanale. 
Na ta način hitreje se premaknete v višjo raven višje zavesti. Hitreje se izmaknete nečemu, 
nesnagi, ki bo sedaj privrela na površje. Se pravi, sebe predvsem premaknete v višji položaj 
in tudi telo ne bo zaznavno teh tokov, ki se bodo gibali. 
Nima pa povezave s telesno strukturo, da bi zaradi tega, ker je nekako ta energija obrnjena 
navzdol in potem povezne težave – to pa ni povezana. 
 
A lahko še jaz. A lahko še meni pogledate, kako daleč imam bodalo? 
 
Aha. Okovala imate še. 
 
Še. Ja. Kaj pa bodalo? 
 
Ko boste zaključevali, ga obrnite. Stisnite bodalo skupaj. Imate ga v razcvetu, kar pomeni, da 
ga lahko primete tukaj ali pa na koncu in ga stisnite in ga zarotirajte. Lažje vam bo šla ta 
konica, ki je razpršena navzven. Potem imate pravzaprav osvobojeno.  
 
Ali pa potem, če še nimam čisto do konca tega bodala. Jaz sem se pa danes z go. 
Mileno pogovarjala, da bi mi pomagala. Pa glede na to, da sva tukaj – ali lahko to 
danes naredim, ali je boljše, da čisto do konca ven potegnem, pa potem se pri njej 
oglasim? 
 
Imate na levi, ne na desni! Smeh. 
Lahko pravzaprav pričnete z okovali. Lahko. Vendar, bodalo boste morali sami izčistiti oz. 
počistiti navzven. To ne sme delati nihče. Tako. Tako. 
 
Potem bi še jaz vprašala z ozirom, da sem toliko zamudila, kaj naj naredim? 
 
Glede? 
 
Kaj že – okoval in pa bodala? 
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Bodalo si boste morali sami. Vendar, pričnite morda s taljenjem okoval. To lahko pravzaprav 
nekdo pokaže kako in kaj, potem pa boste delali na sebi. Tudi na sebi, zelo intenzivno vam 
bo to dejansko uspevalo, ker imate zelo močne energije taljenja, vam bo to zelo hitro šlo od 
rok.  
Nekdo naj vam pokaže, pa boste dejansko to potem sfiniširali ali zaključili sami. 
 
Vendar, bodalo na LEVI roki, morate dejansko, postopoma dejansko počasi ven tudi 
izpukniti. 
 
Na desni pa ni treba? 
 
Desnega nimate. Na levi ga imate. Smeh. 
 
Ali bi lahko še jaz vprašala? Jaz sem si bodalo sama. Jaz mislim, da sem si ga dala 
ven. 
 
Imate ga zunaj, ja. 
 
Ga imam zunaj, a ne? 
 
Ja. 
 
In, z okovali, sicer mi je Maja že nekaj delala na tem.. 
 
Na rokah nimate. Na nogah imate belino ali belkasto svetlobo, vendar le nekako v osrednji 
povezavi, tako, da nekajkrat še poskušajte na nožnemu predelu, ker se vam dejansko 
energije, kot bi se izmaknile in se znova povezale. 
Vendar, to imate nekako tako, sredinski del. Morda dvakrat ali trikrat, ko boste potisnila to 
barvitostno kroglo navzdol, se bo to tudi dejansko čisto stalilo ali stopilo. Na vratu pa 
pravzaprav nimate nič drugega kot le sam ta mali zatiček. Drugega pa nimate nič. Ste dobro 
opravili. 
 
Hvala lepa. 
 
Prosim. 
 
A lahko še jaz? 
 
Prosim. 
 
Ali lahko snamemo okovala nosečnici? 
 
Če ga snamete nosečnici, ga snamete tudi dojenčici, kar pomeni, da je morda priporočljivo, 
vendar bolj v zaključni fazi, ko je otrok že nekako postavljen.  
Se pravi, ne takrat, ko otrok še zori, vendar v nekako devetem mesecu nosečnosti, ko gre 
proti koncu, takrat je nekako to primerno. 
Ker s tem tudi otroku, ker je že dovršen, sestavljen in pripravljen za porod, dejansko 
istočasno stalite tudi to okovalo okoli vratu. 
 
