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DOSEGANJE MODROSTI 
Lana, 28. 1. 2012, Bled 
 
 
Takole. Postopoma bomo dejansko pričeli. Lepo, lepo pozdravljeni čisto vsi, ki ste se danes nekako v 
tako lepem številu tudi zbrali. 
 
Inahatanta, Faratatutu… 
 
Lepa prisrčna zahvala vsem tistim in res, prisrčna dobrodošlica vsem bitim, duhovnim voditeljem in 
vsem tistim, ki mi bodo danes ali nocoj pri nas, dejansko pomagali, da bo povezava vsekakor nekako 
nemoteno potekala.  
Danes bomo prevajali iz 428 različnih jezikov. Na koncu iz karkarjurščine, harjurščine, stare 
hebrejščine, prastare slovanščine v sodobno slovenščino. Tako, da upamo, da bomo našli vsekakor 
sproti prave izraze, da ne bomo nekako imeli prevelikih premorov sproti, se pravi, da bomo nekako se 
povezovali in da bo povezovanje potekalo vsekakor v nekih normativih, kot jih želimo tudi mi, čisto 
sami. 
 
Jaz sem danes Tisti, ki nekako sodelujem z vami, vendar hkrati tudi Tisti, ki umirjam to telo, tako da 
morda se še nekaj časa bom prelival preko nje, potem pa se zlijem v njo in pod meso, da bom lahko 
nekako na bazi Zemlje pripovedoval, vodil in usmerjal vsakogar, ki je danes ali nocoj pri nas tudi tukaj 
zbran. 
 
Želim vam vse lepo in tukaj ob meni je pravzaprav Nekdo, ki mi bo danes pomagal še v tesnejšemu 
sodelovanju z zemeljsko bazo in odpira predvsem Nebo nebesnega stvarstva. To je Jahvet, Jahvet 
Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski ali Tisti, ki bo danes daroval res ali vse darove, predvsem za vas, ki 
ste danes tukaj zbrani. 
On je hkrati tudi Tisti, ki mi bo dopuščal, da bomo na bazi Zemlje razkrivali tisto, kar je očem Zemlje 
bilo do tega časa popolnoma skrito ali zakrito. 
 
Danes se bomo dejansko povezovali na takšni ravni, da boste osvajali, doumeli in razumeli svoje 
meso, svojo materijo, vse, kar je povezano z vami, da dosežete raven mističnosti ali daljnosežnosti ali 
modrosti. Nekaj ukan, po katerih vas bomo popeljali, da boste razvozljali, kaj pravzaprav ponuja 
telesna struktura vaše materije, ki sodeluje z vami, ki ste v notranjosti skriti ali popolnoma zakriti.  
 
In ne le to! 
Sproti vas bomo popeljali preko svetá zvoka, preko svetá notranjega premikanja, ki ga boste potem 
doma posamezno osvajali in zagotovo vsi dejansko osvojili. 
 
Čisto vsi, ki ste danes ali nocoj pri nas zbrani, dobite določene darove ali daritve, ki vam bodo 
pomagale pri višjemu premiku ali višjemu ozaveščanju, zavedanju in predvsem boste darove, 
nekakšne kristalne energije, danes prvič tudi v takšni množici sprejemali ali doumevali. 
 
Nekateri imajo nekaj že postavljenega. Vendar poskusno, vendar le zaradi tega, ker so njihova dejanja 
nekako bila postavljena do takšne mere, da so si to lahko tudi privoščili. Tako smo na podlagi njih 
razumeli in doumeli, kako vam podariti nekaj, kar je popolnoma iz Zemlje, iz višje plasti, do koder 
kdajkoli segate vi, čisto sami.  
Prav ta daritev vam bo odprla ali pa vam bodo odpirala nebesna vrata Modrosti, tistega najvišjega 
umirjenega stadija, preko katerega dejansko potujete le tisti, ki dosežete stanje modreca. 
 
Da ne bom prehitro nekako potonil v razkrivanje ali odkrivanje in pričel s poučevanjem, danes nas je 
res veliko, veliko danes tukaj zbranih. 8 milijonov 392 nas je vseh nekako prišlekov, ki smo bili 
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povabljeni med vas. Tako, da naj vas ne zmoti morda energija, ki lebdi nad vami. To so naši prostori 
oziroma naša sedala, da gledamo od vrha na vas, preko vas oziroma direktno do nas. 
 
Tudi Zemlja je deloma odprta, le zato, da se bodo tudi oni, Tisti, ki vodijo telesno strukturo – telesna 
struktura pa je nekaj, kar ni tisto, kar je znotraj, vendar je svet svoje celote, ki se ga bomo danes 
dotikali in vsi Tisti, ki sodelujejo po bazi materije, bodo dejansko doumeli, v kakšni časti in oblasti 
imajo pravzaprav svoje ali lastno vaše vstajenje. 
Podzemlje in tisto, kar je res nizkih ali nižinskih, globokih vibracij, vsekakor ne bo sodelovalo z nami. 
 
Jaz sem takozvani Jorgovan ali pa čisto preprosto, nekako po zemeljsko, davninsko z vami, le Jezus 
Kristus Križani ali Tisti, ki nekako ni ravno obsojeni. 
Jaz sem danes izbran in pozvan, da nekako sodelujem na bazi Zemlje, predvsem zaradi tega, ker 
imam mnogo več strukture Zemlje kot katerikoli drugi Jahvet ali Jahvarjun, ki prehaja iz drugih 
dimenzij, iz drugih razsežnosti in zato sem danes Jaz tisti, ki bom v temu času sodeloval z vami, vas 
podučeval in vam prinašal določene modrosti. 
 
Nad menoj, v ozadju, nekako dva koraka oddaljeno od vas, je pravzaprav Oče Vnebovzetovstva, ki je 
Tisti, ki mi bo pomagal do določenih razkritij in hkrati pomaga nadzorovati, opazovati in občudovati 
tudi vašo množico.  
Morda se bo občasno povezoval tudi z menoj, vendar danes sem jaz Tisti, ki se bom povezoval z vami. 
Lanjuško fizično zemeljsko smo že odstranili. Nekakšen delček energije se še počasi odmika iz njenih 
nog ali nožic, tako da bom lažje potem uporabljal tudi materijo, da ne bo toliko drgetanja pred vsem 
vsemi vami in nami. 
 
MATERIJA OZIROMA NAŠE FIZIČNO TELO 
 
Takole. 
Danes imam posebno čast, da se dotaknemo Zemlje ali zemeljske materije. To je nekaj, kar je ločeno 
od tistega predhodnega, kar ste poznali do sedaj. 
 
Bodite pozorni! 
To je svet druge dimenzije, popolnoma druge širine. To je vaša lupinica ali svet, preko katerega duša 
ali duh ne bi mogel dozoreti, kaj šele izživeti vse tisto, kar je davninskega in tudi lahko dostopnega, 
vašega. 
 
AHILOVA PETA 
 
V materiji se skrivajo vsi zapisi. Nikjer drugje nimate shranjenih dejansko usedlin telesnih struktur. 
Telesne strukture se predvsem skrivajo v predelu gležnjev, nekateri v predelu genitalij, vendar ne 
vsi, nekateri pa dejansko v praspominu ali v peti. Nekako takozvana Ahilova peta ali slaba pozicija v 
notranjosti. Tam so shranjeni materični zapisi vaših teles. 
 
Zemeljska življenja, ki jih morate prehoditi, ki jih morate obnoviti, nadaljevati v nekemu procesu, se 
skrivajo v takozvani Ahilovi peti, kot bom Jaz nekako imenoval. Vendar, le v enemu delu opetja. 
 
Večina od vas ima te zapise shranjene na levi strani, če ste žena. Če ste moški, jih shranjujete na 
desni strani desnega podplata ali nekakšnega opetnika. 
 
Zakaj vas pravzaprav peljem najprej po tej strani, da boste morda lažje doumeli, do česa se bomo 
dokopali ali prekopali. 
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Če želite izstopiti iz sveta ujetosti, ni dovolj, poudarjam, ni dovolj dosegati le notranjo neko raven, 
nek premik, nek prestop druge širine ali druge dimenzije.  
Vaša osnova ali podoživljanje, obnavljanje, se skriva v vaši živi fizični materiji, takozvani Ahilovi 
peti. Tam so pravzaprav niti speljane v notranjost in znotraj so telesa. Lepota telesa, ki se sestavlja v 
sedanjosti, je izpeljanka iz preteklosti. Kar pomeni, da takšni, kot ste nekoč bili, iz različnih primesi iz 
različnih življenj živega vstajenja, ste danes postavljeni po fizični lepoti tudi vi, čisto sami. 
 
Ahilova peta, kot jo bom v šali imenoval, vendar pri nas imamo dejansko Bahanta, nadimek, ki ga na 
Zemlji ne poznate, smo ga sladko poimenovali Ahilova peta. Tako mi je bilo ljubko in tudi vam nekako 
bližje.  
 
Od opetnika navzgor ali nekakšne pete navzgor se pravzaprav razvija ali steka materična usedlina, po 
kateri dejansko izoblikujete materijo. 
 
Se pravi, več energijskih razpršil, več razpršenih, nekakšnih magmatskih usedlin, se po nizki vibraciji 
vije med seboj. Kot bi plesali in se parili ali spali celo vaše živo vstajenje. Nizka vibracija ali nizko 
gibljivo polje, se pravi zapisov, se vam skriva prav v Ahilovi peti. 
 
Bodite pozorni! 
Od tam dalje se pravzaprav tudi po zarodku razvija plod, kar pomeni, da najprej nastane peta ali 
mala, mala pikica, kjer se zapisujejo usedline prav tam. In po teh usedlinah vi hodite, vi stopate in vi 
napredujete. Vendar, prav te usedline morate postaviti tako, da pridete preko te usedline na površje.  
 
Vi, ki ste prišleki v notranjosti, ste zliti znotraj sebe. 
 
Spomnite se, zapomnite in opomnite!  
Zasnovnik ste vi čisto sami, ki ste prišlek, ki ste znotraj nekaj majhnega v primerjavi z zunanjo lepoto.  
 
Nad vami se zliva duša. Pri vseh je skorajda obrnjena napak ali narobe. Nekateri ste jo obrnili že 
navzgor. To je drugo bitje, ki se zliva ali preliva okoli vas kot zasnovnika. Okoli tretjega jedra pa se 
nismo še niti dotikali, kaj šele se opominjali in to je materija. 
 
Zaradi nizke vibracije, se pravi, osnove ali jedra, ki se skriva kot osrčje v peti, ki ji bomo sladko dejali 
Ahilova peta, se pravi, od tam dalje se gradi materija. Če želite materijo drugače sprogramirati, se 
morate dotikati teh usedlin.  
Vendar, danes se ne bomo dotikali teh usedlin, vendar le zato, da boste malce približno doumeli in 
razumeli, kam se morate nameniti, da se osvobodite vaše ujetosti, ukletosti ali zaustavitvenega toka. 
 
Ko duša zraste, ko duša v temu življenju doume in razume ta proces nekega preporoda, se zgodi iz 
zasnovnika v osrčni plasti neki klic. Duhovni ljudje se prebudijo. Želijo nekaj več. Želijo doumeti in 
razumeti, kaj se z njimi pravzaprav godi in tudi zgodi.  
 
Ko notranjost pride nad grleno čakro, se prične preporod oziroma pri večini se preporod že zgodi. Ko 
pridete do grlene čakre ali do tega grlenega predora ali prehoda, povlečete za seboj nekaj, kar je v 
Ahilovi peti, kot jo bom imenoval in nazval. 
 
Od tam dalje se ta energija povleče kot nekakšen zatič. To pomeni, kakor višje vi znotraj duhovno 
zorite, vlečete klin usedline vedno za seboj in se ujamete, dokler je usedlina v Ahilovi peti vraščena in 
zaraščena. 
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Če boste želeli spremeniti svoj zapis DNK oziroma vse te formule, ki jo poznate ali opevate v sami 
materiji, kjer nosite spomin, praspomin, davninski, daljši, daljši čas obstoja in zavedanja, se morate 
vedno usmerjati v to Ahilovo peto.  
Moški na eno stran, ženske na drugo stran. Nekateri morda imate, vendar ste redki, v manjšini, celo 
zamenjana spodnja pola.  
 
Bodite pozorni na to! 
Če boste želeli duhovno blesteti, se morate osvoboditi materične ujetosti. Dokler ste ujeti in ujetnik 
same materije, ne morete priti do razsvetljenstva, ne morete doseči stopnjo odprtosti in razprtosti, 
kar pomeni, da bomo pričeli prav tukaj in zdaj. 
 
Lupina, ki jo bomo nekako razkodirali, razčlenili, vam jo odprli in razprli, v grobem postavili sistem, 
kako Zemlja pravzaprav z vami manipulira, se pravi, vas lovi in ves čas bremeni.  
 
Zato nekateri, ki duhovno zorite, dozorite, doumete in razumete prostost. Prostosti nikakor ni. 
Sprašujete se, kaj delate narobe, kje se zatikate, kje se spotikate?  
Vendar, z vami ni nič narobe. Vendar, vedno znova imate občutek ujetosti in objetosti ali ukletosti. 
 
To pomeni, da ne glede na to, koliko delate na sebi ali na svojemu notranjemu duhu, notranjemu 
vodstvu, notranjemu preporodu, vedno znova imate občutek, da stojite in obstojite. Tisto nekaj 
malega vam še primanjkuje, da pridete do razprtja oziroma do osvoboditve. 
 
Kdaj pridete do faze modrosti? 
Le takrat, ko vi ujamete in zajamete celotno strukturo vaše fizične materije, o kateri ne veste skorajda 
nič ali pa kratkomalo zagotovo premalo, tudi premalo. 
 
Če boste želeli doseči to stopnjo tega preloma, tega premika, se morate s to Ahilovo peto soočiti, 
se z njo dejansko zlivati, jo razkodirati in povleči navzven ali navzgor preko genitalij.  
Kar pomeni, da iz ene stopnje ene dimenzije ali ene širine prestopite na četrto, peto, osmo ali deveto 
stopnjo ali na katerokoli drugo, se pravi, šele takrat, ko premaknete usedlino ali pa kratkomalo zatič, 
preko katerega so vas ujeli manipulatorji oziroma zemeljska energija. 
 
Tam mi ne posegamo. Tam vam jo le razkrivamo in odkrivamo, kako sebe rešiti in razrešiti. 
 
Stanje modrosti boste presegli ali dosegli šele takrat, ko boste vi prestopili mejo zavedanja in 
širine, se zlili nad telesno strukturo in jo sami, s svojim energetskim jedrom zalili, ulovili in polovili.  
To pomeni, morda se bo slišalo smešno, ali res malce drugačno ali neverjetno, vendar tisto, kar imate 
znotraj, mora priti zgoraj. Od zgoraj mora priti na površje in se zliti in razliti po zunanjosti vaše 
materije, se vliti v podplate vašega sistema in vas uloviti. Šele takrat boste doumeli, kaj pomeni 
modrost ali širina.  
 
Šele takrat boste vi tisti, ki boste nadvladali telesno strukturo, ki vas bo ubogala, ki vam bo v 
podrejenemu položaju, ki ne bo z vami manipulirala, tudi ko vi zavestno ne želite povzročati strahu, 
pridete v situacijo, ko ste polni strahu. Pričnete se tresti in drgetati, čeprav tega ne želite. Točno 
veste, kaj želite in to dobite, vendar se mučite s samo telesno strukturo, ker vas samo jedro telesa ne 
posluša in manipulira z vami. Kar pomeni, da tisti, ki so zgoraj, so tudi spodaj. Ves čas ste nekako 
nekomu podrejeni. In v današnjemu času je čas, da spoznate svojo materijo in si jo podredite in jo 
nadzorujete za ves ta, zemeljski čas. Šele takrat se boste zavedali, da imate oblast v svojih rokah in da 
nihče drugi več ne more manipulirati z vami. 
 
Glede na to, da ste pranskega duha v večini vsi postavili, da ste se vsi dotikali že notranjega jedra 
različnih kristalov, različnega sestavljanja znotraj sebe, znotraj svojega sistema, imate skorajda vsi 
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odstranjena razna bodala, okovala, se pravi, ste notranjost v grobem ali v celoti že skorajda sestavili 
ali postavili, je sedaj skrajni čas, da se dotaknete telesa, ki je vaša navidezna last. 
 
To telo skriva vse skrivnosti sodobnega časa. To telo skriva vse modrosti davninskega časa, vendar le 
Zemlje, po kateri stopate in od kateregakoli časa namreč, k tej Zemlji, se tudi sestopate.  
Kar pomeni, da ga bomo sedaj končno razprli. Kaj hitro boste doumeli, zakaj se vedno znova dotikate, 
zatikate, spotikate, pa čeprav ste vse postavili, vas nekdo, od zgoraj navidezno ves čas moti, pika in 
ruši ali pa zaustavlja. Kot, da cepetate na mestu. Kot, da ste vse zgoraj že postavili in sestavili, vendar, 
kot da ne morete sebe premakniti, izmakniti iz nekega objema.  
 
ČAKRE 
 
Dragi moji! 
Čakre so vstopni kanali, vendar le delni kanali, ki jih morate poznati, da boste doumeli in razumeli iz 
kolikšnih plasti ste sestavljeni in dovršeni.  
Vsak del vašega telesnega dela je razdeljen tako po polovici, kot vsaka polovica od zgornjega dela 
podplata, kjer se nahaja prva usedlina ali prva čakra, se vije nad gležnjem, se vije pod telesno 
strukturo kolena, se vije nad stegnom. Teh čaker kratkomalo sploh ne poznate, ker tako nizko 
vibrirajo. A prav te čakre so najbolj pomembne, da se pretočite in izmaknete in postavite nad gležnje, 
nad genitalije ali nad višje področje. 
 
Bodimo zabavni! 
 
Barbapape ali lutkice, v katerih odpirate lutko iz lutke, iz lutke, kot bi punčke postavljali ven, tako 
bomo mi sedaj razstavili vaše telo. 
 
Vsaka čakra je eno polje, kar pomeni, da se v vašemu telesu v grobem skrivata dva polja, pokončne 
stojnosti. Moško in žensko telo. Moška in ženska polovica, glede na strukturo vsakega posameznika.  
In vsako telo – dotaknimo se leve polovice, ki je moško energetsko polje, ima v grobem pravzaprav 
korenske ali zemeljske čakre, prav na področju podplata (se opravičujem, malce imam probleme – 
smeh), vendar, prav tukaj morate začeti. 
Tako kot ste imeli dejansko bodalo v notranjosti, ki vas je obremenil, imate bodalo, na žalost, prav 
postavljeno na temu podplatu tega dela (op. pokaže nart).  
 
Tukaj so usedline.  
 
Dragi moji. 
Nekatere blazno srbi že celo življenje zaradi ran ali usedlin. 
 
Se pravi, to je prva čakra, ki jo na Zemlji poznate. To je prva čakra, ki jo, žal, na Zemlji premalo 
poznate. Tukaj se skriva vaša ujetost na fizično materijo. 
 
Druga čakra se pravzaprav različno nahaja. Nekako nad tem delom (pokaže), ne poznam ravno imena, 
vendar nekako nad gležnjem, na sprednjem delu, bom nekako prevajal. 
 
Druga (op. tretja) se skriva direktno pod koleni in to je osnova, kjer se morate znotraj premakniti nad 
koleni, da ne hodite po mrtvih sferah. 
 
Prve plasti so plasti mrtvecev. To marsikateri že poznate, ki ste nam sledili in smo na različnih 
predavanjih občasno tudi govorili. In prav tam je začetek razblinjanja vaše materije.  
 



                                                                                                               

 6 

Potem se nekako na vsakih deset centimetrov pokaže nova čakra, ki sega različno nad vami ali med 
vas. To je le leva polovica. 
 
Druga, desna polovica, se pravi, moškega in ženskega dela, pazite to!, pa se spodnji del, kot je 
nekako ali pri ženi, kot bom dejal ali pri moškemu, skriva ravno obratno. Se pravi, tisto, kar je zgoraj 
je tudi spodaj. Se pravi, dve polovici, ki bi jih morali obrniti napak ali narobe, bi sestavili v prvotno 
telo.  
 
Tukaj je prva, nepoznana, nekakšna uganka, kar pomeni, da desni del vedno pričnite usedline 
stopala čistiti tukaj zgoraj in od zgoraj navzdol. Se pravi, najvišja čakra na desni strani, modra čakra 
ali modrostna čakra je prav na podplatu. 
 
Zabavno! 
 
 

Vi poznate le sredinske čakre. Se pravi, kjer se dva pola, si predstavljate, 
moškega kot stojnega, bom dejal ali pa rajši izbral žensko, ki stoji in 
moškega, ki obvisi, ki svojo temperamentnost skrije v podplate, je 
potrebno obrniti okoli. To je koda, kjer ste zakodirani, zakriti in skriti. 
 
Tukaj imate čakre (op. pokaže čakre posebej na levi in posebej na desni 
polovici telesa), ki se ravno nasprotno povezujejo ali ne spajajo. Vi pa 
poznate vmesne čakre, v glavnem te sredinske čakre, kjer se dva polja, dva 
para, kot bom dejal, moški in ženski, naslanjata, stikata ali dotikata. 
Vmesni polji, kjer se dejansko vraščata moški in ženski telesni energetski 
organ, so nekako postavljeni ali namagneteni in to so čakre. 

 
Čakre so vstopajoči kanali, kar pomeni, da preko teh dosežete različno obnovitveno energijo, 
zdravljenja, modrosti ali česarkoli, karkoli dejansko poznate. 
 
V ozadju hrbtišča imate pravzaprav dve veliki čakri, ki jih sploh ne poznate. 
Na temu hrbtnemu predelu sta dejansko zataknjena dva dela, kar pomeni, 
kot bi vam naredili cevi preko hrbtišča, preko lopatic, preko dojk. Dojke so 
vsakomur nekako razprte ali luknjane, preluknjane. Morda nekateri niste 
tega niti opazili, kaj šele zapazili. 
 
Čakre, ki so osnovne, so nekako zelo malo ali premalo poznane. Poznate te 
osnovne čakre, kjer jih slikate, kjer jih vidite, vendar vmes je nekakšen 
navidezni prostor, dragi moji. Vendar ni navidezni prostor. 
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OBRNITEV MOŠKE ali ŽENSKE POLOVICE NAVZGOR 
 
Čakre, ki jih vidite in poznate vi, čisto sami, pripadajo le tistemu nekomu, ki v temu življenju tudi živi, 
ali je moški ali je ženski pol.  
 
Prazni prostor. Kaj mislite, da se godi v praznemu prostoru? 
Tisti bogi ali ubogi, ki dejansko obvisi na glavo navzdol, ima tudi čakre obrnjene naokoli in se ne vidi, 
da se sploh kaj vrtinči ali vrti in nastane prazen prostor. In vsi mislite, da tam ni nič ali skorajda nič. 
Vendar se hudo, hudo motite. 
 
Prav to bi bilo potrebno tudi obrniti in spojiti.  
Vendar, če boste obrnili moško in žensko polovico zavestno, z umom in razumom navzgor, se 
pravzaprav tudi čakre medsebojno pravilno povežejo, zlijejo in ste popolnoma zdravi v zelo pičlih 
nekaj sekundah ali svetlobnih sijajev.  
 
Vsekakor tega ne poznate. Vendar, nekateri se bodo dotaknili tudi tegá. 
 
 

Ko naredite premik teh dveh polj, se pravi, drage žene, ne pustite, da moški 
visi na glavo. Obrnite ga naokoli!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali obratno! Dragi moški, ne pustite, da ženske ali žene visijo ali lebdijo 
navzdol, da boste gledali svoje ali njene podplate. Obrnite jo navzgor!  
To so energije, ki so brez obličja, vendar v določenemu momentu dobijo 
obliko ali silhueto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osnova, se pravi, ko se umirite in pomirite, če želite, lahko zaprete oči in delate sproti, vendar boste 
to zavestno doma ponovno podoživljali in naredili tako, da bo to dobro. 
 
Jaz vam bom dal tehniko, preko katere lahko v mislih sodelujete z nami, vendar zaradi te tehnike ne 
boste preskakovali na kogarkoli drugega. Nihče ne bo nikogar, nekako okuževal, ali se zlival ali 
prelival, vendar boste delali le v mislih znotraj telesa. Vendar, le toliko, da boste sledili in razumeli, 
kaj pravzaprav to je. 
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Ko se umirite, ko se popolnoma umirite, vdahnite preko nosnic in počasi izdahnite. Preko nosnic – 
vdah in izdah.  

Sedaj spremljate svoj vdah. Kot da mu sledite, kot da ga gledate in ga 
ustavite tukaj zgoraj (op. pokaže temensko čakro) oziroma rahlo na desni 
strani, prav tukaj, na temu predelu temena, kjer se otrok na koncu zapira, 
na desni strani ustavite svoj dah.  
Ponovno spustite dah in znova vdah. Sledite vdahu in ga zataknite zgoraj, 
na drugi polovici mehkega dela (op. pokaže levi del temenske čakre), kot da 
ste dojenček, ki se rojeva in znova izdah.  
 
 
 
 

Pazite sedaj! 
 

Sedaj povlečete oba dela hkrati, levega in 
desnega, gor, vlečete v mislih, postopoma, čisto 
do vrha, vendar morda se bo zataknilo najprej pri 
grleni čakri. In znova izpustite izdah. Sedaj jaz 
govorim, pa malce težje vse skupaj sledim. In 
izdah.  
Sprimete dva kanala, ki se gradita spredaj. 
Znova povlečete (vdahne), kot bi gledali, kot bi 
sledili čepkom in vedno višje boste poganjali 
dva čepka in znova izdah (izdahne). Izdihnite, 
vendar v mislih sledite tem kanalom. Kot da 
imate dva čepka, ki jih napihujete navzgor.  

 
 
Znova vdah (vdahne) in sledite dvema kanaloma, po katerih potujejo ti 
čepki. Vedno višje in znova izdahnite. Vendar, vedno znova sledite vdahu in 
izdahu. V nekemu momentu znova vdahnite, z mislimi sledite, sledite, 
sledite, čisto do vrha in se skoraj na temenu ustavite.  
 
Potem znova izdahnite, izdahnite, izdahnite. 
Misli ves čas usmerjajte le na ti dve cevi in na dva čepka. In znova vdahnite. 
Počasi gor, navzgor, navzgor in prebijate čisto do vrha materije in še malo. 
Še enkrat izdahnite, sledite svojemu telesu in svojemu dihu. Sedaj mi ne 
dihamo, vendar vam bo pravzaprav šlo. 
 

 
Znova vdahnite, vdahnite in poganjajte gor. Zatiče navzgor in naenkrat boste zaznali, kako se odpre 
in kot šampanjec prične teči energija navzdol.  
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Ko se to zgodi, umirite, dajte dlani nad kolena in počakajte (op. dlani so 
položene na kolena). 
 
Počakajte in opazujte.  
Z mislimi le opazujte penino, ki teče navzdol preko obraza, preko telesa in 
odprli ste kanale.  
Pustite, da se to zgodi. Tudi, če niste ta trenutek dosegli tega, veste 
postopek, kako narediti. 
 
Potem pustite, da ta energija počasi se umiri. Prenehala bo curljati in 
počasi se bo pričela stekati v notranjost telesa, kjerkoli in kamorkoli se bo 
zarila in pričela piti, kot bi koža pričela preko por vsrkavati to energijo v 
notranjosti. 

 
To je osnova odprtosti. 
 
Vi poznate dejansko žleze oziroma kanale. Jaz ravno ne znam prevajati, kako jih imenujete, ker moja 
mala Lana ne pozna vseh izrazov, ker se nikoli ni izobraževala po zemeljsko. Vendar, vsi boste vedeli, 
katera je ena in katera je druga. 
 
Po hrbtišču imate dve cevi navzgor in navzdol in ravno tako imate spredaj, kar preko tega kanala 
najprej odprete.  
 
Ko začutite, da se ta šampanjec ali penina umiri, boste imeli občutek, kot da ste oškropljeni, vendar 
se suši. To je začetek. Na ta način potem malce počakajte in ničesar ne razmišljajte. Z mislimi 
bodite le pri tej penini, ki se suši na vašem obrazu, na vašemu telesu. Vendar poskušajte le z mislimi 
opazovati in občudovati. 
 
Potem, ko imate občutek, da se je to vse skupaj posušilo, vdahnite le preko nosnic. Nikakor preko 
ust! Pozabite na usta! Pozabite na pljuča! Pljuča vas prizemljujejo, mi vas razsvetljujemo.  
Vi morate preseči materijo, kar pomeni, da morate priti na površje, preliti sebe preko materije in 
pričeti nadvladati materijo ali materične bite, duhovne leaderje oziroma tisti, ki nikakor ne gredo 
domov. 
 
Bodite pozorni! 
Ko imate to posušeno, nikar ne brišite in ne drgnite navzdol, kot je moja Lana nekoč poskušala vse 
skupaj oprati in »spucati«. »Spucati« je malce domači izraz, vendar, saj razumete. 
 
Ko boste naredili to, ko boste videli, da se je vse skupaj posušilo, ene misli usmerite na en tok, kjer 
je bil najmočnejši energijski pretok. Tam, kjer se je penina najbolj razlila, kjer je največji umazani, 
nekakšni madež ali stečeni del, tam naj se ustavijo vaše misli. Vendar, naj bo to v sprednjemu delu, 
nikakor ne v zadnjemu. Tega se bomo dotikali kasneje.  
 
Z mislimi opazujte ta madež oziroma tekočo tekočino, kjer se je kot lava spustila in ohladila.  
Pričnite jo opazovati. Opazujte jo z mislimi in čakajte, kaj se zgodi. Pričel se bo madež sušiti in 
vrinjati, pričela se bo razpirati materija. Kot razpoka na zemlji, se tudi vaša materija ali nekaj, kar je 
bilo dejansko kompaktno postavljeno, prične taliti in sušiti.  
 
Opazujte to prehodno fazo. Nekako se pojavlja v temu predelu vratu (op. pokaže levi predel 
podbradja), vse do nekakšnega, tega pljučnega predela do žličke.  
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Po tej strani, nekateri po drugi, vendar večinoma se bo našla ta največja razlitina prav v temu delu 
(op. pokaže na predel žličke), opazujte, kot bi se materija na znotraj pričela sušiti, kot bi se talila. 
Poskušajte slediti in jo opazovati. 
 

Ko se bo globoko, globoko, nekaj centimetrov znotraj zvibrirala in navidezno 
stopila, vendar se topi, boste zaznali znotraj kot nekaj, kar je postavljenega 
kot neki vosek, ki znotraj stoji. To je del ovoja same duše. Tja nikar ne 
posegajte. Vendar, tudi če posežete in pokukate znotraj, ne bo nič narobe. 
 
Pustite ta predel odprt.  
 
 
 
 
 
 

 
Sedaj se dotaknite grlenega predela. Naredili ste postavitev. Naredili ste pretok oziroma odtok. 
Nekje, kjer bo nekaj odtekalo, ko bo temu čas. 
 
Sedaj misli sprostite in usmerite le na grleno čakro. Grlena čakra, kot vidite, je vrtinčasta energija, ki 
se zelo sunkovito vrti. Tako sunkovito, da vam daje občutek stojnosti, kot da se na mestu vrti in se v 
drugo, navidezno vez, tudi zavrti. Tako, da imate občutek, kot da se vrtite nazaj in hkrati tudi naprej. 
Se pravi, vendar to le zaradi tega, ker se tako sunkovito vrti, da se prične tudi odvrtavati, vendar le 
navidezno. 
 

Pri grleni čakri bomo pričeli.  
 
Grlena čakra je pravzaprav zgornje polje, preko 
katerega vstopamo v fazo modrosti.  
 
To pomeni, da boste misli usmerili na ta pretok ali 
na grlo in ga opazovali. Kot, da se znotraj od telesa 
odmaknete in opazujete svoje telo. Kot bi iz lupine 
sebe nekaj centimetrov premaknili in opazovali 
vrtinčasto gmoto. To vsi otroci znajo narediti. 
Vendar, le zato, ker so otroci, ker se znajo in se upajo igrati. Vi vsi pa ste tako 
zelo resni, da ne upate se igrati po telesu. 
 

Pa pojdimo v fazo otrok. Zakaj otroci vrtijo svoje čakre brez težav, brez kančka slabe vesti? Ker vejo iz 
večnosti, da je to izstopna faza in zmaga ali nadvlada nad telesno strukturo.  

 
Premaknite se nazaj, kot bi se iz lupine premaknili nazaj in glejte v lupino, 
kako se znotraj vrti vaša čakra. Poglejte jo bližje in se igrajte z notranjimi 
očmi. Začutite jo. V nekemu momentu se bo povezala z vami. S tistim 
delom, ki zadaj gleda v njo. Pustite se, ne upirajte se, ne trgajte jo proč, 
vendar pustite, da se poveže z vami. 
 
Ko se bo povezala s tistim nekom, ki je zadaj – poigrajte se, boste videli, kako 
zabavno bo spoznavati svoje telo, boste začutili, kot da vas čakra sesa 
navzven in rahlo navzgor. Tudi, če vas rahlo premika le navzven in navzdol, 
nič hudega, to je le zaradi tega, ker se še uravnavate.  
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Postopoma boste imeli občutek, kot da se zlijete ven iz telesne strukture preko čakre. Vendar le misli 
usmerjajte v čakro in opazujte, kaj se dogaja. Igrajte se z njo. Premaknite se ven, kot da cela duša ali 
energija stopi ven iz telesa, vendar ne v celoti in se znova igra. 
 
Predstavljajte si, da imate veliko cev, ki jo pretrgate in se igrate, kot bi se »gujsali«, »guncali« ali se 
poigravali. Tako nekako spoznavajte svojo čakro.  
 
Pričnite pri grleni. 
 
Ko boste imeli občutek povezanosti in nadvlade, da pridete nad njo in je ona za vami, ste zmagali nad 
celo strukturo. 
Potem boste v nekemu momentu zaznali, kot da vas čakra ne želi spustiti navznoter. Ne 
obremenjujte se s tem. Naslonite se na njo ali naprej in se igrajte z njo. Čakajte, pa boste videli, kaj se 
zgodi. 
 

Čez nekaj časa boste zaznali, da se na hrbtu nekaj premakne. Prav po 
hrbtišču se vam druga čakra pravilno energetsko prične gibati in 
povezovati. Povezovali boste vesolje v malem. Povezovali boste tisto, kar 
je pomembno za vas, da postavite po vrstnemu redu. 
 
Vi ste kot žakelj, v katerega je vse nametano. Kar tako. Preko in še čez. 
Zavozlani, zaprti, kot dedek mraz, ki vas nese preko svojih pleč. 
 
Vi boste sedaj segli v ta žakelj in sestavili puzlice ali slikice tako, kot je 
potrebno. 
 
 

Ko imate misli odprte in postavite grleno čakro, misli usmerite potem na zadnji, hrbtni predel, kjer 
se znova nekaj vrti. Vendar večje. Prav zabavno. Večje na vašemu hrbtišču. Drugačne barve. Vendar 
se ne obremenjujte s tem, kakšne barve.  
 
Pri različnih ljudeh so različne barve, ker ste od vsepovsod drugače postavljeni, drugače zakodirani. 
Vsak je poseben za sebe. Vsak je čudovit za sebe.  
Zato boste delali tako, po vrstnemu redu, vendar barve so popolnoma nepomembne. 
 
Ko sestavite in začutite, da se zadaj, kot bi se iz grla pretočili v hrbtišče, nekakšna cev, poznate tiste 
vaše svetle laserje, kjer dejansko iz enega dela posvetite na drugi del, od tam se odbije znova nazaj, v 
kakšnih filmih, dejansko, vse to poznate, se laser, od grla premakne navzdol, odpre se hrbtna čakra, 
ki se postopoma odbije od hrbta v ta, spodnji predel trebušne votline. 
 
Se pravi, imate žličko, imate popek. Tik nad popkom, dva prsta nad popkom ali malce vmes, navzgor, 
v temu predelu (pokaže) se prične povezovati ta čakra. Sledite temu lasku. 
 
Prične se vrtinčiti. In če znotraj, le preprosto opazujete in nič ne nadzorujete, le opazujte, boste 
videli, kako se sestavi cev do sem (op. pokaže predel nad popkom in pod žličko). Od tukaj direktno na 
grlo. Imate osnovo ali obliko kristalne kaplje, ki se postavi in sestavi. 
 
Sedaj opazujte, kaj se naredi?  
Kot nekakšen kristal, kot svetlo polje, se med povezovalnimi čakrami zgodi nekakšen kristal, ki je 
debel le za las, debelino vašega lasu, ki se bo namagnetila, širila in vibrirala. Dobite nekakšen 
kristal znotraj sebe ali steklo, ki končno je opaženo in deli moškega in ženskega na dva dela. 
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Bodite pozorni! 
Ko opazujete to steklo ali kristalno zmes ali - dejansko to je le nadimek, to ni pravo ime, se pravi, 
opazujte debelino, kako se dejansko razširi. Toliko, kot imate debel popek, tako široka bo vaša ta 
energija znotraj vas. Kot, da imate od grla na hrbet, spredaj nad popek, povezano nazaj nad grlo, 
dobite nekakšno kapljevino, se poveže steklo, pobarvano steklo, ki prične vibrirati in oddajati sijaj ali 
pa signal. 
 

 
 

 
 
Bodite pozorni na to! 
Sedaj, ko opazujete to steklo ali steklovino, kjer so se povezale čakre med  seboj, kot bi vmesni 
prostor pobarvali, saj razumete, kaj želim povedati, sedaj preprosto opazujete, kako iz sprednjega 
dela, rahlo pod tem popkovnim delom ali ob popku, se pravi, prične odbijati se signal na rebra, tik 
na levo in na desno stran.  
 