Hvala. 
 
Prosim. 
 
Čisto malo vprašanje še – kako pa potem, če mi, ki smo brez, recimo, okoval, nosimo 
otroka? Ali moramo potem to narest ali je on brez? 
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Smeh.  
To pa je že privilegij! 
Takšen otrok nima okovala. 
 
Nima? Aha. OK. 
 
Smeh. 
 
Hvala. 
Prosim. 
 
Je že osvobojen! 
 
Je že. 
Morda še kakšno vprašanje? 
 
Mene pa samo zanima – npr. kakšne bolečine v jajčnikih, kolenih ali pa tako, na telesu. 
Ali so to mogoče bolečine odraz psihične, mislim, tako psiholoških težav, stvari, ki te 
podzavestno nekje morijo? Pa če se mogoče da to kaj z rokami ali pa s kakšnim gibom 
kaj to sprostiti? Kakšno tako blokado mogoče? 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Morda bi lahko kakšno druženje namenili prav temu ali takšnemu področju. Morda ne bi bilo 
napak razmišljati o temu delu. 
 
Da se z določenimi tehnikami pravzaprav osvoboditi marsičesa. Vendar, za vsako področje 
je poseben ovoj. Med področji so določene osmice, ki jih je potrebno dejansko zaznati oz. 
razvozlati. Vendar, če bi se spustila na to temo, bi rabila neki dve uri, da bi vam popolnoma 
razložila, kako sistem funkcionira. 
Vendar so povezave dveh področij.  
 
In ko se ta povezava pravzaprav zazna in se jo stali, se te osmice pravzaprav same po sebe 
pričnejo vrtinčiti in tako se naredi prosti prehod – tudi tam, kjer energije ni. Kar pomeni, da se 
te žepke ali zaprte prostore, pravzaprav s prsti in posebno mantro pravzaprav stali. Vendar je 
to znova postopek, ki pa je zelo dolg, tako, da morda na naslednjemu druženju bi lahko 
nekako, po žensko, prav ta sistem ženske ali žene, nekako v globlje predelali, če vam je 
prav? 
 
Prav. 
 
Prosim. Izvolijo. 
 
Mene je prej majčkeno odneslo z aktivacijo teh galaksij. Kako? Na hitro, še enkrat, 
prosim lepo! 
 
Se pravi. Tebi ni jasno ali razumljivo, kako se premikati? 
 
Ja. Kako jih aktiviraš, da se lahko potem premikaš? 
 
Poglej. Imaš telo. Znotraj imaš še eno telo. To notranje telo spustiš navzdol do grlene čakre. 
Se pravi, kot bi del tebe potisnila navzdol. Ga obrneš in lahko pravzaprav gledaš svoje telo. 
Vendar, preko grlene. Se pravi, kot bi glavo spustila pod glavo. Tako na to raven. 
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Po tej strani se pravzaprav vidijo ti kanali. Ko greš preko grlene čakre pogledati, se skozi 
grleno čakro vidijo štiri brbončice oz. štiri kroglice, ki se vrtijo.  
 
In potem greš z mislimi ali z roko v notranjost tega sistema, kot bi šel preko tega vrtinčastega 
dela v notranjost in pravzaprav se lahko igraš tudi s to vrtinčasto gmoto.  
To je prav gladka, gladka, gosta zmes. Prav zaznaš jo. Takole visoka. Sedaj se Jaz igram z 
nekom drugim. 
In to potem primeš. Vendar, vedno pričneš z višjega dela. Ne spodaj, vendar zgoraj in jo 
pravzaprav stisneš ali držiš, vendar ne zdrobiti. 
Se pravi, to je jajček in se ga prav začuti, kako je gost in gostljat. 
 
In ko ga primete z LEVO DLANJO, nikakor z desno, daš na njega kodo. Kar pomeni, da 
postane tvoja last.  
In v nadaljevanju kakršnegakoli procesa samo ti lahko odpreš ta vrata.  
 