 

Pa smo tam! 
Od tukaj se poveže čakra na ta rob ali kraj, ravno tam, kjer se rebra ali ta 
rebrna mrenica pravzaprav tudi konča. Vendar, na materiji je prav tam, kjer 
je rahla izboklinica, se pravi, kjer ni več rebro lepo zaokroženo, vendar, rahlo 
počeno. V temu delu se vaše čakre znova premikajo in se gibajo, vendar so 
bolj gostljate. Opazujte le sistem, kako se sam premika in gradi. 
Misli le usmerite na to in opazujte, kako se premakne na levi in na desni 
pol. 
Ko pričnete opazovati, so bolj temne barve, temnejše barve in znotraj se bo 
delala svetloba, prav od kristala, ker boste pravilno povezovali to energijo, se 
pravi, se svetloba znotraj vas spreminja v belino ali v kristalno belo energijo. 
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Od teh dveh čaker na levi strani, ki sta nekako takole veliki (op. pokaže pest), 
se sedaj vrtinčijo, spuščajo in se povezujejo v genitalije.  
Prav opazujte, kako se znotraj premikajo, kot bi se najprej poskušala 
povezati na zunanji del genitalij in potem zaniha prav v stičišče ali sredinski 
prostor, kot bi nihalo spustili v telesu, v sredini navzdol.  
 
Tam, kjer je odprtinica, tam se nahaja glavna čakra ali prehod.  
Pustite, da se belina spoji s to energijo. Lahko opazujete, kako se čakre, ki so 
rahlo temnejše barve, prav te zunanje, kako so naredile rob ali smer ali laser 
proti dimljam oziroma proti genitalijam.  
 
 

 
Sedaj opazujte, kako se znotraj bela belina ali kristalna barva, steklovina odbija po notranjosti in se 
spušča po zunanjosti. Kot bi ženske ali žene pričele spuščati naproti izpustu to energijo.  
 
Opazujte jo.  
Kot bi pogledali preko steklene, vaše kristalne vaze, prav tako zgleda notranjost. Morda različne 
barve, še morda kje kakšna usedlinica, vendar pustite, da se ta bela ali steklena steklovina spusti skozi 
vas do spodnjega spolovila.  
 
Vendar, zadržite še izpust.  
Ne pustite, da steklovina steče navzven. Nekaj minutk, morda vsaj nekaj sekundic opazujte ta del.  

 
Ko imate vidno polje, da se je vaša notranjost ali »flaška«, kot bom jaz v 
simpatičnem jeziku preobražal ali preobračal, napolnila in prenapolnila, 
stisnite, tako moški kot ženske, dejansko spodnji del spolovila. Prav ta 
spodnji del spolovila, kot bi želeli nekako povleči se znotraj in zadržati to 
barvo. 
 
Sedaj opazujte, kako se skali. Kako se barvna energija spreminja.  
Drage moje, prav zaradi te barvitosti ali kaljenja vas peče spolovilo, bolehate 
ali zbolevate za raznimi bacili.  
 
Sprostite se in umirite se, vendar zavestno ustavljajte to stekleno barvo, da 
ne steče ven skozi vaše središčno polje ali odprtino. 

 
Znova usmerite vidno polje ali oči, notranje oči, v notranjost.  

 
Vdahnite.  
Vdahnite v zgornji del. Prav začutite, kako vdahnete, skozi nos, proti 
pljučkam, prav v ta predel reber. Vdahnite in pustite, da energija morda se 
premakne kot v stožec znotraj sebe in zadržite to energijo.  
 
In znova izdahnite, vendar spolovilo držite. Prav te mišice so potrebne, da 
jih držite. Znova vdahnite in opazujte, kako proti žlički, proti temu 
sprednjemu delu teče ta steklena energija. Zadržite jo in potem znova 
spustite. Vendar spolovilo držite ali spodnji del centra, tudi moškosti, 
držite.  

 
Znova ponovite.  
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In sedaj boste zaznali, da se je pričela vrtinčiti okoli dojk ali okoli prsi. Tudi 
moški imate popolnoma enako sestavljanko.  
 
Opazujte to belo energijo in še vedno poskušajte držati medenično dno. Še 
malo. Opazujte jo in poskušajte obdržati mišice na površju, tudi če 
izdahnete. Poskušajte držati mišice zgornjega dela, kot bi se vkrčili, kot bi 
tiščali karkoli skupaj.  
 
Znova vdahnite in še vedno držite spodnji del. Vdahnite proti zgornjemu 
grlenemu delu in takrat tukaj prsni koš počasi izgublja moč.  
 
 

 
Znova lahko malce vdahnete, vendar še vedno držite spodnji del. Opazujte energijo. Gre proti grlu. Če 
vam ne uspe, znova spustite, vendar medenično dno, prosim lepo, držite skupaj.  
 

Znova vdahnite in opazujte prehod, kako je prešel do vrha grlene čakre. 
Kristalna ali steklena energija se spušča proti grleni čakri. Še vedno 
poskušajte držati medenično dno.  
 
Znova vdahnite in prav misli iz spodnjega dela usedlin povlečete navzgor. 
Prosojna, bela steklovina se zlije proti čakri, proti spodnjemu delu grlenega 
premora in se postopoma zlije ven iz telesne strukture navzdol.  
 
 
 
 
 
Še vedno držite medenično dno in opazujte 
energijo, kako teče preko telesa. Če jo niste zaznali 
ali ste jo premalo visoko povlekli, le držite 
medenično dno in se vračajte in vzdigujte to 
energijo navzgor toliko časa, da jo ujamete preko 
prsi.  
Ko jo boste zavrtinčili, boste naredili prehod po 
sredini kanala, tako kot imate po hrbtu poznani 
kanal, se pravi, se bomo mi dotaknili tega dela.  
 
 

To energijo morate narediti po temu kanalu navzgor in jo po spodnjemu delu lunice spustiti navzdol. 
Kot bi vam nekdo malce prerezal grlo in naredil majhno špranjico – ta energija teče navzdol in je 
vodenična. 
 
Ko dosežete ta stadij, poskušajte sebe umiriti, vendar še vedno poskušajte držati medenično dno. 
Morda bo malce težje, vendar bo šlo. 
 
Ko boste zaznali, da je stekla energija oziroma višek te tekočine navzven, postopoma opazujte 
energijo, ki teče in zavestno sebe bodrite, držite, držite medenično dno.  
Če se slučajno zgodi, da vam popusti, morate postopek znova ponoviti.  
Vendar, na ta način, boste drage moje, ojačale tudi medenični ali ta vmesni predel, kar vam bo 
koristilo tudi pri spolnosti in pri spolnih užitkih. 
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Po temu kanalu teče energija. Pustite jo, da teče navzdol. Kjerkoli se bo stekla, kjerkoli se bo 
ustavila, pustite in dopustite, da se prisuši in dopusti. Šele, ko vidite, da se energija steče preko 
pleksusa, opazujte, kako se morda le ena kapljica ali delček kapljevine zlije na pleksus in se prične 
vsrkavati. Nekdo pije to vašo energijo. Pije in vsesava in se povezuje z njo. Znotraj vašega sistema, 
preko žličke, opazujte, kako gre v notranjost vašega jedra ta energija. 
 
Opazujte jo.  
Opazujte jo in jo znova poženite preko grlene čakre v zgornji predel, prav po zgornjemu delu.  
 
Opazujte.  
Igrajte se z njo. Povlecite jo gor in jo »špricnite« ali brizgnite navzven. Sledite to. 
Prav zavestno misli usmerjajte in vodite to strukturo.  

 
Ko naredite to, boste imeli občutek, kot da vam telo podloži roko ali dlan, na 
katero se lahko naslonite in je ravno tako, kot na samemu začetku, ko ste na 
grleni čakri viseli, tukaj lahko naslonite sami sebe in boste čutili kot nekakšen 
podstavek ali podložek. 
Šele takrat popustite medenično dno, vendar boste zaznali, kako nekaj stoji 
in sloni. In, ko sedaj misli usmerjate na ta podstavek, kot ga jaz preprosto 
imenujem, ne boste zapazili, pravzaprav kako močno ali pa ne, je vaše 
medenično dno. Vendar, drugače se boste počutili. Kot, da nekdo drugi drži 
nekaj namesto vas.  
 
 
 

 
Nekdo drugi je prišel na to mesto, kjer je prav ta seksualna energija oziroma energije modrosti, ki 
jo potrebujete za osnovo, od koder bomo mi nadaljevali. 
 
Če vam to, v temu času, ni uspelo, nič hudega. Boste doma ponovili in ponovili in jo vzgojili.  
 
Ko imate sestavljena dva dela, se pravi, zgornji del in spodnji del in če boste dobro pogledali, boste 
videli prerez enega sestavljanja tako in drugega, kot bi steklo obrnili okoli in se odbija svetloba od 
tega dela navzven, boste šele doumeli zapletenost in prefinjenost ujetosti, kako so vas bitja 
zmanipulirala, ujela in vam preprečila uživanje na kozmični ravni. 
 
Prav spolna energija je pomembna za preskok ali pretok v nekaj več.  
 
Sedaj se usmerimo, ko imamo to postavljeno, se boste prav zavedali, kako vam vse skupaj 
kompaktno, drugače stoji. Usmerite misli in opazujte to telesno strukturo, kako kompaktno stoji.  
 
Ozavestite jo.  
Znova se postavite na ta predel grlenega podstavka oziroma pod brado. Naslonite se na to z mislimi 
in opazujte ta predel.  
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Sedaj misli usmerite na čelno čakro.  
 
Bodite pozorni!  
Od tukaj dalje gradimo modrost. 
 
Čelna čakra se vrtinči preko celega čela, občasno še preko celote materije 
in se širi in razteza. Lahko pa je čisto mala ali čisto stisnjena ali vakumirana, 
kadar vas je strah.  
Takrat se pozna to na čelni čakri, ki se boči in ne izboči. Kar pomeni, da se 
čelo vdre prav po fizični materiji, vendar ravno zaradi tega, ker vas nekdo 
vleče v notranjosti in tisto, kar je zgoraj, vleče navzdol, ker je vse skupaj, kot 

bi bilo vraščeno ali kompaktno namagneteno, se pravi, vleče to polje navzdol. Nimate nadzora nad 
telesno strukturo. 
 
Ko boste zgradili ta dva polja, ste naredili v grobem osnovo, ki jo morate postaviti za pričetek razlitij 
na višavah.  
 
Čelo. 
Usmerite misli v čelo. Poskušajte opazovati čelno čakro.  
 
Zabavajte se.  
Mali otroci, ki se poigravajo s čakro. Poznate tiste konjičke, ki imajo nekakšen rog. Marsikdo od otrok 
želi biti takšen enorogi konjiček ali nekakšen samorog.  
 
Bodite samorog. 
V mislih se igrajte, kot da ste samorog. Pomislite, da imate rog in ste samorog. Imejte zaprte oči in 
se igrajte in počasi boste doumeli, da imate veliko več, kot samo samorog, vendar imate nekakšen 
rog. Ta rog, ki je postavljen pred vami, ni zlit z vami. Vendar, prav s tem rogom se morate nekako 
povezati, da ga postavite na pravo mesto v notranjosti.  
 
Bodimo mali otročki. Bodimo konjički.  
Misli usmerimo v čelo. Poskušajmo misliti in videti čakro. Ni pomembno, kakšne barve vidite ali pa 
nič ne vidite, pomembno je, da misli usmerite na čelo, kjer se vrti vaša čakra.  
Pričelo se vam bo dozdevati, da nekaj zaznavate. Nekateri vidite. Nekateri čutite. Premikajte se levo 
in desno in misli imejte usmerjene na čelno čakro. 
 
Ali zaznate, kako se nekaj v sredini zatika in se premika iz vašega polja? 
Poigravajte se s to energijo. 
 
Misli usmerite v čelo. Premikajte se rahlo levo in desno. Ali zaznavate, kako zabavno je hoditi iz 
enega dela na drugi del?  
Vendar, sedaj znate in razumete, da imate nekaj po sredini čela. To nima veze z vašim tretjim 
očesom, da vas ne bo zmotilo. To je zunaj, ne znotraj. 
 
Sedaj pojdite rahlo naprej in rahlo nazaj. Sedaj boste začutili, kot da nekaj se zrašča in zliva preko 
vaših ustnic, preko vašega grlenega predela (uh, kako se mi vrti) in se spušča globoko, globoko v 
notranjosti.  
 
Energija, ki je bila ustavljena in zaustavljena, se zliva z vami in se postavlja preko ali pod popkovino, 
pod genitalije.  
 
Bodite pozorni na to, kaj se godi! 
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Kot, da vam nekakšen rog raste med nogami oziroma pod telesno strukturo. Premaknili ga boste in se 
osvobodili. 
 

Sedaj opazujte, kako se ta energija steka in zliva. Opazujte, kaj se dogaja 
pod vašimi genitalijami. Prav zaznali boste nekaj debelinsko zmes energije, 
kot nekakšen vakuum, kot bi bili devičniki. Tisti lepi časi, ko ste bile še 
device. Na enaki način raste vam spodnja membrana. 
Ravno tako moškim, čeprav nimate kotanjice, vendar po ženski strani jo 
ravno tako imate. 
 
Opazujte, kako se ta čepek ali rog zliva in sestavlja. Kot bi špico ali vrh 
postavili in se zliva ravno tako zavit in smo ga premaknili navzgor. Opazujte 
spodnji del in ga zaznavajte.  
 
 

 
Vdahnite in se znova preusmerite z mislimi na čelo.  
Sedaj zaznavajte, da zgoraj ni nič. Prazen prostor. To, kar imamo spodaj, bomo še premaknili naprej, 
vendar v pravem času na pravo mesto. 
 
Sedaj se usmerimo na zgornji del zgornjega predela čakre. Zunaj imamo prazen prostor. Nekaj, kjer 
je nekaj bilo. Zaznavajte to. Hkrati zaznavajte, da imate spodaj nekakšno postavitev tega čepka ali 
roga. Pa bodimo obrnjeni samorog.  
 
Ta spodnji del vas ves čas morda bega ali moti.  
Opazujte ga. Vendar le bežno. Kot, da ga zapuščate, izpuščate in prestopate.  
 

Rahlo vdahnite preko nosnic in poskušajte iti 
preko čela navzven. Morda, kot bi pogledali z glavo 
preko čela in se rahlo spustite nazaj.  
Sedaj boste zaznali, kako se je čakra povezala z 
vami. Če ne začutite, znova ponovite. Vendar, jaz se 
ne bom premaknil, ker sem to že naredil. Prav 
začutite pritisk v sprednjemu delu, večje širine čela 
kot pa prej.  
Opazujte.  
Znova ponovite, če čutite, da ste naredili premalo in 
se vrnite nekaj centimetrov nazaj v svoje telo. 

 
 
Sedaj začutite kot da glava ni zraščena z glavo, vendar, da se energija povezuje na kronsko čakro 
oziroma na vrh samega predela.  
 
Zabavno bo. 
Povlečete se navzgor. Kot bi želeli, da vas nekaj vleče v višji stadij.  
 
Znova se vrnem nazaj, da ponovim. 
Se pravi, misli ste usmerili na čelo. Ko ste začutili ta prazen prostor ali okno v svet, ste svojo glavo 
potisnili skozi čelno čakro, rahlo pogledali navzven. Vidite, da je okoli vas prazen prostor, kjer je bil 
prej delček samoroga in ste glavo poveznili nazaj.  
Povezala se je čakra in začutite gostoto, kako se telo nad telo nazaj povežeta.  
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Sedaj začutite pritisk ali energijo, ki je zgoraj, nad vami. Sedaj se prepustite 
temu toku, kot da bi vas želela premakniti rahlo nad telesno strukturo 
materije ali samega možgana. Kot bi želeli pogledati kot kalček ven na širni 
svet. 
Vendar, ne zapuščajte materije. Le nekako pokukajte. Skozi materično glavo 
pokukajte v svet. Glava nad glavo. Lahko preko noska ali cele glave.  
 
Sedaj misli usmerite na zgornjo glavo, na tistega, ki kuka navzven. Čutite 
pritisk, ki pritiska na vas. Sedaj z mislimi njemu vdahnite v nos, a hkrati tudi 
deloma z materijo. Vendar misli usmerite na tistega, ki kuka na površje.  
 
 

Naj vdahne.  
Poskušajte ga opazovati. Sedaj ga vidite. Le opazujte njegov zrak, ki se 
vrtinči znotraj njega, kot bi se v glavi pričela vrtinčiti nekakšna vrtinčasta 
spirala. In v nekemu momentu, ko se cela njegova glava, kot bi jo narisali v 
spirali, zapolni, se spusti njegov kanal nazaj v fizično materijo. 
 
Opazujte ta signal.  
Po notranjosti se zliva. Po hrbtu se zliva. Kot da teče, kot da raste ta beli, 
kristalni, energijski, svodni kanal. Teče v spodnji del telesa ob ritnici, ob 
telesu navzdol. Pustite tej energiji, da raste in se zliva preko vas.  
 
Zabavno bo. 
Povežite se s to energijo. Sedaj ste mali palčki, ki raziskujete svoje meso in 
svojo materijo.  
 
Sedaj pomislite na to, kako se na mečih ustavlja vaše telo. Kot, da ste se od zunaj znova presušili ali 
pritrdili. Tudi, če energija teče čez vaše podplate, nič zato, se bo vrnila in vraščala v podplat. Zavisi od 
vsakega posameznika. Dopustite, da se proces sam odvija. 
 
Opazujte in nič ne sodelujte.  
Opazujte, kaj se dogaja s spodnjimi deli. Vrašča se v materijo in se znova suši.  
 
Sedaj misli obrnite na tisto glavico tam zgoraj. Tako, kot ste tukaj, na grleni čakri sloneli in se igrali, 
sedaj usmerite misli na tistega, ki sloni, morda počasi leseni oziroma trdi in se spušča ali pa obtiči 
nekako nad vašo glavico. 
 
Sedaj opazujte, kaj se zgodi? 
Preprosto se suši. Njegova zmes razprhni. V nekemu momentu boste zaznali kot eksplozijo nekega 
telesa, kot da se razprši in ga več ni.  
 
Ravno tako, po enakemu postopku se razvija nastanek vaše zasnovke v maternici, še preden sploh 
zaznate, da ste noseči ali oplojeni.  
 
Ta stadij tega razpršenega dela je tako, kot bi prašne delce »razplunkali«, razpihali, raztreščili in 
nekako pustili, da se lesketa.  
 
Sedaj opazujte ta prah, ki nastaja okoli vas. Kot, da nastaja sijaj prahu prašnih delcev. Prašnih 
delcev. Če dobro pogledate ta sijaj, boste videli, da so rahli listki ali kvadratki. To je vaš pepel 
sedanjega obstoja, kar pomeni, da ste sedaj dobili nadvlado nad telesno strukturo, ki je bila nekako 
v grobem postavljena še v Ahilovi peti. 
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Sedaj gradimo nekaj drugega. 

 
Sedaj opazujte ta oblak te kristalne ali svetleče energije. Kot, da imate 
oblak, ki se zlije v nekakšno cev preko pleksusa. Opazujte, kako se 
povezuje nazaj v pleksus.  
Naredili bomo drugačno postavitev.  
 
Sedaj preprosto le opazujte. 
 
 
 

 
Oblak ali ti prašni delci se zlivajo preko pleksusa v vaše notranje jedro, se 
spuščajo po notranjosti, po hrbtišču, opazujte to, gredo ven preko vašega 
ritnega predela in se zlivajo navzdol. 
 
Sedaj le opazujte, kako se ti prašni, lepljivi delčki svetlobe prebijajo ali 
premikajo navzdol proti vaši Ahilovi peti.  
 
Nekateri imate usedlino na levi strani, nekateri na desni strani. 
 
Opazujte le spodnji del. 
 
Vendar, sedaj bodite pozorni!  
Pri temu telesu nekaj manjka. Spodnjih okoval pravzaprav nima več, kar pomeni, da se njena energija 
ne bo zlila do podplatov, vendar jo bomo govorili za vas, da bomo potem skupaj z vami lahko 
nadaljevali.  
 
Vsi tisti, ki ste odstranjevali bodalo, ste potem odstranjevali okovala. Se spomnite?  
Na rokah, na nogah ste jih odpirali in na vratu raztapljali. Ostala so vam obročka na samemu jedru 
tega dela vaše materije (op. pokaže na gležnje). 
 
Poglejte sedaj to! 
Opazujte prašni delec. To je bitje, ki se zliva in rije pod to vaše okovalo. Leze, kot bi želel zlesti v 
okovalo in spodaj v vaš podplat. 
 
Zabavajte se. 
Opazujte ga, kako se rilčka, rine in prerine.  
 
Sedaj opazujte, kako poka to okovalo. Bela svetlobna energija se zliva pod ta okovala in jih tali in 
raztali.  
 
Opazujte to! 
Usmerite misli le na eno nogo, na katerokoli vam pač misel povleče navzdol. Okovalo pravzaprav 
razpada in se tali. V notranjosti ni več nič od nič od okoval.  
 
Sedaj se bo zlila ta energija v samo peto, v notranjosti, ali v podplat ali v spodnji del.  
Vsakemu posamezniku bo različni moment, vendar le preprosto opazujte.  
Ko boste tehniko večkrat ponovili, se boste vedno globlje in globlje spuščali. Tudi če niste uspešno 
prešli do spodnjega dela, ne obremenjujte se več! 
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Potem opazujte, kako se vrtinči v spodnjemu podplatu energija, se pravi, kot bi se po lasku bitje 
zlivalo, potem pa naredilo znova spiralo in ta spirala v podplatu odpira vaš, nekako, spodnji, 
medenični kanal. 
 

Opazujte podplat, kako se vrtinči ta energija in pomislite in usmerite misli 
na vaše genitalije ali na medenično dno. Začutili boste morda nekakšen 
pritisk, vendar vrtinčenje v spodnjemu delu. Tukaj se vam bo poganjala 
spodnja spolna čakra.  
 
Sedaj opazujte! 
Tisto nekaj, kar ste predhodno postavili, se bo pričelo vrtinčiti v drugačni 
smeri, se pravi, nikakor ne tako (op. pokaže navpično), niti tako (op. pokaže 
vodoravno), vendar popolnoma, kot palačinkica, ki se vrtinči na vašem 
medeničnem dnu. 
 
 

 
Sedaj vdahnite to palačinkico ali to energijo rahlo navzgor in jo spustite 
rahlo navzdol. Usedla se vam bo v medenično jedro oziroma znotraj.  
 
Znova rahlo ponovite in jo namestite.  
Rahlo vdahnete in jo namestite in jo nežno spustite.  
 
Sedaj opazujte. 
 
 
 
 

 
Vrtinčasta energija naredi las na drugo nogo in po nogi okoli vas na vaš 
podplat.  
 
 
Opazujte, kaj se dogaja z drugim okovalom. Iz druge strani, iz okoli in okoli 
ta energija, kot las, se zlije okoli tegá in obdrži na vas. To okovalo bo še za 
nekaj časa ostalo.  
 
 
 

 
Ko boste doma naredili to tehniko, delajte točno tako, kot ste vodeni. Pomemben je proces 
točnosti, vestnosti. Vendar, ko boste postavili vse skupaj na svoja mesta, boste dobili nadvlado nad 
materijo.  
 
Sedaj že nekateri čutite lahkotnost telesa. Morda ste majčkeno utrujeni. Vendar, drugače začutite in 
zaznavate lahkotnost telesa.  
V nekemu momentu boste zaznali, kot da energija okoli vas diha in se zliva z vami. Pričel se bo proces 
pravilnega sestavljanja znotraj vas. To je nekaj, kar boste gradili v temu delu. 
 
Sedaj prehajamo na fazo modreca. 
 
Čelni kanal imate sedaj postavljen oziroma odprt. Kronski kanal je še čisto zaprt oziroma še ne odprt.  
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Ali si predstavljate? 
 
Imate materično glavo in imate, se pravi, odprtino, ker sedaj imamo povezano in postavljeno. Znotraj 
te glave imate nekaj, kar je podobno gostljati svečki. 
 
Pomislite na to, kako lepo bi bilo, če bi lahko dihali preko grlenega predora, preko grlene čakre v 
čelno čakro. 
 

Pomislite na grleno čakro in poskušajte vdahniti. Vdahnite preko nosa, 
vendar misli usmerite preko grla.  
 
Ali zaznavate? (vdahne)  
In izdahnite. Znova vdahnete in izdahnete. Napolnil se je hrbtni del 
pljučnega prekata. 
 
Sedaj usmerite misli na čelni predel. Čelo je pravzaprav poseben prostor. 
Znova vdahnemo in pomislimo na čelo. (vdahne) 
 
Poskušajte misli, dih, iz tega zavednega pola, kot bi vdahnili preko čela. 
Poskušajte ga spraviti navzgor! Prav »zdrezajte« ga navzgor. Saj bo šlo! 
 

 
Vdahnite in pomislite, kako vdahnite preko čela. Kot bi dih preko nosa 
potisnili navzgor, kot bi nekdo, ki je zunaj, ki vedno diha preko nosnic, 
pričel dihati in ga preusmerite navzgor. Kot kobra, kot kača, ki se vzdigne in 
udari. Tako boste vi udarili in napadli svojo čakro. Vdahnili boste preko nje! 
 
Znova vdahnemo preko pljučk in izdahnemo. Pripravimo se na čelno čakro.  
 
Vdah.  
Opazujte, kako energija se na silo vzdigne in gre v ta čelni prehod. Misli 
usmerjajte, kot da vdahnete, vdahnete preko čela. Usmerite jo na zgornji 
del možgana in pustite, da se zlije preko možgana.  
 

Ko vam en trenutek uspe, da potegnete in povlečete energijo v čelno čakro, boste zaznali, kako se 
zlije vaš vdah preko možgana in okoli možgana se bo zlila posebna energija. Poskušajte. 
 
Znova vdahnete.  
Bela prosojna energija se zliva preko možgana. Ko se to naredi – le enkrat ali dvakrat potrebujete, 
potem opazujte, kako šampanjec teče preko vašega možgana v notranjosti.  
 
Opazujte in uživajte. 
Če vam to ne uspe, ne vrzite puške v koruzo! Ponavljajte. 
Pomembne so misli, fokus. Vse tisto, kar boste želeli, boste naložili tistemu nekomu, ki vam bo 
ustregel in naredil. 
 
Ko imate to sestavljeno, ko imate čakro prebujeno, jo imate za večnost ali za ves ta sodobni čas 
prebujeno.  
 
Imate postavljeno grleno čakro. Imate postavljeno čelno čakro.  
Sedaj šele pride najboljše. 
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Sedaj pomislite na zgornji del glave. Ta pa je nekaj najbolj lepega. Od tukaj 
vsi vlečete to najbolj pomembno energijo preporoda.  
 
Sedaj pomislite in usmerite na to, kot da imate veliko palačinko nad seboj. 
Pomislite.  
Spekli ste veliko palačinko, ki ste jo položili nad svojo glavo. Ravno tako je 
velika kot vaša glava. Vendar jo niste dali od nekod drugod, vendar jo imate 
samo, samo postavljeno nad glavo.  
 
Opazujte to palačinko. 
 

Sedaj rahlo odmaknite sebe, kot da bi pogledali pod to palačinko in opazujte, kako posebna je. 
Vrtinčasta spirala je postavljena in skorajda miruje ali pa pri nekaterih morda celo nazaduje.  
Le opazujte, kot da je narisana, narisana in naslikana. Nekaj časa jo opazujte. Potem boste zaznali, 
ko jo boste občudovali, da se bo zlila z vašim notranjim obrazom ali jazom.  
 
Da ponovim! 
 
Opazujte jo. Kot, da rahlo potopite sebe v materični glavi, glejte z obrazom v njo in jo opazujte. 
Bela je. Kristalno čista je. Spirala pa je narisana in poudarjena. 
 
Sedaj se vam je zlila preko vašega obraza, ker ste jo videli, ker ste jo prvič videli in si jo nadeli na 
notranje telo. 

 
Sedaj opazujte, kako teče ta energija. 
Točno tam, kjer ste naredili rano na samemu začetku, ko se je tisti prvi del 
šampanjca zlil preko telesa in kjer ste naredili ranico na samemu začetku. Ta 
ranica se sedaj zaliva prav s to energijo, ki se povezuje izpod vaše palačinke. 
Tako mi je všeč ta palačinka!  
 
Ta energija, ki se zliva, je polna in zaliva in zapolnjuje vašo rano. Poglejte, 
vaše meso mesa tega sveta se spravlja v preporod. Rojeva, preoblikuje in se 
zapolnjuje.  
 
 
 
Opazujte vašo rano, kako se od notranjosti navzven polni in zapolni. Ko se 
zapolni ta ranica, energijo spustite ven, naj steče preko telesa in naj zalije 
tam, kjer je nekaj za zaliti. 
 
Uživajte v temu procesu celjenja takšnih ali drugačnih ran.  
 
Lahko se sedaj znotraj umirite, pomirite in opazujete le proces celjenja. 
Lahko kar nekaj minutk uživate v takšnemu procesu in boste videli, kako 
znotraj, po različnih delih telesa vas morda nekje različno zaskeli, zapeče. 
Tam se celite v notranjosti. Tudi po večnosti. 
 

 
Sedaj pomislite, kako ste znotraj enega telesa. Kot tiste babuške. Končno so mi povedali pravi izraz!  
Znotraj ste babuška, ki gleda rahlo navzdol in se zaveda, da je v lupinici, ki ji je jajček ali telo, ki se 
daje za njo. 
Sedaj ste notranja babuška. Notranja deklica. Lutkica ali svečkica.  
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Opazujte se, kako ste kot mali ptiček, ki je znotraj v jajčku čakajoči, da se prebudi in obudi. Ali pa celo 
oživi. 
 
Sedaj pomislite na notranje telo, na njegovo kronsko čakro ali na zgornji del, kako se od njega 
pričnejo hlapi ali energijsko polje povezovati preko telesne materije, preko tiste sladke palačinkice.  
 
 
Opazujte, kaj se dogaja.  
Pustite to puhtenje, da gre preko vašega telesa.  
 
Opazujte to.  
Vmesni prostor med spiralo je prazen prostor. Vlijte se skozi to spiralo in pojdite preko palačinkice, 
kjer je spirala.  Zlijte se in vakuumirajte se.  
 
Zaprli ste se. Zapečatili ste se. Vendar ste prišli nad prvi nivo višjega ozaveščanja.  
 
Od tukaj dalje opazujte, kako ste se zalili. Kot steklenice, kjer jih z voskom zalijete in zaprete. Tako 
ste se zlili z višjo dimenzijo. 
 
Od tukaj dalje greste le še navzgor in nikoli navzdol. 
 
Bodite pozorni! 
 
Vdahnite. Izdahnite.  
Vdahnite. Prav v notranjost in izdahnite. Tako, kot vam kaže telo. Tako, kot vam narekuje telo. 
Dihajte, da se sprostite in umirite.  
 
Morda boste zaznavali različno vrtinčenje energij. Morda boste rahlo omotični. Vendar, to je proces, 
preko katerega gresté, da se umirite in pomirite. 
 
Sedaj notranjo glavico rahlo premaknite. Začutili boste, da ste speti prav s to višjo energijsko 
gmoto, da ste preko naše sladke palačinke in da ste vi pečat. Vi ste tisti, ki sedaj nadaljujete zgornji 
predel. To je dimenzija. To je širina ene izmed osmih dimenzij. 
 
Bodite pozorni! 
Ko boste osvojili to tehniko, se pravi, ne glede na to, kje boste potovali po notranjosti telesa, boste 
vedno imeli svoj pečat. Kar pomeni, da ne boste več tukaj spodaj ujeti (op. pokaže na podplat), 
vendar boste ujeti tukaj zgoraj (op. pokaže predel nad kronsko čakro). Tukaj, kjer imate dostop do 
Modrosti, kjer imate dostop do Akašov.  
 
To je osnova, ki jo boste zgradili. 
 
Vendar, sedaj vam bom obrazložil naprej. Vendar, ni potrebno slediti, lahko pa tudi, če vam bo lahko 
in ne pretežko.  
 
Ko boste na temu področju tega polja (op. pokaže na čelno čakro), se boste zavedali vmesnih 
prostorov. Nad vsakim poljem bo nova palačinka, nova faza ali vstopno polje. Preko vseh se boste 
potem sami po sebi prelivali in premikali. 
Na koncu boste spoznali, da na vrhu je čisto drobna mala palačinka, nova v spiralasti zmesi in vedno 
znova se boste zlivali in prepuščali in pečatili. 
Od vsakega posameznika bo odvisno, glede na to, kako in v kakšnemu momentu bo dozorel.  
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Sedaj vas bomo učili še eno tehniko.  
Le zato, da si bomo potem vzeli premor, se malce nadihali svežega zraka, odprli morda prostor v 
temu delu in prezračili. Mnogo bolje vam bo in lažje vam bo. 
 
Ko želite umiriti svoje telo, morate vedno in redno se zavedati čelne, grlene ali kronske čakre. Sedaj 
veste, da ste na kronski čakri, nad njo, naliti, ujeti ali vakuumirani. Ni več možnosti, da zdrsnete 
navzdol, vendar zdrsnete lahko le še navzgor.  
 
Ko imate v grobem postavljen ta sistem, se šele pripravljate na vstop v Akaše, Arkaše ali kakorkoli že 
imenujemo. Svet Modrecev.  
 
V ta Svet vstopate po drugi tehniki. 
 
 
O STRAHU 
 
Kadar želite umiriti svoje telo, ki ni vaše telo, ki je morda malce težje ga umiriti zaradi strahu, 
pomislite na to telo. Pomislite na celoto. Kot da zaprete oči. Zaprete oči in zaznate strah znotraj 
sebe. To se zgodi vsakomur skorajda vsak dan.  
 
Čas je, da premagate ta strah. Šele od stopnje strahu navzgor boste nadvladali in prevladali in 
boste enakopravni Modrecem in boste vstopali v njihov rajon.  
 
Ko začutite, da vas grabi panika, strah ali obup, pomislite, zaprite oči in pomislite na celotno 
telesno strukturo, ki jo sedaj poznate. Rabite le nekaj trenutkov.  
 
Vdahnite in mislite na celoto. Ugotovili boste, da migetate. Prav fantastično se premikate in gibate.  
 
Opazujte.  
Vse je v malih pikicah, v drobnih pikicah. Takšno je vaše telo. Vse je sestavljeno iz piša, iz nečesa, kar 
se giba in kar je naslonjeno drug ob drugega. In vsak delček se giba za sebe s takšno svetlobno 
hitrostjo, da se vakuumirate, da se povezujete in da imate kompaktno telo. 
 
Zakaj bi vas bilo strah, če pa vidite, kako enostavno je sestavljeno vaše telo? 
 
Opazujte ga!  
Opazujte migetanje vašega telesa.  
 
Opazujte ga.  
Uživajte v tem.  
 
Čez čas boste ugotovili, da se umirjate. To je prva stopnja, v kateri boste dosegli stanje miru.  
 
Opazujte ga. 
Enake pikice, kot morda v trenutku ali občasno ujamete, ko gledate v nebo. Saj ste kdaj pa kdaj ležali 
na trati in gledali v modrino vašega neba? Nad vami je kar naenkrat pričelo mrgoleti polno malih 
pikic. Vaša avra je ravno tako pikčasta, gibljiva kot vaše telo.  
 
Zabavno bo.  
Boste videli, kako boste ujeli svoje telo! 
 
Strah ne prihaja od vas, ampak prihaja v vas!  
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Pazite to! 
Ko ste popolnoma umirjeni, vsakdanje tečete v nekemu življenju. Potem se spomnite na nek 
dogodek, ki vas kar trešči po glavi. Aah, saj res, znova imam nekaj za urediti. Jooj… V momentu, ko se 
spomnite, vas stisne v telesu. Kako je to mogoče? Kako je to mogoče, da vas je strah znotraj telesa? 
 
Dragi moji. 
To je bitje, ki pride do vas. Lahko od nekoga drugega, ki razmišlja o vas, ki vas pričakuje. Morda vas 
pričakuje v izpitu? Morda vas pričakuje v kakšni pogodbi? Kadarkoli in kjerkoli!  
 
Ko vam misli treščijo v glavo, je to prvi znak, da je nekdo pri vas. Tisti nekdo se najprej poveže, ki je 
poleg vas. To je delček sekunde. Se poveže z vašimi mislimi in prinese vaš strah. Zaneti vaš strah.  
Ko se on z mislimi poveže na vas, haa.. dragi moji, on prebudi delček duha, ki ga je vstavil v vas, ko 
sta se prvi moment srečala, ne da bi se vi tega zavedali. 
 
Potem zaznate ta strah. A ta strah ni nič drugega kot majhen delček duha, ki ste ga od prvega 
snidenja, ko ste ga pogledali v obraz, dobili v vas.  
 
Ta delček se giblje po notranjosti in se vsidra v predel maternice, ali trebušnega dela ali morda celo 
srčevoda ali sečevoda celo. 
 
Bodite pozorni! 
Zagotovo poznate to, ko vas kar na lepem, prav po levi strani, opazujte to, kako trešči ta energijski 
kanal v vas. Kako se pripne nekaj. In potem razburjenje in strah kar vzplapola v vas.  
 
Takrat se zakrčite in vas postane strah, ker tisti delček, ki je znotraj vas, vas spomni in opomni, kaj 
čaka vas in tega se morate zavedati. 
 
To je osnova, da strah ne prihaja od vas. Zato vas ni potrebno biti strah. Vendar strah povzroča tisti 
nekdo, ki prihaja do vas. Sedaj je čas, da ga treščimo iz vas! 
 
Bodite pozorni na to! 
Na ves glas si sami v sebi recite: »Prevladal bom ta strah! Treščil ga bom iz sebe ali iz vas!« 
 
Šele takrat se boste prebudili, da imate v svojemu sistemu mnogo več kot pa pripada vam in ste 
predelali, ker ste bili pridni, ker ste se pripravljali, razmišljali in mu celo dopustili, da je vstopil v vas 
na nezavednemu polju in manipuliral z vami. 
 
Ampak, dragi moji, to je košček od vsakega posameznika, ki ste ga kdajkoli v življenju srečali. Celo 
vašega psa! Da ne boste mislili, imate vstavljenega v notranjosti.  
In iz teh delčkov, dragi moji, se delajo usedline za vaše tisočere bodočnosti.  
 
In zaradi tega, prav zaradi tega drobnega delčka, joj, dragi moji, morate znova v ponovni lastni razvoj 
ali v ponovno rojstvo. In znova ista zgodba z istimi ljudmi, z istim strahom! In vedno znova padate in 
vas je strah. 
 
In ko ga v naslednjemu rojstvu ali v ponovnemu vstajenju srečate, osebo, ki vam ni postoril v tistemu 
življenju popolnoma nič, se ga kar bojite.  
Zakaj? 
Ker je ta strah vzgojen in pridobljen in raste z vami. In točno veste, da vas bo napadel. 
 