Zato je potrebno, da se predhodno vsak jajček posebej oprime in se dá tvoja koda, na ta 
jajček ali na ta program in ti postaneš lastnica oz. ti postaviš temelj – tukaj je tvoj prostor in 
nihče ne more iti oz. preiti preko tega kanala. Le ti. Se pravi, ti si potem tista, ki daš svojo 
noto. 
 
Še kdo? 
 
Meni je bilo rečeno, da leto in pol naj ne bi meditirala. Sedaj nekak prihaja ta čas leta 
in pol in me zanima, ali v bistvu že lahko, ker se iz tega razloga tudi nisem upala 
nobene stvari lotit? 
 
Skupinske meditacije vam odsvetujem. Nikakor se ne smete udeleževati skupinske 
meditacije, ker imate še nekaj, kar se pravzaprav tali. 
Nekaj, kar prenašate iz, kot bi dejali, iz roda v rod. Po nečem ste pravzaprav ožigosani ali 
izbrana žrtvovanka. In potrebno je, morda še nekako tri mesece in nekaj dni paziti na to, da 
dejansko ne delate nobenih skupinskih meditacij. 
Posamezno pa delajte le meditacije, ki so vam namenjene. Se pravi, ali po branju tega 
sistema, kar ga napovedujemo oz. poučujemo, ker, ko vi berete, ko po temu meditirate, se 
odprejo naši kanali in se naša energija spusti preko vas in vas zaščiti. 
 
Se pravi, nihče drug v ta kanal ne more vstopiti. 
Zato bi vam svetoval ali svetovala, kakorkoli že, ja, se pravi, da se držite teh meditacij. Ker, 
dokler se držite naših povezav, ste pod našim okriljem in ste varovana. 
Ko greste na druge meditaciji, ki so zemeljske, živo zemeljske, potem niste pod našimi kanali 
in niste varovana. Takrat lahko tudi kaj dobite na sebe. Na to bodite pozorna. 
 
Hvala. 
 
Še tamle gospa. Prosim. 
 
Jaz sem se danes prvič srečal s temi okovali in bodalom. Kako je, recimo, pri meni, če 
mi lahko malo poveste. Jaz imam najbrž še kar vse za delat, ne? 
 
Ja. To boste morali delati še nekaj časa. Bodalo morate res po nekaj centimetrov na dan 
vleči na površje, ker vas bo bolela tudi materična roka.  
Tako, da ne smete izpukniti vse naenkrat. Pokaže naj vam, kako se pravzaprav postopek 
vrši, da ne bomo ponavljali. Potem pa to sproti celiti. 
Se pravi, po malo izpukniti ven in celiti. 
Se pravi, to je zelo pomembno. 
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Okovala pa tudi večkrat v zaporedju naredite, potem se pa stalijo. Občasno se zgodi, da 
komu celo poči v prvem delu in pade navzdol. Drugače pa započi in potem se stali in potem 
pade postopoma navzdol.  
Tako, da bo treba še malo.. 
 
Hvala. 
 
Samo malo prosim. 
A lahko nadaljujem z mojo meditacijo, individualno, ki sem jo dobila prvič, ko sem 
bila. Ker sedaj me je nekaj kar vleklo stran… 
 
Poslušajte svoje. Vi imate nekako čas razdeljen in za vse pravzaprav nimate niti moči niti 
volje, da bi vse nekako predelali. Tako izbirajte tisto, kar vam duša veli. Se pravi, v temu 
momentu delajte tisto, kar je morda za vas bolj pomembno kot sama meditacija. 
Ko pa rabite meditacijo, sprostitveno, boste prav začutili, pa jo potem tudi naredite.  
 
Hvala. 
 
Izvolijo. 
 