Haa.., dragi moji! 
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Čas je, da raziščete svojo materijo in da jo raztreščite na prafaktorje! Le tisto, kar je vaše, imejte v vaši 
lastni lasti ali roki. Vse, kar ni vaše, pa zalučajte v smeti! 
 
Osvobodili se boste strahu! 
 
Strah je torej delček, ki ni od vas, vendar se prebudi, ko nekdo pride do vas. To ni telesna struktura 
materije, vendar energetsko bitje, ko nekdo, ki ima ali ima možnost manipulirati ali razmišljati o vas, 
kako vas bo ujel, kako vas bo sesul, kako vas bo spodnesel – sprogramira energetsko bitje, bom jaz 
dejal, ki pride do vas, si pomane roke, ker je tako naredil tudi v prejšnjemu življenju in še prejšnjemu 
in še prejšnjemu. In ves čas, ista godlja se ponavlja.  
 
In, ko se tisti nekdo približa, se ta drobni delček prahu, drobni delček prahu, prebudi, vdahne in vas 
postane strah. Saj vam ni nihče nič naredil, pa vas je strah! 
 
Česa vas je strah? 
Tistega, kar manipulira z vami in tukaj nastaja zmota! Tukaj manipulirajo z vami znotraj vašega 
sistema in to se skriva v materiji, dragi moji! 
 
Bodite pozorni! 
Ko zaznate to, kdo je kdo, kam morate posegati, veste, da je to en majhen listek. En majhen kvadratni 
listek, ki ima malce oguljene robove.  
To je osnova za vaš strah. Frcnete ga ven, pa ga več ni. A ta vragec pride nazaj. Kar pomeni, da ga 
morate uničiti. Morate ga staliti, da ga ne bo več med vami. 
 
Ampak. Ni tako preprosto. Zato morate uporabiti tehniko Modrosti.  
 
Ko začutite, da vas bo ob kakšni osebi napadel strah, pomislite na ta listek znotraj sistema in 
poiščite in opazujte, od kod pride ta strah? Prav takrat. Naučite se to!  
 
Ko veste, da vas je nekoga strah, misli usmerite na to in opazujte in opazujte in čakajte, kje v telesu 
se bo naredil premik.  
Ha.. ha.., dragi moji. Vedno na istem mestu, ker je ta zoprni listek prav na istemu mestu. In ko 
popazite, prav mala drobna pikica zavibrira in se razblini in zavrtinči in ujame trebušno votlino, potem 
pa navzgor, v grleno čakro.  
 
Haa.., ampak tukaj še ni dovolj. On prevzame še vaše misli in potem je konec z vami. Ne znate več 
pisati, ne znate več računati, ne znate več razmišljati! Saj ne znate popolnoma nič! 
Pa vse ste znali. 
 
Kaj ni to tako nekako malce preveč predrzno? 
 
Haa… Vas bom Jaz nekaj naučil! 
 
Točno veste, kje vas popada strah. Zato opazujte svoje telo. Prej ste ga, seveda, od odzunaj, ste ga 
zaznali, kako vas je popadel strah, ste pomislili na to in opazovali telo, kako se giba, kako se premika, 
kako se lesketa.  
In, ko boste opazovali telo, boste zaznali en majčken listek, en droben listek. Drugačne barve. Ne 
bo svetel, ne bo se sijal. Tam bo morda celo rjavkaste barve.  
 
Haa… To je tisti delček, ki vam bo povzročil težave. In če boste dobro zmanipulirali svoje telo in ga 
opazovali in občudovali, boste videli, da imate kar nekaj takšnih listkov znotraj po telesu, še preden 
nastane ta strah. 
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A, res, bodite babuške in opazujte svoje telo. Šele takrat boste videli, koliko prelomnih ljudi imate 
pred seboj, ki vam bodo povzročali strah. Ali pa dogodkov, ki so povezani s to energijo ali s fizičnimi 
ljudmi, ki vam povzročajo strah. 
 
Sedaj veste, od kod prihaja. Vendar, to še ni rešitev! 
Pomembno je, da se zavedate, da so čakre odprti kanali.  
 
Pa pričnimo sedaj pri čakri.  
Ko bi radi nekako izjecljali, da vas je strah in da naj vas že pusti pri ljubem bogu pri miru, pomislite na 
tole grleno čakro, ko ne morete niti govoriti in se vam vse zatika v grlu.  
 
Čakra je pravzaprav prehod, svoboda, ki smo jo sedaj že predhodno osvobodili.  
Pomislite na ta vdah.  
 
Vendar, pazite, sedaj prihaja najboljše od najboljšega.  
Okoli svojega telesa imate kajpada vsi avro in avrična telesa.  
 
Grlena čakra se pravzaprav povezuje kot cev. Bela cev, ki raste in se zrašča v zunanji ovoj vaše avre. 
 
Bodite pozorni! 
To je lahko mali prostor. Kot bi podaljšali nekakšno cev, vam zraste in raste. Diha z vami. Opazujte to, 
kako vam diha. To je kot bi slamico potisnili ven, na drugo stran in dobite pravzaprav podaljšek. To je 
osnova. 

 
Ko vas je strah, pomislite na to, kako najprej iz 
sebe potisnite to cev. Potem na sami cevi, ki se 
pripne, nekako takole, pol metrčka od vašega 
telesa na neki zunanji ovoj, boste opazili cev. Kot, 
da bi se preko jajčka prerinili, postavili cev na 
lupinico zunanjega jajčka in ta lupinica se 
pravzaprav okuži s tem jedrom te osnove, kot 
korenine, ki zrastejo na površje tegá. In se zlijejo. 
In rastejo. 
Cev, ki je na koncu gibljiva, živa, kot vaše korenine, 
ki jih poznate pri napačnih meditacijah. Tukaj 

morate uporabljati korenine. 
 
Se pravi, pomislite na grleno čakro, jo pripnete, podaljšate na zunanji del, naredite luknjico in 
zrastete in se prelijete preko vašega ovoja.  
 
Opazujte to! 
Tukaj je moč govora.  
 
Ko boste odprli to čakro, boste vsakemu povedali točno tisto, kar vam pride ali zlebdi nad um in 
razum. In prave besede na pravem mestu sežejo v vsakogar, ki poskuša manipulirati vas.  
 
 
In to je premalo. 
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Sedaj odprite čelno čakro. Le opazujte jo, kako se vrtinči! Vendar, ne 
poganjajte še, dejansko teh cevi. Le pomislite na njo. Potem jo pustite, jo 
upognite, da se zbudite in se spustite v pleksusni predel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kje vas je najbolj strah? Kje vas najbolj zaboli? 
Tam, kjer ste najbolj ranjeni. To pa je pleksus. To je center, stičišče vsegá. 
 
Haa… Tukaj bomo delali spremembe za vsakogar! 
 
Vedno, ko vas je strah, vedno, ko poskuša nekdo vdreti v vas, je vedno tukaj 
(op. pokaže na pleksus). In ko poznate človeka, ki vam poskuša vdreti v 
sistem, marsikdo to pozna, vedno vas zaboli pri pleksusu in vam črpa 
energijo in kar letite na glavo. 
Haa… Poženite cev. Odprite se. Zaznajte svetlobo. Odprite cev in jo 
povežite v gosto energijo!  

Opazujte jo, kako puhti, vendar jo ne pripenjajte na jajčka po zunanjosti. Opazujte jo le, kako migeta.  
 
Igrajte se s to svetlobo! To morate aktivirati in odpreti.  
 
Opazujte, kako puhti barva ven iz vas in se prične gibati, prebujati in živo živeti. Če začnete globlje 
opazovati, boste videli celo obraz bitja, ki skrbi in pečati vas. Prav ta bitovna skupina je tista šibka 
skupina, ki se morda prestraši in se potegne ali povleče znotraj vas in vas odpre. 
 
Ha, ha… To pa prihaja prav iz vašega uma in razuma, kjer zavestno veste, da se morate nekoga bati in 
ker je vse medsebojno povezano, vi z mislimi sprogramirate, da vas je strah, ker ste zaznali tistega 
nekoga, ki se nekako sprehaja v vas in je povezan um in razum prav s tem zaprtim kanalom.  
Ha, ha…, in ko pomislite, da vas je strah in da vas bo pognala panika, je to le trenutek, trenutek, v 
kateremu sebe odprete in se povlečete znotraj in odprete svoj lastni kanal.  
 
Haaa… Tako ste ranljivi, da lahko marsikaj vstopa v vas. Zato sedaj veste, kako to poteka. 
 
Vi boste naredili ravno obratno! 
Namesto, da bi se stekali znotraj in bežali od vaših vrat in odpirali vaša vrata ali duri, jih boste 
preprosto zapirali in odpirali v druge smeri. 
 
Namesto notri boste odpirali navzven. Pomislite na čakro, ki se vrti in opazujte, kako prhni, se 
dejansko bohoti in se zliva v ta zunanji predel. Dovolj je to, da naredite, ker tukaj je talilni sistem. 
Vsakdo, ki bo poskušal priti do vas, ga bo ta energija pikala in razpikala in raztalila in se bo pobral 
od vas. Potem je to lahko nekaj, kar prihaja po fizični materiji ali nekaj, kar prihaja po energetskih, 
drugih svetovih ali sferah. 
 
Ko imate to energijo zunaj in se puhti, haa…, nihče več ne more vstopiti v vas.  
 
Sedaj šele, ko imate to postavljeno, pa pomislite na čelno čakro.  
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Čelna čakra pa je nivo zavesti, v katero bomo sedajle vstopili.  
 
Ko želite nadvladati, ko želite prevladati nad vsemi, kar je pod vami, morate uporabljati le tole in ne 
to, kar je znotraj. Pozabite na tisto notranje! 
 
Vdahnite preko čelne čakre. Sedaj ste postopke že nekako osvojili, kar pomeni, da v določenemu 
momentu rabite le tale delček, ki ga bomo sedaj osvajali.  

 
Pomislite na čelno čakro. 
Vdahnete preko nosnic oziroma misli usmerite na to in vdahnete preko 
zgornjega dela. Sedaj opazujte, kako se vrtinči spirala in se cev zgrablja v 
notranjost, do polovice telesa. Kot, da bi vas nekdo prebodel s kopjem 
preko glave, naredimo nekakšno sredino ali center okoli katerega se boste 
gibali in premikali. In prav do tega kopja, ki ni kopje, vendar je sredina, 
boste vi do konca ali do sredine tega telesa prehajali. 
 
Vdahnete preko notranjosti, povlečete zrak do sredine tega predela (op. 
pokaže kronsko čakro) in opazujte, kako se preko tega kopja povlečete 
navzgor.   

 
Ponovimo tehniko. 
 
Vdahnete v notranjost, do polovice telesa in povlečete navzgor. Cev, ki smo vam jo opevali, jo imate 
znotraj telesa in to vrtinčasto in prazno.  
Prazno, po kateri se lahko sprehajate in nadvladate. 
 
Se pravi, kot bi se čelo vdrlo v notranjosti. Opazujte telo materije, kako se upogne in se zlije s to 
cevjo prav na sredini vašega telesa. 
Vdahnite in se spustite po tej cevi ali zgoraj ali spodaj. Veliko časa boste imeli za raziskovati.  
 
Stanje Modreca se skriva prav v temu delu. Ko imate vse postavljeno, lahko uporabljate le ta del.  
 
Vdahnete preko čelne čakre in se umirite. Opazujte cev, s katero ste se povezali.  
 
Znova vdahnete in se napolnite v tej cevi. 
Ta cev je prazna. Znotraj nje se morate zapolniti. To jedro morate napolniti. Prav opazujte, kako se 
vaša energija zliva znotraj vašega sistema in postajate kompaktni. Tako kot Zemlja, ki je nekako na 
neki osi in okoli osi se vrtinči. In tako se tudi vi vrtinčite okoli svoje lastne osi.  
To je vaša lastna os. 
 
Opazujte se! 
Če želite iti v nižine, pustite. Vendar, to boste raziskovali doma. Po tej osi se lahko sprehajate in 
opletate in opazujete. 
Različni nivoji, različne modrosti, po kateri ste do sedaj stopali, je spodaj in ne zgoraj. Če želite 
nadvladati in spoznati vse tisto, kar so Arkaši, Akaši in najvišje zmesi, morate priti prav v to cev in iti 
zgoraj. Čeprav vas bo telo morda vleklo navzdol, pojdite najprej dol. 
 
Misli so pomembne. 
Misli so tiste, ki vas bodo vodile in usmerile navzgor. Po plasteh, se pravi, okoli vas se vrtinči kar 
nekaj takšnih palačink. Preko teh palačink se boste zlivali in na vrhu palačinke, ki je najmanjša enota, 
se boste razlili in popolnoma umirili.  
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Kar pomeni.  
Vdahnete preko čela, se spustite v to cev. Tako kot zgoraj, tudi spodaj. Pustite, da se polnite tako, 
kot želi vaš sistem. Vendar misli zavestno usmerjajte v zgornji del. Greste preko teh navideznih 
plasti, dimenzij. Pojdite zgoraj, preko njih in se spustite okoli telesne materije.  
 
Popolnoma jo boste obvladali. Popolnoma boste zavibrirali in dobili nadnaravno moč polja ali 
področja manipuliranja prav vi, čisto sami.  
 
Ko zgradite to magnetno polje okoli sebe, dragi moji, kamorkoli boste vstopali vas bodo opazili, 
zapazili in se odmaknili. 
Vse tisto, kar je slabo za vas, bo odpadlo od vas. Ljudje bodo postali pohlevni, ponižni in vas bodo 
pričeli spoštovati.  
Vendar, ne zaradi vas, vendar zaradi energije, ki jo imate okoli vas. Vse je v energiji.  
 
Da želite nadvladati in imeti mir znotraj sebe, morate iti preko telesa. In s tem, ko ste zunaj, 
nadvladate tisto polje, v katerem človek nasprotnega telesa sedi in poskuša drezniti v vas. 
Popolnoma boste osredotočeni in sfokusirani na svoje misli, na svoj govor, kaj boste spregovorili in 
tako boste pomedli z vsemi tistimi, ki so slabi do vas.  
 
To je nekaj, kar se dela nagonsko ali podzavestno. Vendar, sedaj zavestno poznate, kako priti do vas 
ali do sebe, do svojega telesa, ki je del vas in kako nadvladati tistega nekoga, ki poskuša zmanipulirati 
vas. 
 
Sedaj gremo naprej. 
Kar nekaj stvari bi vam rad še nekako obrazložil, čeprav nekako pritiskajo, vendar bi rad še nekaj 
stvari dejansko povedal, potem pa bom naredil premor in potem bo čas za vaša vprašanja. Še nekaj 
minutk mi, prosim, podajte. 
 
Ko imate to, zgradite okoli sebe močno polje, kjer vi nadzorujete vse okoli vas. Vendar, vi presežete 
to raven le takrat, ko ste dobri, ko ste topli, ko ste energijsko popolna ljubezen, ko ste res s srcem 
in z dušo predani in dobro usmerjeni.  
 
Nikoli in nikdar pa, žal, ne boste prišli preko te cevi, če boste nizko vibrirali, če boste neprivoščljivi, če 
boste zlobni ali hudobni. 
Dragi moji, takrat ne morete visoko vibrirati. Takrat ne morete priti nad to. Vendar ste nizkih vibracij 
in greste po Zemlji in nad Zemljo se spuščate nad človeka. 
 
Ali poznate to, kako manipulirati in krasti od ljudi tisto, kar je dobrega? 
Ljudje, ki so slabi, pa verujem in zaupam, da ljudi ni slabih, vendar malce energije so malce 
preurejene.  
Tisti ljudje se spustijo v medenično dno, ne da bi se zavedali in gredo kot tema po tleh. Med nogami 
in po tleh. In potem se naenkrat vzdignejo, tako pred vami, kot bi zgradili ščit. Pridejo nad vas kot 
kača, ki bo napadla vas in nad njim, nad njegovo kronsko čakro počakate in se gibate. 
Ta črnina se giba nad vami. Haaa…, ampak ne v dar od zgoraj navzdol, vendar se poveže z vašo 
popkovino, z vašim pleksusom, s prsnim košem in vdre v vas. In, ko znotraj sebe udari v vas, haa…, 
šele takrat, ko se prisesa, ona useka in udari po vas. Tako črnina ali tema napada vas. 
 
Haa…, marsikdo to pozna.  
Takrat se čisto zgrudite in olesenite. Hmm… Zato je dobro, da ste vedno dobri in kvalitetni. 
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ZVOK 
 
Sedaj posegam še na eno področje. Še nekaj bi vas rad naučil. Nekaj, kar vam bo res prišlo še prav. Še 
tole dajmo! Dajmo zvok. 
 
Vse tisto, kar imate znotraj sistema, vibrira na zvok.  
 
Ali veste, da vse, kar se nekako vrti, so tuljave, ki na nizkih vibracijah vibrira, poje in zaradi tegá vaše 
telo skupaj stoji! Ali ste vedeli to? 
 
Zaradi glasbe, dragi moji.  
Zaradi piša vetra vaše telo skupaj stoji. Haa…, tega pa niste vedeli! 
Vsaj ne vsi! 
 
Če ne bi bilo glasbe, če ne bi bilo zvoka, haa…, tudi vašega telesa ne bilo skupaj, vendar bi bil pok in 
razpok, haa… in vi bi bili vse prej, kot pa kompaktni.  
 
Poglejte! 
Vsaka čakra, ki jo poznate vibrira na določen zven ali zvok. Vendar, nižje kot greste, nižji je zvok 
vibracije. Zagotovo ste kdaj slišali v ušesu ali v notranjosti neki zven, oouuUUuu. To poznate, spiralo, 
ki se vrti in vas spravlja ob pamet. 
 
Zagotovo poznate to! 
Kar pomislite. Velikokrat ste poslušali čakre, ki se vrtinčijo, pa vas je postalo strah ali pa ste se celo 
usekali po glavi, ker niste vedeli od kod ta zvok. Poslušali pa ste le vrtinčenje spiral, dragi moji. 
 
Spirale imajo visoko frekvenco in vsaka frekvenca je posebna frekvenca.  
Mi bomo vzeli le eno. 
Če boste vzeli telesno strukturo telesa, se pravi, samega pleksusa, ste zmagali na vsemu področju.  
 
Poglejte! 
Tako kot zgoraj tudi spodaj. 
Dajmo, še tole zdržimo. 
 
Imamo center glasbe in petja. Če pomislite na vibracijo zvoka, ko mantrate, se mantra vašega 
zvoka premika po različnih delih. Vi imate tako fantastično zasnovano telo. Prav po plasteh. In vsaka 
plast ima svojo vibracijo. Svoj prizvok.  
 
Vendar, če boste vzeli notranjo vibracijo enega zvoka, le preko pleksusa, se vam bo postavil sistem 
tako kot mora biti. 
 
Ker ste vi popolnoma zaspani v temu telesu in imate razmetano vse, kar je znotraj telesa in imate 
popolnoma napačno postavljeno, je čas, da dejansko posujete vašo vrečo z glasbo, s pesmijo, z 
mantro. In, ko boste osvojili to mantro, dragi moji, boste postavili telesno strukturo tako, kot je 
potrebno. 
 