Hvala lepa. Jaz bi vprašala na temo meditacije – tako eno splošno vprašanje. Ker tisti, 
ki najbolj meditirajo ali so znani kot da meditirajo, so tibetanski menihi, ali kdorkoli 
drugi. In, v bistvu prihaja, prej ste rekli, sprememba v celem telesu oz. v možganih. 
Ampak pri meditacijah lahko pride samo do sprememb na umirjanju v bistvu, ne pa na 
spremembah na fizični ravni. Ene meditacije pa naredijo spremembe na fizični ravni. 
Fizično telo pa je iz vode in nekaj mineralov oz. kar smo iz železa, kar smo narejeni. A 
lahko kaj več o tem poveste? Ker, če se potem lahko, če se povezujejo z vami, kje 
potem prihaja do spremembe, kaj je v teh zemeljskih meditacijah sprememba? 
 
Najprej je zmotno mišljenje, ko vsi pravijo (malo se moram usesti), ko vsi pravijo, da se vsi 
povezujejo z Bogom oz. z Jezusovo energijo ali z nečem, kar je nad njim. Tukaj je osnova, 
sam začetek čiste zmote.  
 
Tukaj je vsak posameznik vibriren. Na takšnih valovanjih kot vibrira, tudi meditira. Ko 
meditira, se nekako takole odpirajo lovke v notranjosti. To je, kot bi nekako rožo, ki je 
v valovih, te cvetoče gomoljčnice, ki jih imate ob robu vodovja ali morja, se pravi, 
lovke.  
 
Na isti način vaša notranjost tudi vibrira. 
Kar pomeni, da znotraj teče energija. Te lovke pravzaprav le sesajo ali nekako čebljajo 
medsebojno. In če ste nizkih vibracij oz. tisti, ki vodijo čiste misli oz. vibro povezovanja, se te 
energije umirijo in se razdelijo.  
In ta nekdo poveže ljudi oz. se poveže z lovkami teh ljudi – vsak ima to lovko v notranjosti in 
se medsebojno poveže.  
 
Tisti, ki vodi meditacijo, naredi mrežo ali lastnini sebe ali druge in si jih podredi, kar 
pomeni, da na silo svojo vibro ali plast med njih tudi spusti. Na ta način pokrije ta 
poklopec in spusti te rože oz. te energije tako nizko, kot je on. 
Ta steber te vibracije ostane odprt. Ker to pri marsikomu prasketa, ali sije, ali sveti ali vsaj 
žari, je to luč, ki privablja vse vehe nočne luči. In na to svetlobo, ki se giba v notranjosti te 
energije, se pripnejo bitja, ki dejansko prihajajo iz tiste strani, kjer nekdo meditira oz. vodi to 
manipulacijo. 
Kar pomeni, da je zelo, zelo težko najti vodjo, ki navzven deluje čisto in da je tudi znotraj 
čistih – po vsakdanjih delih, obredih, mislih, delih in dejanjih. Se pravi, vse to, preko celega 
življenja, odtehta, da človek na neko raven zavibrira. 



 

 55 

 
Tukaj je največja zmota ali največja težava, ki prihaja do manipulacije oz. do vraščanja 
in sesanja, ali pobiranja ali celo prisesanja na druge ljudi. 
 
Kot drugo – je več kot 33 različnih vrst meditacij. Na vsako vodilno bitje lahko delate posebno 
meditacijo. Nekateri tega ne vedo in ni le meditacija, na kateri lahko spreminjate materijo, ni 
tudi samo meditacija za sproščanje.  
 
Ko te lovke, pravzaprav popustijo okoli tega stebra, se to odpre. Vsaka lovka se povezuje s 
svojim delom ali z delom, ki je namenjen meditaciji.  
 
Kadar želite delati le na meditaciji fizičnega telesa, uma ali razuma, je bolje, da to delate le v 
dvoje, največ v troje. 
Vendar, nekako morate zaupati oz. čutiti res tisto pripadnost k nekomu, da resnično sodite k 
njemu, da je resnično enake vibracije in da je vsaj približno zaupanja vreden. 
 