Vse, kar je nizkih vibracij in imate razmetano po celemu telesu, da so vas zakodirali in ne sprostili, 
haa…, je sedaj čas, da postavite to na pravo mesto.  
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Čakra je. 
 
»U«, ki gre rahlo kot v »M«, vendar ga ne izgovorite. To je center, kjer se Zemlja in Nebo združita. 
Točno ta vibracija je najbolj prava za vse vas.  
 
Doma boste trenirali. Misli boste usmerjali na ta, pleksusni prekat. Potem boste videli odprtino, ki 
raste, ki raste. Bolj globoko, kot se boste usmerjali, bolj bo čakra, vibracija, pesem, se zlivala v vaši 
notranjosti in postavila na pravo mesto vse tisto, kar morate postaviti.  
 
Vdahnete vedno, vedno preko grla! Ja, ker je to Zemlja. 

 
Vdahnete preko ust in opazujte, kako se energija zraka spravi znotraj. In potem. 
 

 
Širi se, širi se in razpira se čakra.  
Boste videli, kako boste uživali, ko boste naredili red v svoji omari. Nekajkrat boste ponovili. Vendar, 
tukaj vdahnete preko ust. Ker to je Zemlja. Zemljo morate razsuti in postaviti tako, da vam bo dobro 
in prav služila. 
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Haa... Vidite. Glas se lahko premakne zgoraj in pride na drugo čakro. Vendar, pričeli boste, ko boste 
vdahnili, boste spustili zrak v notranjost pleksusa in ne dol. Tu spodaj nimate kaj iskati. Vsaj danes ne. 
Ko vdahnete, misli usmerite na to in le glejte, kako zrak izteka iz tega predela. 
 
Tisti, ki znate pransko dihati, vam bo to mala šala. Tisti, ki še ne znate, pa boste to osvojili, pa boste 
videli, kako boste uživali. 
 
Zvok se bo širil iz telesa in boste razširjali svojo čakro. 
Haa…, šele potem boste videli, kdo v resnici ste! Vi ste najboljši od najboljšega! Vi ste biser, preko 
katerega svet stoji. Če ne bi bilo vas, tudi ta svet, ta misel, zagotovo ne obstoji. 
 
Zato je tako pomembno, da se ljubite, da se spoštujete in da se postavite točno tam, kjer vam je 
mesto. 
 
Vdah preko pljuč in ko vdahnete, prav boste opazovali, čez nekaj časa po mantri, kako bo zrak 
odtekal. Boste videli, kako se boste zabavali. Kot malo dete, kot otroček, ki bo odkril nekaj novega. 
 

Prav to boste osvojili.  
 
Naslednje, kar boste naredili. 
Ko boste to osvojili, boste razširili ta predel. Haa…, šele takrat boste dva polja raztreščili in šele takrat, 
dragi moji, šele takrat boste dobili priložnost, ko se vam bo ta predel popolnoma razdelil, da boste 
resnično ločili tisto, kar je zgoraj je zgoraj, tisto, kar je spodaj, pa naj bo kar spodaj. 
In tako boste naredili vmesni prostor, da boste vi lastnik svoje telesne strukture. 
 
In ne le to! 
Z vibracijo, ki jo boste vzpostavili tukaj (op. pokaže na pleksus), boste sesuli ves sistem znotraj, ki je 
slab za vas. In tisto, kar je nizkih vibracij bo, od zgornjega dela, da ste zablokirani, da ne morete 
govoriti na glas, da si ne upate čutiti in sprejeti ljubezen, popadlo in zdrsnilo prav na takšno mesto, 
da si boste upali ljubiti, da si boste upali spregovoriti in da boste lahko na ves glas zakričali, da je 
svet vaš! 
 
Haa… To je tisto, zaradi česar ste vi prišli na Zemljo. To je vaš čas, vaša zmaga, dragi moji. Vzemite jo 
v lastne pesti in začnite z mantro znotraj sebe. 
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Vdahnili boste preko ust in mantrali in zvok se bo širil od vas. Haa… Šele potem, ko boste razpolovili 
to, ko boste čutili, kako se zvok širi, pa jo boste spustili po kanalu, ki smo ga zgradili za vas. Na 
samemu začetku ste gradili prehod. 
 
Vdahnili boste in opazovali, kako zrak izteka.  
 
Vendar boste vdahnili in naredili: 
 

 
 
 
 
Ha, ha. Šele tukaj boste odprli grleno čakro. Popolnoma jo boste razpihali. Vendar, pričnite tukaj! Ne 
ustavljajte se vmes. Tam je nepomembno. Vse se bo samo postavilo. Le misli usmerite iz tukaj na 
grleno čakro. 
 
Haa… Šele takrat boste dobili moč izgovora in prevlade svojih misli. Vaše misli vam bodo podrejene in 
govorili boste tisto, kar boste želeli povedati.  
 
In potem. Nadaljujemo. Poglejte to! 

 
 
 
Višja frekvenca. Usmerili jo boste z mislimi v čakro. Šele takrat boste videli, kakšen biser v resnici ste! 
Prične se tukaj (pokaže na pleksus). Nadaljuje se tukaj (pokaže grleno čakro). Ne konča pa se ne tukaj 
(pokaže čelno čakro). Šele takrat, ko boste tukaj zgoraj se zlili z glasbo (pokaže na kronsko čakro), šele 
takrat se bo kot hišica iz prahu, kjer so »zalimani« vsi delčki, popolnoma na napačnih mestih, da ne 
morete priti do tistega nečesa, do česar želite priti, boste z zvokom, z glasbo zbalansirali in postavili 
zadnji zvok, ga boste preusmerili prav ven, čez kronsko čakro in ste zmagali nad strahom, nad ljudmi, 
nad podatki kozmosa, nad vsemi stvarmi, ki jih želite imeti v dlani. 
 
Vendar, ne dokopljite se do financ! Dajte no! To ni pomembno!  
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Pomembno je tisto, da zgradite sebe. Ko zgradite sebe, materija poskrbi za tebe. Dobili boste 
denar. Dobili boste tisto nekaj, kar rabite za svoje blagostanje. Vendar boste potrebe po materiji na 
vsem lepem prestopili. 
 
Začnite. 
Vdahnite.  
 

 
Ha, ha… Vi se boste igrali. Le »U« in misli usmerjajte in potem boste videli, kaj boste naredili. In šele 
takrat, ko boste tudi z zvokom zbalansirali, verjemite, kakšen strah? Vse boste ven pometali! Nič ne 
bo več v vas! 
Tisto, kar je vaše, bo postalo vaše. Tisti mali drobčki, ha, ha…, tisti drobčki pa bodo popadali od vas, 
ker se boste tresli. Vendar ne od strahu. Od nadvlade! 
 
Kaj pa se zgodi s tistimi drobnimi, prašnimi delčki? 
 
Ha, ha… Nič drugega kot to, da gredo stran od vas. Skozi prostor, ki ga boste naredili. Smeti je 
potrebno pospraviti. Vendar te smeti ne boste pospravili več v svoje zaloge, vendar jih boste 
pospravili ven iz svoje materije. Z zvokom jih boste zbalansirali. 
 
Haa… In vsi tisti drobni delčki, ki jih boste videli po tleh, se bodo počasi vzdignili in odplapolali. Videli 
jih boste, kako bodo vibrirali posamezno in vas zapuščali. Skozi avro bodo odtekali točno k tistim, 
kamor morajo iti. K svojemu lastniku. 
 
Haa… Šele takrat se bo on pričel bati vas. Haa…  (smeh), ker ga boste nadvladali!  
 
Boste videli.  
Uživali boste v temu življenju, ker je to vaš čas, vaša zmaga, vaše telo, ki ga boste uporabljali. To je 
vaše telo, ki se daje za vse vas. To je vaš kruh. To je vaša misija. Vaša zmaga. Do popolnoma vsegá se 
boste dokopali, le hišico je potrebno pospraviti v nek red.  
 
Ha. Ha… Potem boste prišli do svobode – tako po finančni strani, kakor tisto, kar je slabo, bo odpadlo 
od vas in se pospravilo proč od vas. V telo bo prišel mir in popolnoma mirno boste ostali in 
nadvladali, dragi moji. 
 
Zapomnite si in pomnite to! 
 
Ne glede na to, koliko tehnik sem vam natresel. Verjemite, mnogo več ste odnesli, kot si morda ta 
trenutek upate misliti. Meni se že kar malce zatika od vsegá (smeh), vendar, tako ali tako smo čisto 
domači. 
Vsi smo ta trenutek le ljudje. Čeprav smo morda malce drugačni od vas. Morda malce večji, malce 
bolj bistri, ker poznamo luknje in špranjice, vendar jih boste tudi vi poznali. Zato sodelujemo z vami, 
ker želimo, da z Nebesi sodelujete tudi vi. Mi pa vam bomo pomagali, da boste končno odkodirali od 
telesa sebe, od ujetosti in našli mir in ne nemir. 
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Šele, ko v notranjosti vlada mir, lahko nadvladate vsako situacijo. To pa poznate! 
 
Ko ste popolnoma umirjeni, ko nekoga popolnoma umirjeno pogledate v oči, haa…, se vas prestraši 
ali pobegne, vi pa naredite vse tisto, kar si želite. 
 
Dragi moji! 
Bil sem zelo dolg, vendar sem zelo užival skupaj z vami. Sedaj vam privoščim en velik odmor. Vzemite 
si premor. Jaz se bom počasi odmaknil, potem pa bomo dejansko nadaljevali tam, kjer vas morda 
čeveljček žuli, kot imate pri vas poznano reči. Haa…, takrat vam bom odgovarjal na vsa vaša 
vprašanja. Boste videli, kako bo zabavno, ko boste imeli svoje telo v lastnih rokah. 
 
Pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. 
Sedaj bomo nekako nadaljevali ali pa nekako prepustili ta čas ponovnega druženja prav vam. Nekaj 
trenutkov pravzaprav potrebujem, da malce umirim znova to telesno strukturico. Vendar, le nekaj 
trenutkov, potem pa nadvladam in bo veliko lažje. 
 
Danes sem Jaz tisti, kot malce nagajivi ali pa preprosti, nekateri so mi celo dejali, da sem bil morda 
preveč razposajen, vendar, tako sem se počutil (smeh) in veliko lažje mi je bilo danes nekako 
sodelovati z vami.  
Tako, da, če sem bil preveč pomehkužen, se opravičujem (smeh), vendar, zagotovo vam je bilo toplo 
in lepo, tako kot meni.  
 
Vedno, ko se nekako dobivamo, mi je res v veliko čast, da sodelujete z nami. To si štejem še posebej, 
posebej v posebno čast. Čisto za vsakogar mi je hudo, če ne seže ali ne doseže kakšne ravni. Tudi od 
tistih, ki nekako mimo takšnih druženj, po drugih kanalčkih prihajajo do nas. Morda posamezno. 
Vendar se vedno in redno radostim, veselim in zabavam, ko vidim, da ljudje napredujete in se 
predvsem prebujate. 
 
Ta čas je predvsem namenjen vam, v nekakšnemu razgovoru ali pogovoru in bom odgovarjal na vsa 
vaša vprašanja. Rade volje. Nekateri mi bodo pomagali, vendar vsekakor, vsekakor bodo konkretni 
odgovori. Tako, da kar z besedo na dan. Kdo želi najprej pričeti spraševati? Jaz pa bom odgovarjal v 
povezavi te množice. Kar izvolijo. Kdo bo prvi morda zastavil? 
 
 
Lep pozdrav vsem vam. Res, iskrena hvala za to čudovito druženje, da nam toliko zaupate, da nam 
podarjate vse to, da si lahko pomagamo na ta način v naši kakovosti življenja. Sedaj imam eno 
vprašanje v zvezi s temi tehnikami, in sicer, mogoče za druge – ali se te tehnike izvajajo šele takrat, 
ko se izvedejo vse tiste prejšnje tehnike? 
Potem, naslednje vprašanje je, kako se izvajajo te tehnike, ki ste jih danes opevali? Ali je to 
kadarkoli in kdaj mi vemo, da smo neko stvar, neko tehniko uspešno naredili? 
 
Takole bi vam svetoval.  
Vsekakor, vsekakor je potrebno postaviti osnovo. Zato boste potrebovali morda dve, tri minute ali 
dve, tri ure ali morda dva, tri dni, zavisi od posameznika, vendar sestaviti se vsekakor morate. Ko pa 
imate postavljeno, ko imate vse to odprto, je potrebno le trenutek, da misli usmerite in vse teče in se 
sestoji. Tako, da potem lahko to opravljate kjerkoli in kadarkoli. 
 
Tehnike spajanja, dragi moji, lahko preprosto delate tudi zunaj, kje v naravi, kjer uživate. Morda ob 
kavici. To je znotraj vas. Ni potrebno, da se odpirate, ker to je vse skupaj postavljeno znotraj vašega 
sistema.  
 
Čisto preprosto. 
Ko boste sedeli morda na toplemu sončku in boste imeli mir in ne nemir, se preprosto usedite in 
pričnite razmišljati. In znotraj sebe se lahko postavljate in sestavljate kjerkoli in kadarkoli vam srce to 
poželi. 
 
Tehnike umirjanja, pomirjanja pa lahko naredite tudi v stoje, morda pred vhodnimi vrati, preden 
vstopite do koga, ki vas morda živica ali vam najeda malce živce. Tako da, to pa lahko naredite v 
trenutku. Za to potrebujete nekaj svetlobnih trenutkov in imate vse postavljeno. 
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Vendar, ko boste to zgradili, boste le pomislili in to že vse samo po sebi teče. Tako, da tukaj, pri teh 
tehnikah, pa lahko delate kjerkoli. Morda tudi, ko se vozite z avtobusom. Vendar nikakor ne, ko se 
vozite z avtomobilom in ko ste za volanom. Takrat pa tega ne delajte. Prav? 
 
Hvala. 
 
Tako. Izvolijo naprej. Še kakšno vprašanje morda? 
Izvolijo. 
 
 
Najprej hvala za zelo vesel dan. Mene pa zanima glede pogostih ovir, ki se pojavljajo zadnje čase. 
Na primer, če si nekaj splaniraš, pa se ti sesuje. Naj bo to samo, da se ti mudi, pa ti avto 
zaparkirajo. Ali, da ti stranka obljubi, da se vrne čez dva dni. Pa se čez dva dni vrne, pa se čisto 
nekaj drugega iz tega izvije. Ali ti na pol že naročijo eno naročilo, ki ga potem stornirajo. Ali karkoli 
takega. In, mene sedaj zanima – ali to napravijo Barbarini oziroma zemeljske energije zato, da si na 
preizkušnji, kar se tiče reagiranja? A to karmo odplačuješ? Zelo težko je iti v pozicijo samo 
opazovalca, ker stvari pritiskajo točno tam, kjer vsi vemo, da smo najbolj šibki? Skratka, če bi mi 
odgovorili na to, kaj se to pravzaprav sedaj, malo bolj na gosto vse to dogaja? 
 
Hmm… Zelo dobro vprašanje in modro in močno.  
 
Poglejte! 
Ko človek duhovno raste, ko postaja sam svoja enota ali celica znotraj sebe, počasi dobivate 
nadvlado. Kot bi se trgali iz dlani neke objetosti ali ujetosti.  
 
Kaj se zgodi, če bi vas deset tisoč ročic skušalo zadržati, vi pa bi postajali močnejši in močnejši in bi 
prestopali? Zagotovo bi vsi hlastali po vas in vas vlekli navzdol, da bi bili enakopravni in enaki njim. 
 
Bolj, ko duhovno rastete, morda na večje težave ali preizkušnje, nekako sedete ali se ustavljate ali 
postavljate. Kar pomeni, da vas znotraj, čisto na koncu, objame in ujame točno ta zemeljski ciklus, 
točno teh zapisanih energij, ki jih imate v vaši Ahilovi peti.  
To mi je tako všeč. Prav ovekovečil bom to (smeh). Zapomnite si to! 
 
Iz tega prihajajo zapisi. Tam so zapisi vaše šibkosti. Ker ste bili v davnini šibki na določenih 
preizkušnjah, se vam dejansko preizkušnje v temu življenju ponavljajo ali morda celo podvojijo ali 
potrojijo.  
 
Vendar, bolj ko boste šli zgoraj, bolj boste nekako vlečeni spodaj.  
 
Kar pomeni, ko se vi na pravi ciklus usmerite ali na pravi tir nekako pretočite in greste proti svojemu, 
točno določenemu cilju, ha, ha…, šele takrat vas bodo poskušale ustaviti zadnje zemeljske energije.  
Ali boste začeli dvomiti v sebe? Ali boste začeli sami po sebi govoriti, da ste slabi in zanič in si ne 
boste upali iti naprej? 
 
To je vaša zadnja, lastna preizkušnja, kjer vas ujamejo prav ti notranji prašni delčki teh bitij ali 
bitovnih skupin, ki se zlivajo, narivajo in vas manipulirajo. 
 
Kar pomeni. 
Ko boste znotraj sebe postavili sistem, kot smo vam predhodno opevali, boste naredili mir in ne 
nemir.  
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Takrat boste zgradili polje. Močno polje okoli vas, ki bo tako močno vibriral okoli vas, da vam nihče ne 
more nič narediti mimo vas. Takrat vam nihče več ne bo nasprotoval. Takrat vam nihče več ne bo 
dajal možnosti nekakšnega nazadovanja ali polzenja nazaj.  
 
Se pravi, vi ste najbolj ranljivi prav pri sedanjosti. In prav tam vas bodo tepli in natepli.  
 
Vsi tisti delčki, kjer se iz malih lističev, kot opevam, spremenijo v močne energije znotraj vas in 
znotraj vašega sistema, vendar, zaradi tistih nekaterih, ki vas imajo v oblasti.  
 
Zato vam dejansko svetujem, da vsaj nekajkrat poskušate narediti tehniko, da se prečistite in 
potem, ko zavibrirate, ko zgradite polje okoli sebe, teh vsakdanjih preizkušenj več zagotovo ne 
boste imeli, ker znotraj ne boste imeli zapisa, da imate tiste drobne majčkene delčke, lističe, o 
katerih smo predhodno govorili. Se pravi, tudi preizkušenj ne boste imeli in dejansko boste šli točno 
v tisti tok. K vam bodo prihajali točno tisti ljudje, ki rabijo vas, ki vam ne nasprotujejo, vendar z vami 
sodelujejo.  
 
Zaradi tegá boste dejansko pričeli nadvladati, z mislimi, svojo situacijo in šele tukaj se prične potem 
vaša tista pisana beseda ali pravljica, ko pravijo, da vse se prične tukaj zgoraj, da si lahko privlečeš 
bogastvo, ki je spodaj. 
 
To pomeni, da potem tisto, kar vi rabite in v takšni meri kot rabite, tudi dobite. To je pa lahko, tudi 
med drugim, denar ali karkoli drugega, kar potrebujete v času vašega razvoja, da se razvijete, da se 
umirite in da preko dneva resnično, brez težav, izživite. 
 
Super. Hvala. 
 
Prosim. Še kakšno vprašanje morda? Izvolijo, kar! 
 