Če človeka ne poznate in da čutite, da njemu ne morete zaupati, nikoli in nikdar ne 
delajte meditacije na bazi materije oz. na sami fizični materiji spremembe, ker v vodo 
se delajo zapisi.  
Tako se dela zapis v strukturi same vode, kjerkoli je živa, negibljiva, takšna ali onaka. Enako 
se delajo zapisi tudi po človeški strani. Kar pomeni, da vsaka celica je nekako zapolnjena z 
vodo. In v vsako celico se na enak način, kot se dela na vodovja ali nad žive vode, nad 
tekoče vode, na vode, ki jih uporabljate v zamrzovalnikih, ali tako ali drugače, dela zapis.  
In ko vi meditirate na bazi materije, se dela zapis na vaših celicah. 
 
Zaradi tega lahko pride do težav pri spolovilu, pri spolnih odnosih ali pri teži pri ženah in 
predvsem, potem se ta usedlina giba do popkovine, občasno tudi malce dlje. 
 
Se pravi, tam se ta usedlina neprijetnih zmesi pravzaprav tudi nalaga ali naklada. 
 
Kadar pa delate v sproščanju, pa je veliko bolje, da si prižgete neko umirjeno glasbo in 
se povezujete ali meditirate popolnoma sami. Takrat se resnično popolnoma sprostite. 
Niste ujeti na nek ciklus nekega tempiranja – sedaj se morate premakniti tako, razmišljati, iti 
tako –  vendar delate po občutju. 
 
In tudi, če med meditacijo zaspite, to ni nič slabega. 
Težje je, da v času, ko meditirate, popolnoma vegetirate, da vas nekdo požene naprej preko 
nekega procesa. Zato je morda veliko bolje za vsakogar, da dela meditacijo sproščanja 
pravzaprav sam.  
 
Hvala. 
 
Prosim. 
Še morda kakšno vprašanje? 
 
A lahko jaz samo še eno, osebno? 
 
Ja, seveda. 
 
Meni se sedaj v bistvu – sem imela težave s kolenom, pa se mi obeta še ena operacija. 
Pa ne vem, a se mi splača sprejet še en poseg ali se bom naučila drugih stvari, ki bi 
lahko to odpravile? Kaj vi mislite? 
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Za poseg se boste zagotovo, zagotovo odločili in tudi šli. Vendar se vam bo dobro spajalo. 
Morda na samemu začetku bodo neke komplikacije, ali neki, ne ravno tako, kot boste 
računali ali planirali. Vendar se bo potem vse skupaj zelo dobro odvilo. 
Lahko pa nekako tudi prestavite. Preko leta dni se vam tudi tukaj sprememba godi. Vendar, 
leto dni je kar dolga doba za vas, ki ste fizični ljudje, je kar dolga in zahtevna doba. 
 
Najlepša hvala. 
 
Tako. Takole. 
Počasi bomo pravzaprav zaključili. 
 
Zelo, zelo me je veselilo, da sem bila lahko danes z vami. Res, prisrčna zahvala, da ste me, 
nas ali ste, kakorkoli že, povabili.  
Predvsem, danes ste dobili določene, res velike, velike darove. 
 
Spoštujte Gospoda Očeta Vnebovzetja. On je Tisti, ki se res prizadeva in je bil prvi in prvič 
tako samostojno odločilen, da bo nekaj daroval čisto sam. Pripravljal je sam. Tako, da 
resnično bodite čistih misli.  
On je Tisti Nekdo, ki vam bo zagotovo pomagal, stal ob strani, da boste preko nečesa, 
kar ne morete fizično dejansko prijeti, prešli. 
Vse se nahaja na bazi nekih misli, nekega čutenja in se ne dogaja na bazi materije, 
zato je bistveno, da nekako upate in zaupate. 
  
To je nekaj, kar bi vas rada opomnila in želim vam res lepo. Nekako, nekaj časa se še 
podružite, potem pa preko urice, zagotovo boste morali iti, ker bo tudi Lanjuška potrebovala 
počitek.  
Ko se bo vlila nazaj, bodo določeni pretoki morda bolj izčrpajoči, tako da pol urice do urico še 
posedite, potem pa bi vas prosila, da potem tudi prostor nekako tudi zapustite.  
 
Želim vam vse lepo. 
 