 
Jaz imam še eno na to temo. Namreč, s temi tehnikami, ki nam jih podarjate, se dvigujemo, 
rastemo in tako naprej. In nehote ali pa hote, pač, pride en občutek v tem, našem svetu, da je vse 
ena iluzija, da je res grozno, ko se začneš spraševati, kaj v tem svetu je sploh resnično? Razen naših 
občutkov in tistega, česar ne vidimo. Vključno z vami. 
Aha? (smeh) 
In, obenem tudi sprašujem, mislim, kdaj bomo mi sploh dojeli, s kakšno Veličino sodelujemo? 
 
Šele takrat, ko boste sami samosvoji. Ko boste z resničnostjo objeli sami svoje telo. Ko se boste z 
resničnostjo vzdignili nad svoj um in razum. Ko boste prestopili meje svojega notranjega ozaveščanja. 
Ko se boste znebili tistega, kar vlada in prevlada nad vami. Strahu. Delčkov, ki vas ne izpustijo, da bi 
lahko šli domov. Ko se enostavno odluščite od dnevnega manipuliranja bitij, bitovnih skupin, kot jih 
nekako v našem strokovnem izrazu, če se smem tako izraziti, poznamo.  
 
Takrat pride nadvlada vas in šele takrat, ko prestopite, se pravi, nad to polovico zgornjega sveta, 
dojamete veličino Višjega sveta. Tukaj notri se skriva prav tisto nekaj, po čemer hrepenite. Da bi 
razumeli. Da bi doumeli. 
 
Dragi moji! 
Prav tam notri je dnevna manipulacija za denar, ki je umetno postavljena, ki je manipulacija bolezni, 
virusov, ki jih umetno sprejemate vsak dan, ne da bi se tega zavedali in ozavestili.  
 
Množični strah vas iz zgornjega predela tišči na spodnji del.  
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Ko boste prestopili to, ko boste postali to telo, ko boste imeli moč nad tem telesom, nad tem duhom, 
nad tem zavedanjem tega telesa, šele takrat boste spoznali, kaj so Nebesa, kaj je tista lepota. Tisto 
nekaj, kar je zgoraj, je lahko tudi spodaj. Tisto nekaj, kar imamo mi, čisto sami, se združi z vami. In 
postanete vi tista lepota, ki sodelujete z nami.  
 
Takrat se Nebo odpre, se spusti nad telesa in šele takrat dobite Nebesa ali telesa. Šele takrat boste 
naredili prestop v višjo zavest, vendar le zato, ker boste spoznali svoja prava nebesa ali telesa. 
 
V vsakem delčku vašega telesnega organa je energija ali zapis, ki se pod določenim kotom ali v 
določenemu kosu preobraža in spaja v davninsko preteklost, ki je podlaga sedanjosti. In razumeli 
boste vaše vstajenje. In, ko ga boste razumeli, ga boste doumeli. Ga boste spustili do svojega srca. 
Ga boste spustili do svojega mesa. Ga boste pričeli živeti.  
 
Šele takrat boste razumeli zakaj pravzaprav teče nek tok dogodkov, ki jih boste opazovali in boste 
dejansko v nekemu momentu vsak trenutek svojega časa ali zavedanja doumeli, kam po temu 
zadnjemu času se steka ta dogodek in boste vedeli, kje se nadaljuje iz vašega življenja, kjer ste morda 
naredili napačno pot, ste se napačno odločili. 
 
Pazite! 
Ali pa niste izživeli tistega najboljšega, kar vam je prišlo na poti, pa ste enostavno prestopili, 
spregledali ali pa ste šli mimo.  
 
Ko dosežete to stopnjo, dragi moji, šele takrat ste pripravljeni na to, na to pot, kaj je pravzaprav 
Nebo? Nebo nismo mi, vendar ste vi, čisto sami, ki sestavljate to Nebo. In, ko boste prišli preko 
nebesa vašega lastnega telesa, šele takrat boste točno vedeli, da ste prišli v fazo umirjenosti, kjer 
boste čutili, da ste višji nad fizičnim telesom, kot, da gledate navzdol na svojo situacijo in točno boste 
vedeli, da ste v umirjeni fazi. 
 
In prihaja obdobje dokončnega razpiranja in razčlenjevanja, kjer boste uživali v temu zadnjemu 
življenju. Ne boste se kesali, ker ste lahko tisočletja jokali ali kričali. Ker ste se lahko tisočkrat ali več 
tisočkrat porojevali. 
 
Šele sedaj boste doumeli, ko boste prišli nad to telo, nad svoje lastno nebo, boste doumeli, da ste 
vladarji celega zemeljskega stvarstva. 
 
Vi ste tisti, ki lahko umirite Zemljo. Vi ste tisti, ki jo pomirite ali razbesnite. 
 
Pazite! 
Šele takrat, ko boste začutili to moč, to je trenutek, ko boste dozoreli, šele takrat, v tistemu 
momentu, boste resnično, resnično doumeli, da ste v fazi umirjenosti. 
 
Vsak trenutek, vsak delček vašega dneva, ne življenja, dneva, ki ga postavljate in sestavljate skupaj, 
da sestavite ciklus svojega življenja, šele takrat boste začeli uživati v vsakem trenutku svojega 
življenja.  
 
Boste svobodni.  
To je nekaj, kar ne poznate.  
 
Začutili boste, da ste srečni, ker boste enostno v eni podobi, dragi moji.  
Enostno v eni podobi pa se bo zgradilo točno takrat, ko se dva prava najdeta in povežeta.  
 
Še tukaj se bom malce ustavil. 
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To ravno ni bilo v temu, prvotnemu načrtu, vendar vam nekaj razkrijem. 
 
Ali veste, kdaj srečate ljubezen svojih sanj?  
 
Ne takrat, ko gledate v postavo, ki je morda lepa, šikana ali izoblikovana. Ko morda, kot mladi, 
razmišljate o lepem telesu, o lepem dekletu ali o čem drugem? 
 
Bodite pozorni! 
Zakaj mislite, da nosite v eni strukturi telesa dva telesa? Zakaj mislite, da ženske v svoji strukturi 
nosite moško telo? Zakaj mislite, da moški nosijo žensko telo? Za sebe?  
 
Ah, dajte no! 
Kaj pa boste s tem, ko imate obrnjeno telo? Saj nimate kaj z njim početi, znotraj sistema! 
 
Tukaj pridejo šele prava sveta, svetla Nebesa. Hmm.. 
 
Ko boste srečali pravo telo, točno tistega, s katerim ste prišli od drugod na zemeljsko popotnico, 
preden so vas razdelili, porazdelili po večih dekletih, po večih telesih, vas preprosto postavili v več 
različnih rajonov in vas kratkomalo poslali na več celin, več kontinentov, kjer boste zagotovo na eni 
poti svojega življenja zgrešili ali zašli in se utopili. Zagotovo se ve, kdo bo kje niti potopil. 
 
Šele takrat, ko se boste ozavestili, haa…, da imate drugo polovico za svojega partnerja, se vam 
zgodilo točno to. Ko prideta dva telesa, prava telesa, se pravi, ko se najdeta tista oba.  
 
Ker pa je sedaj čas druženja in zbliževanja, boste vsi na zemeljski obli in ne le tisti, ki ste danes tukaj, 
v tako lepi množici zbrani, vendar, prav vsi na Zemlji našli svojo polovico. To je čas združevanja, 
združevanja in ljubljenja. 
 
Ko pridete točno do pravega moškega, se vam zgodi točno to. Srečata se dva telesa, kjer se energijsko 
polje poveže. Vendar, najprej se zapleše drug okoli drugega.  
 
Poznate to. 
Morda, ko ste šli okoli kakšnega dekleta, ko ste kar začutili energijo združevanja, ko vas je kar neka 
sila malce zavila in ovila. To je tisti paritveni ples avričnih ovijalcev.  
 
Haa.. 
Tukaj se šele začne. 
Ko se okoli teles naredi osmica – dva telesa se najprej od zunaj, od zgoraj in spodaj združita. Naredijo 
se osmice. Te osmice so v sredini povezane.  
Saj poznate. Ko vežete ali povezujete, v sredini nastane stičišče. Mislim, da sem našel pravi izraz. In v 
temu stičišču je osnova, da se združita oba. 
 
Sedaj pride najlepši delček. 
Ko pa se dva takšna približata drug drugemu, se najprej naredi, žal, od njega na njo, bela vez. Bela 
vez, ki jo spusti iznad pleksusa proti njej.  
Vendar, najprej okoli dvanajsternika, dragi moji, okoli, tam, kjer je morda malce – tisto, kar malce 
smrdi. (smeh) 
 
Tam je duša večnosti in življenja. Prav po črevesju imate, hm…, ne bom dejal smrt, vendar življenje po 
življenju. Tudi o tem smo že, nekaj časa nazaj, govorili.  
 
Ampak, pazite! 
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Tega vi ne zaznate. To je tako, kot bi se zanka naredila in bi se nekje pripela, da se moški, moški, 
zagotovo prime in jo vakuumira. Šele takrat, ko naredi to, morda začutite v toplino, ali kar nekaj vam 
zavibrira znotraj, kot da ste zaljubljeni. Vendar, še zdaleč niste zaljubljeni! Vendar se nekaj zgodi 
znotraj sebe ali vas. 
 
V istemu momentu, tik za tem, ko zavibrira notranjost, pa se od njega, prav od pleksusa spusti na njo, 
proti njenemu pleksusu. Vendar, tik preden pride do pleksusa, se energija svetlobe, bele svetlobe 
pripne na njo, na srce in od srca trešči nazaj med vas. 
 
Kaj se zgodi? 
 
Med vama se naredi bela povezava. Bela energija. To je ljubezen večnosti. 
Le redki jo imate priložnost okušati, vendar se ne znate z njo nekako poistovetiti.  
 
Šele, ko se naredi ta povezava čutite, da ste ujeti na njega. Takrat vas nosi in ne veste, kaj vas nosi.  
 
Takrat, kmalu zatem, ko se ozavestite, da ste ujeti, imate že povezano osmico, ne da bi se tega 
zavedali. Takrat nastopita menjavna polja.  
 
Hm…  
Moški vrne v žensko ženski del. Tukaj se moški podredi. Moški je tisti moški, ki plemenito ženski del k 
njej podari.  
 
Vendar, ne kar od nekatere ali od neke. Vendar, na ta način, iz svoje shrambe, si predstavljate, da 
imate dva telesa, ki jih imate razrezana in zamenjana, dva pola, on vrne njej njeno polovico ali njen 
drugi del telesa. 
 
Takrat se naredi menjava. 
Ona trešči v svoje telo in se zlije v svoje telo in po tej polovici trešči ona ven moško telo, ki ga okoli 
svojega telesa, po osmici daje nazaj, v moško telo.  
Tako moški dobi celovitostno telo in celovitostno podobo. Ženska postane celovitostna v eni podobi 
enega telesa.  
 
Šele takrat doumete in razumete ljubezen svojih sanj. Šele takrat boste doumeli, dragi moji, kaj 
pomeni in po čem pomeni tisto hrepenenje, tista globoka pripadnost, tisto nekaj, kar želite imeti in 
ne dobite oziroma v tistemu momentu dobite.  
 
Ko se ta menjava zgodi, hm…, šele takrat veste, da dihate z nekom, kot bi dihali v eni podobi. Zakaj? 
 
Preprosto zato, ker ste vi vzgojili njega ali on vzgojil vas. Ker ste toliko tisočletij, stoletij ali milijonskih 
let lahko živeli v tej povezavi, se na materiji res fantastično ujameta. Popolnoma se zlivata in 
razumeta. In šele takrat boste vedeli, po čem ste hrepeneli in kaj ste končno tudi objeli. 
 
To pa je zadnja faza, ki jo morate narediti na Zemlji, pa če prepotujete celo Zemljo, vendar boste prišli 
do svojega dela. (smeh) 
 
Vi ne smete iskati, če ste žena, moškega! Kaj ste nori ali zmešani? (smeh) 
Vi morate poiskati sebe, svoj delček.  
 
Pustite njega. On bo že prišel, tako ali drugače. (smeh) 
 
Zapomnite si!  
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Ženske iščite sebe. Moški pride za vami, tako ali drugače (smeh) in šele takrat boste ljubljene, 
zaljubljene in v popolni božanski lepoti telo ali telesna struktura v eni lepoti. Takrat se vam bo 
ljubezen, energija telesa spremenila in vedeli boste, da izžarevate žensko strukturo.  
 
Nikoli več ne boste imeli priložnost okušati moške energije, vendar, takole ga boste ovili (smeh) na 
dlani ali obratno. 
Tako, da to je tisto, kjer boste dejansko vedeli, po kaj in zakaj ste pravzaprav na Zemlji in šele takrat 
boste doumeli smisel življenja.  
In, pojmo hvalnico temu, ker to je tisto, kar boste dosegli na zemeljski ravni v zaključni fazi. 
 
Zapomnite in pomnite si! 
Ne iščite partnerja. Iščite svoj delež, svojo polovico telesa, pa boste dobili najboljšega partnerja, ki 
ste ga vzgojili v svojem ali v njegovem telesu. 
 
To sem želel nekako povedati za poleg, da boste vedeli, kaj pravzaprav pomeni tisto nekaj in ko boste 
dosegli tisto, boste svobodni, srečni ali presrečni in bo življenje imelo zagotovo smisel, ki ga vi 
pravzaprav iščete ali po katerem hrepenite. 
 
 
Res hvala za tole. A lahko samo še nekaj? A je to mogoče kaj v povezavi z dušami dvojčicami? Ali je 
to to? 
 
Nekako tudi nekateri imenujejo duše dvojčice ali drugi del. Vendar, če boste vi, v mislih – cel sistem 
Zemlje so misli. Misli. Misli na to. Misli na ono. Vsepovsod vodijo misli. In, tudi v dušah dvojčicah ali v 
drugih delih se shranjuje lahko cela polovica, ali dva dela ali eden od treh delov. Štirih ali drugih delov 
pa ni nihče na Zemlji razdeljen.  
 
Tako, da svoje polovice ne boste sestavljali več od treh polovic, kar pomeni, da lahko tudi pri 
kateremu partnerju povlečete iz tiste ženske polovice, kjer je sestavljena iz treh delov ali iz treh 
nivojev, vendar so sila redke. Ponavadi so to ženske ali žene, ki so morda zagrešile naklepni umor ali 
pa samomor večih teles. Se pravi, takšnih pa dejansko ni med vami.  
Tako, da tiste pa so dejansko porazdeljene, kot bi tri dele postavil morda v druge žene, da se 
prevzgojijo ali izoblikujejo. Vendar, to je že popolnoma druga zgodba, ki ni pomembna dejansko za 
vas. 
 
Hvala. 
 
Še kakšno vprašanje morda? Izvoli! 
 
Lep pozdrav. Hvala, ker ste prišli danes med nas. Ste nam polepšali dan.  
 
Hvala. 
 
Jaz bi pa res vprašala. Kaj pa narediš, če recimo okolica, pa tvoj partner se ne strinja s stvarmi in s 
tehnikami, ki jih delaš? Kako se s tem soočiti? (smeh) 
 
Preprosto bi dejal takole. 
Postavite si cilj. Postavite si fokus in glejte v svoj cilj. In pojdite proti svojemu cilju.  
Ko se boste vi prebijali in premikali proti svojemu cilju izobraževanja, izoblikovanja, vam povem 
takole, kako izgleda to? 
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Si predstavljate pajčevino, kjer je vse lepljivo in hlapljivo. Znotraj ste vi kot vabica, ki se »prilima«, 
ujame in se želi premakniti. Vendar, če ste dovolj vztrajna, boste pričela celo pajčevino vleči za seboj. 
Cele niti, njegove niti, ki je ujela ali ovila vas v stopnji manipuliranja, v stopnji podrejanja, v stopnji 
nadvlade njegovega jaza in obraza nad vami, se pravi, bo popustila. 
 
Kar pomeni.  
Ko imate točno določen cilj in ne gledate na pajčevino, ki se je zgradila okoli vas, ste zmagali in boste 
zagotovo dvignili zmagoslavno rokó. 
 
Zakaj? 
Čisto preprosto, draga gospoda.  
Ko boste vi trgala to pajčevino, se boste odtrgala. Na odtrganemu koncu njegove, naklepno izpeljane, 
kako naj rečem, pajčevine ali lovljene energije, ne znam prevesti drugače, nastane špranja ali rana, 
kotanja, jo mora vakuumirati ali zapirati. 
 
Ko se rešite, bo zaradi prepiha znotraj svojega sistema, si predstavljate, da imate veliko luknjo v 
nekemu sistemu ali padalo, kjer padate – zagotovo boste morali zapreti tisto luknjo, da ne boste padli 
s padalom na tla.  
 
So moški bolj pretkani od vas, verjemite! (smeh) 
 
Tisti nekdo, ki je povzročil luknjo, prav tja in njemu sledijo.  
 
Ha.. Si predstavljate?  
Žensko ulovite, potem jo izpustite in potem drvite za njo kot nori, da bi jo ulovili in ženska energija 
zmanipulira vas. Preden dojamete, da vas manipulira, ji že sledite v toku tega dogajanja. 
 
Še preden se boste moški prebudili in ozavestili, se boste duhovno preuredili ali preoblikovali ali 
izborili drugo mesto, drugo pozicijo. 39 procentov moških je takšnih, ki v letu dni stopi za vami in vas 
še prestopi, ker dojame, ujame in razume veličino energijskega polja, ki ga zgradite okoli sebe. 
Vendar, vi pridete do cilja, on pa vas prehiti! (smeh) 
 
To je tisto, zaradi česar si postavite cilj.  
Drugih nekaj procentov pa je pravzaprav takšnih, ki so nekako malce viža-važa, sem in tja. To pa so 
tisti, ki morda bolj od daleč opazujejo.  
Saj poznate tisto: »Pojdite žena naprej, pa bo padla v pečino, saj jo ne bom pobral. Če bo padla, bo 
padla. Vendar jo bom opazoval«.  
 
Takšnih je kar nekaj procentov, žal, takšnih moških. Vendar, ko vidi, da žena pleza iz pečine (smeh), jo 
hitro pobere in se združita oba.  
Tako, da tudi po tej strani te pečine plezata oba. Vendar le zato, ker ima žena cilj. Ve, kam bi rada 
prišla.  
 
Ves čas imejte cilj. Zmagali boste! 
 
Potem pa imate, žal, še nekaj takšnih, izjemnih, posebnih moških, ki so res posebni, trmoglavi, 
svojeglavi. Pametni za sebe. Vendar, ti moški se odmaknejo od vas. Vendar ne zato, ker vas ne bi 
želeli imeti, vendar zaradi tega, ker se vas ne upajo objeti, ker je vaša energija vašega pola tako 
močna in tako prodorna, da na koncu vi sestavite pajčevino in on postane tista buba, biba, baba, ki se 
ujame na vas. 
Taki moški, preden ga vi ulovite, pobegnejo od vas.  
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Pustite take moške, da dozorijo in odcvetijo. Tudi oni rabijo takšen čas.  
 
Morda nekaj ducat takšnih procentov pa se skriva tudi med vami.  
 