Še Gospod Jezus bi rad nekaj spregovoril, tako da bom tudi Njemu dala besedo. Lepo 
pozdravljeni. 
 
Takole. 
Tudi Jaz bi nekako rad še nekaj dodal. 
 
Mnogo med vami je pravzaprav zelo, zelo kvalitetnih duš in dušinskih zasnov. Mnogi med 
vami skrivate nekaj v sebi, kot nekakšen zelo velik potencial, vendar, to je tisto, kar ste bili iz 
davnine pravzaprav premeščeni drugam. 
 
Postopek, ki so vam ga danes razlagali, obrazlagali nekateri, kako je iz mesa moškega 
izklesan vaš svet materije, je pravzaprav zelo srhljiv. To pomeni, da ste res projekcija vsegá. 
Tisti, preko katerega ste šli preko karmičnega luščenja, smo vas dejansko porazdelili, 
razdelili. Mnogo več smo zagrenili, morda napak ali narobe za bitja, ki so za vami žal, ostala 
in zaostala.  
 
Vsi delamo v sistemu, da bi rešili vse tisto, kar se rešiti dá.  
Vsi se pravzaprav trudimo, da nekako ne nazadujemo, vendar prehajamo v Višje 
Vstajiteljstvo, vendar faza, v katero boste prišli, bo odprtje nekako tretje zavesti ali tretje vrstí 
neke zmesi, ki vam bo dala toplino, umirjenost in predvsem harmonijo. 
 
To boste potrebovali v temu svetu, da boste prešli preko vsegá, kar čaka človeštvo.  
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Meni je bilo zelo lepo, da sem bil danes lahko znova vaš gost. Veselilo me je, da sem nekako 
lahko prehajal in prihajal na posest Nekoga, s katerim zelo dolgo že sodelujeva. To je 
nekako Tisti, ki je odprl pravzaprav Nebeška vrata na to Kraljestvo Zemlje. To je bila, nihče 
drug, kot Lanjuška fizično sama. 
 
Želim se tudi Njej zahvaliti za to, ker nam je dopustila gostoljubje in predvsem zato, ker je 
dopustila, da lahko Znanje in Veličino čisto vsegá, kar vam razkrivamo, do vsega tega se je 
prikopala Ona, čisto sama.  
 
Zavedajte se, da po Njeni zaslugi dobivate nekaj, po čemer ne bi nikoli in nikdar prišli. Zato 
želim, da se tega zavedate in da je pravzaprav to tista zahvala, da sem tudi Jaz zelo 
hvaležen Njej, ker preko Nje, preko Magdalene Magdalinske sem Jaz končno odpel vse tiste 
begajoče se duše iz Zemlje in jih odrešil, rešil in razrešil. 
 
Veselilo me je, da sem bil res z Vami.  
Tudi sam sem vam predal nekaj darov, vendar so v obliki takšnega kristalčka. Zato nekateri, 
če boste morda videli kaj ob sebi, ne prestrašite se. Vendar, ne vržite to ven iz telesa. To je 
nekaj, kar se navidezno drži, kompaktno.  
Vendar, ko ga boste stisnili, boste videli, da se premika in giba. Vendar je belo kristalne 
zmesi.  
 
To vam bo pomagalo v nekemu nadaljevanju nekega procesa in res želim, da ste vsi skupaj 
z nami tisti, ki bomo premikali zavest, raven, odpirali ljudi, premikali vse, kar se da spraviti na 
tako visoko vibracijo, da se rešite, da sestavite sebe v takšni meri, da boste sami sebi v 
ponos. 
Predvsem sebi! Ker le ponos je tisti ponos, preko katerega potem lahko in s katerim pridete 
potem pred nas oz. se potem tudi ustoličite in postanete del našega vsegá. 
 
Želim vam vse lepo. Tudi Jaz vas lepo, lepo pozdravljam in veliko lepega ob delu in druženju 
vam želim. 
 
Pozdrav. 
 
 
 
 
 
(Po zvočnem zapisu zapisala Milena Petek) 
 
 