Če boste želeli prevladati in osvojiti in doseči sama svoj nivo in sama svoje jedro, si morate postaviti 
cilj za svoj višji jaz. Ko boste naredila to, se vse samo odvija. Le postavite si, kaj želite, to tudi dobite!  
Ko pa se boste ozavestila, kako močen je ta ciklus tistega nečesa, kamor se vi usmerjate, boste videla, 
da se bodo energije sukale okoli vas.  
Čudežno, v narekovajih opevano, se bo vse umirilo in uredilo in moški vas ne bo izpustil, vendar vam 
bo sledil in vam pohlevno pravzaprav morda dosolil kakšno zaušnico, da morda ste pa malce, malce 
drugače moteni (smeh), vendar vam bo postrani sledil, vas opazoval. Vendar, kot tisti moški, ki 
opazuje, ali bo žena padla v pečino in jo bo morda moral celo pobrati ali pa jo izigrati in se malce 
obrniti proč.  
 
Potem iz te stopnje vas primejo in vam sledijo. Tako, da večina žena imate res neverjetne možnosti, 
da premaknete oba. Vendar, takšni moški zagotovo ne shranjujejo tisto polovico ženskosti ali vas. 
Vendar, ta polovica moških ali ta delček moških pa se povezuje s karmo ali usedlino, morda  davnine 
ali pa tega, sedanjega časa.  
Vendar, ta moški zagotovo nima vaše polovice.  
 
Tudi ve ženske si boste izborile pozicijo, ker boste razumele po kaj ste prišle. In vi, moški, boste 
doumeli brez česa ne morete iti nikamor, dokler ne daste tisto nekaj nazaj in vzamete vas tudi nazaj. 
 
Cilj je vse, kar vam lahko svetujem. 
 
Hvala lepa. 
 
Prosim.  
Še kakšno vprašanje morda? 
Kakorkoli že, če ne boste imeli vprašanj, bom Jaz našel še morda kakšno temo ali kakšen majhen 
košček, ki bi ga morda rad podelil z vami, če ne bo nobenega vprašanja več.  
 
Izvolijo. No, kar izvolijo! 
 
Ja. Lepa hvala za vse skupaj. Jaz imam pa vprašanje. Kaj pa če se ljudje znajdejo v situaciji, bodisi 
moški ali ženska, ko se vse nagrmadi v eno gmoto in ko ne veš, kaj je več tvoj cilj, ko v bistvu zgubiš 
upanje, zaupanje in je vse skupaj tako, da brezciljno živiš? Si postavljaš sicer cilj, ampak se izkaže, 
da ga ne dosežeš ali sploh ne veš, kaj je sploh več tvoj cilj. In v taki situaciji, v kateri družbeni,  
socialni, v kateri živimo, v bistvu večina ljudi brezciljno živi. Tudi mladina, otroci in tudi mi, v končni 
fazi. In mnogokrat, ko se obračamo na duhovnost, se ne obračaš na cilj, ampak se ne obračaš tako 
kot po starih religijah, na upanje, zaupanje in vero – nekoč bo pač boljše. In to spremeniš v cilj. 
Ampak, kako si potem zastaviš cilj? Kaj je pravzaprav cilj? 
 
Cilj je pravzaprav počistiti svojo shrambo. Odstraniti tisto, kar vas bremeni. Tisti mali delčki, se 
spomnite, tistih usedlin, kjer se nekako prebuja strah. To manipulira vas. Preveč delčkov tega 
sedanjega vstajenja ali življenja se skriva v vašemu jedru notranjosti.  
 
Najprej počistite te parazitke ali te delčke, ki ne sodijo v vas. Izpustite in počistite znotraj sistem. 
Takrat naredite vse, da naredite mir v notranjosti in nikakor ne nemir. Šele takrat boste prešli nad 
polje neke zavesti ali neke ravni, kjer boste počasi začeli vi s samim seboj morda manipulirati. Pričeli 
boste iz višine gledati v nižino.  
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Kar pomeni, da osnova, ki jo morate zgraditi je pravzaprav osnova znotraj vas in znotraj vašega 
sistema, da postanete vi celostni in celi v eni podobi.  
 
To ne pomeni, da boste dejansko sedaj obračali moškega in žensko in jih združevali ali premikali. To 
ne igra nobene vloge! 
Igra vlogo pravzaprav ta zapis teh drobnih, majhnih delčkov, ki jih dobite preko tega življenja, preko 
različnih situacij, preko različnih primesi. Znebiti se morate teh ljudi.  
 
Kar pomeni, saj poznate, če ni magneta, vam noben železek ne pride k vam. Nobena energija, slaba, 
ne more priti do vas, če vi nimate nekaj, kar vleče tisto nekaj slabo na vas. Vedno znova pa pride le 
slabo. 
 
Vi, ki vidite v notranjosti, si ta sistem lahko temeljito ogledate in pregledate in boste videli, kakšno 
moč imajo ti drobni delčki, ki so razpršeni vsepovsod okoli vas, po vaši materiji. Privlečejo potem tudi 
bitja. Bitja pa privlečejo situacije, ki so obremenjujoče in res grenjujoče. Življenje se vam greni ravno 
zaradi tegá.  
 
Ko boste počistili ta sistem, se boste umirili znotraj materije, se dvignili in pogledali iz višav. Prav iz 
višjega zornega kota. In šele takrat boste pričeli nadzorovati sistem. Celo dogodke lahko umetno 
ustavite ali potisnete proč, da se kaj ne zgodi.  
To je tisto, kjer pridete na vrhu tistih drobnih, malih energij, o katerih smo govorili. Vendar, morate 
priti do zlitja, da se zalijete, zaprete in obstanete.  
 
Boste videli. 
Šele takrat si boste, prav vi, lahko točno postavili cilj, ker vas znotraj ne bo nihče oviral in se boste po 
notranjosti prebili na višji položaj in iz višjega položaja boste šli po višavah oziroma ne po nižavah, po 
višini drugega, električnega impulza, kjer se spusti nek nivo in boste dejansko prodrli lahko tudi v 
druge situacije drugih ljudi in jih preprosto odmaknili. In nihče več vam potem ne more greniti vašega 
življenja oziroma dogodki preprosto izgubijo moč. Več se ne vrtinčijo, več ne prihajajo in vas ne dušijo 
ali manipulirajo. 
 
Takrat, draga moja, si lahko postavite točen cilj ali pa si ga postavite že prej.  
Vendar, ko pridete nad ta nivo, se pravi, nad zemeljsko, nebesno telesno strukturo, šele takrat se 
spomnite cilja in poglejte, boste videla, kako boste prav po plasti videla v drugo sfero in boste videla 
druga telesa, druga bitja. In, ko pridete nad to, lahko življenjsko situacijo, karmične zapise, katerekoli 
dogodke, ki vas v temu življenju bremenijo ali grenijo, pravzaprav razpršite in odženete proč.  
Kot, da se nekaj več ne zgodi, ker nimate tisto nekaj znotraj, kar vleče na vas vedno to težo.  
 
Takrat boste umirjeni, pomirjeni in dejansko boste šli proti točno določenemu cilju, ki ste si ga 
postavili. In to je videno, prav pri vas, da to lahko zmorete in doumete. Boste videla, da boste zmogla 
narediti tudi to. 
 
 
Lepa hvala. Ali lahko pri tem tudi kaj pomagate? Saj vem, da pomagate, ampak včasih zdrsnemo 
tako daleč nekam, da… 
 
Vendar bo šlo tudi to mimo. Boste videla, da bo šlo! 
 
Prav lepa hvala. 
 
Prosim. Izvolijo. 
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Lahko še jaz eno vprašanje? 
 
Izvolijo. 
 
Nekako govorimo, da.. Zelo prijetno in prijazno vas je poslušat, ko govorite o Višavah. Vse te 
Višave pa se dogajajo v, kako bi rekel, skozi praktično življenje v nižini, v tej materiji, na nek način. 
In, če bi tako malo posplošil – vsi smo vsak dan izpostavljeni eni sliki, ki nam je vsiljena, tega sveta, 
ki poka po šivih, kjer je ogromno hudega, ogromno nesreč, ogromno ljudi, ki preprosto ne zmorejo 
več, ki ne vidijo svoje poti, ki ne vidijo smisla.  
In se mi zdi, da življenje poteka nekako po, če sedaj zelo poenostavim, po treh, nekako tri vrste 
ljudi se mi zdi, da obstajajo na svetu. Taki, ki hodijo v službo, ki služijo denar, da preživijo sebe in 
svojo družino. Potem so taki, ki, recimo poslovneži, ki dobesedno ustvarjajo dodano vrednost, ki 
ustvarjajo denar in ki imajo zelo preprosto logiko v tem svetu. Potem je pa ena skupina ljudi, kot 
so, ne vem, učitelji, socialni delavci, zdravniki, ki pa poskušajo dejansko množicam pomagat in jih 
premaknit nekam naprej. To je zelo generalizirano.  
Vse te tri skupine delujejo na principu denarja, ker je tako sistem nekako, kot en krvotok v tem 
svetu. In prva ga zasluži s svojim delom. Ta druga ga zasluži s svojimi, kako bi rekel, spretnostmi. Ta 
tretja, ki pa dejansko si prizadeva za dobro drugih, je pa odvisna in nekako lebdi v zraku in 
praviloma ne zna poskrbeti za svojo, kako bi rekel, za svoj budžet, s katerim bi lahko potem 
pomagali tistim naprej. In tukaj, se mi zdi, da se cel svet nekako ustavlja. Od socialnih služb, do 
zdravstva, do šolstva. Vsi smo nezadovoljni s tem in vse to se tukaj nekako… Ne vidim, kako? Če mi 
lahko razložite, kje je tukaj, kje je tukaj odnos med svetom, ki ga vi kažete, med nalogo, ki ste jo 
ravnokar opisali? O čiščenju, mislim, o očiščenju, kako bi rekel, nas samih? In pa te situacije, kako, 
kje se tukaj dejansko stvar pokrije in kje je tukaj ta Modus Vivendi, ki nekako daje dejansko eno, en 
uporaben način življenja in delovanja na tem svetu? Zato, ker se mi zdi, da če stvar delaš narobe, se 
postavi, pa potem prilezeš še hitreje nazaj v materijo. 
 
Pa smo nekako bolj pri zemlji. Sedaj vas bom Jaz malce obrnil in nekako malce premiksal.  
Ali opažate, da je to dejansko vodena ujetost? Vse, kar ste opisali, tri plasti, so pravzaprav Zemlja 
nekega manipuliranja ali nekega področja.  
 
Absolutno. 
 
Vi na Zemljo dejansko niste prišli zato, da bi manipulirali, vendar, da bi se razvijali. Vsaka duša, vsaka 
energija, vsak smisel nekega obstoja ali kreiranja, prihaja v neki skupek nečesa, sestavljanke, da se 
nadgrajuje in ne nazaduje. 
 
Vendar, trenutno ste v fazi zemeljskega človeštva, kjer poka telo, nebo, struktura Zemlje ali nekaj, kar 
obkroža tudi vas. Vendar, le zaradi tega, ker ste prvotno zašli in pozabili, zakaj ste pravzaprav bili 
prišleki oziroma nekako ste na napačne poti prestopili. 
Vendar, ne govorim o posamezniku, vendar v množici človečanstva ali ljudstva, ki je na Zemlji 
pravzaprav dominantno.  
 
Kar pomeni, da ste v fazi, kjer iz godlje, v katero ste preprosto vsi množično zašli, ker ste bili 
zmanipulirani iz strani demonskega stvarstva, iz strani bitij Zemlje, ki so vas preprosto ujeli, pretkano 
zataknili in zmanipulirali, ste postali žrtve in ne tisti, ki bi morali širiti višjo zavest oziroma prebuditi 
tisto nekaj, da bi šlo v razcvet.   
 
Zemlja tone, vendar ne potone. Le zaradi tega, ker se boste prebudili in prešli na drugi nivo. 
 
Bodite pozorni! 
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Te plasti, ki ste jih opevali, je tako, kot bi moralo biti. Tisto, kar je zgoraj, bi moralo biti spodaj. Tisto 
spodaj pa bi moralo biti preprosto spodaj, da bi bil red, mir in nekakšen nikakršen nemir.  
 
Šele, ko boste doumeli, da ste naklepno, znotraj telesa premaknjeni, zamaknjeni, prestavljeni in 
zataknjeni na različne dele, da ne zmorete sami sebe znotraj sestaviti in doumeti in predvsem 
razumeti, kaj se godi z vami in ker niste sposobni do sedaj bili sestaviti to polje, od katerega bi potem 
širina šla nad ljudstvo ali med množico, se spotikate ob vsakdanjiku. 
 
Vendar, to je del Zemlje in ne Neba. 
Šele, ko se boste vi znotraj sistema svojega telesa umirili, pomirili, boste doumeli, kakšno funkcijo 
življenja pravzaprav imate.  
Pri vas je potrebno narediti le nekakšen red v notranjosti. Ker imate velike dele, ki so razdeljeni na 
več delov znotraj telesa, je potrebno te delčke sestaviti nazaj. Se pravi, kot da spravite vse v 
ravnovesje in v harmonijo. 
 
Čakre niso kar tako postavljene, nekaj nametano ali pometano. Vsaka čakra daje nek nivo. Ko boste 
vsi vsa bitja postavili v svoje telo, v svoje nebo, na svoja mesta, boste doumeli širino.  
 
Vendar, človek, do tega časa, nikoli ni razmišljal, niti pomislil, da rabi višino. Gradil je le nižino.  
Pri človeštvu, se pravi, je pa tisto, kar bi moralo biti, če se spomnite, prej, ko smo razdelili predhodno, 
dva dela – zgornji del in spodnji del, sta pomešana, kar pomeni, da tisto, kar je spodaj, bi moralo biti 
spodaj in ne naokoli. Zaradi tega se dogaja množično manipuliranje. Zaradi tega imate tudi denar, da 
ste postali ujeti. Zaradi tegá imate tudi kartice, dolgove in zadolžitve, ker so vas naklepno lovili.  
 
Vi pa, kot vidim, sestavljate in gradite neko mrežo drugačne postavitve, ki jo sistem ljudstva ali 
človečanstva nikakor ni zmožen razumeti. In tukaj imate, vi prvotni, sistem ali težavo. Tisto, kar vi 
razumete, tisto, kar vi doumete znotraj, vas drugi okoli vas preprosto ne razumejo.  
 
Kar pomeni, da najprej postavite pri sebi vse v pravi red. In, ko gradite sami svoj red, zavibrirate. S 
svojim poljem, ki ga boste zgradili, boste prišli med ljudi, med posameznike, med množice in jih boste 
premaknili.  
 
Si predstavljate? 
Kot bi bili debeli, debeli in ovekovečeno »oširočeni« ali široki in pridete, kot tisti veliki, debeli pajacki 
v nekoga, zagotovo ga treščite in premaknete. 
Tako boste vi s svojim poljem premaknili notranjost oziroma tisto nekaj pri ljudeh, da se bodo počasi 
postavili v prave rede.  
 
Šele takrat, ko bo človek doumel to notranjost, te premike, se bo sestavil in postavil v neko pozo. Vas 
bo tudi razumel. In šele takrat se bo življenjska situacija dejansko pri vas pričela spreminjati. In tiste 
ideje, ki jih vi imate v sebi, bodo padale na plodna tla.  
 
To je tako, kot bi dejansko čudovita semena želeli posejati med plevelna tla. Saj plevel ne bo dal 
nečesa, da bo neko seme vzklilo in dalo neko plodnost, vendar boste morali počistiti, ta, nekakšen 
plevel ali plevel in šele takrat boste lahko sadili, ko boste preorali tudi svoja semena. 
 
Vendar, vi ste tukaj pravzaprav nekako na koncu neke poti, preloma, preobrazbe, preobleke. Sistem 
se bo spremenil. Veliko lažje vam bo.  
 
Vendar, vsak posameznik mora zgraditi sam sebe. Več, ko je posameznikov, več posameznikov, ki so 
zgrajeni se medsebojno povezujejo v neko polje. Tako kot znotraj telesa več malih delčkov vibrira in 
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se medsebojno zliva in sestavlja, enako se bo dogajalo na materiji. Se pravi, kot bi se človečki med 
sabo povezovali. 
In, večja ko vas bo množica, močnejši boste, hitrejši boste. Razumeli boste proces nekega razvoja in 
pričeli boste hoditi v predčasju. Točno boste vedeli, kje bo kdo padel. Kje bo kdo morda, nekako 
zvijugal v napačne poti. Vi boste korak pred tem in ga boste zaznali in ga boste sistem njemu 
prilagodili, da ga boste dobili ali ulovili. 
 
Zato je potrebno, da gradite najprej sebe in zgradite in postavite sebe. Potem se bodo vsi nivoji, ki so 
zemeljski, kjer je dejansko ujetost Zemlje. Denar je postavitev, da ujame umetno vas. To je demonska 
energija, ki vas je naklepno ulovila.  
 
Ideje, ki pa jih imate, pa so čisto od Svetlobe oziroma od Višjega spektra in nikakor ne morejo nekako 
sodelovati ali se povezovati.  
 
Vendar bo prišel čas, ko bo denar izgubil svojo moč, vlado, nadvlado nad ljudmi in takrat boste svoje 
ideje dejansko lahko razširili. Vendar, le zaradi tega, ker boste iz Višine navzdol, kot po energijah 
pajčevinastih zmesi, spustili prave energije, prave misli in verjemite, boste zmagali. Nikar ne 
obupajte! 
 
 
Ali to pomeni, da množica dejansko nima upanja, po tej logiki? 
 
Vsak posameznik je, žal, tisti, ki se mora sestaviti, vzdigniti iz množice in v tej vzdignjeni plasti se 
boste povezovali in sestavljali svojo množico. Ta je tista množica, ki je prava. Ne tisto, kjer ste vsi v 
enemu žakeljčku nekako pomešani.  
 
V temu času se morate vzdigniti in priti na površje, priti preko te množice, kjer je vsakdo nekako ujet 
ali obstoječ. In ko boste prišli na vrhu, nad njimi, se bodo, kot nekakšni zvončki pricurljali na površje. 
Boste se med sabo, na tej višji ravni, povezovali in tam je tisto, kjer vi pravzaprav upate in zaupate, da 
se boste nekako pretočili. 
 
Ne boste se spojili. Ne morete se zliti s to maso, ki pravzaprav še ni niti prebujena. Vi se morate 
sestavljati. 
Se pravi, in več, ko vas bo, težje bo tistim obdržati nekakšno nazadovalno energijo ali življenje, kjer 
odtehta in ujame marsikoga, vendar morate priti iz tegá in višje zavibrirati in tam dobiti svojo oblast. 
Tam pa je potem tisto ta pravo. 
 
Tako. Morda še kakšno vprašanje? 
 
Jaz, če lahko še eno. 
 
Izvoli. 
 
Da se malo vrnem na tisto temo, ki ste nam  prej razlagali. O dveh poljih, ki jih imamo, ženski in 
moški pol v sebi. Če jaz to prav sedaj povežem, potem sploh ni, potem so nam, spet nas je nekdo 
razsekal in da je tukaj na Zemlji je vse na glavo. Da sploh ni namen, da smo po parih skupaj, ampak, 
da smo eno, eno, enostno v ena ženska, cela celota. Kako se pa potem pri vas živite, družite, 
združujete, se imate radi, ne vem, kako? Ker potem, kaj ste nam povedali? Mi iščemo praktično 
drugi del samega sebe, a ne? Saj to čisto tako gre skupaj potem. Iščemo samega sebe, a iščemo v 
bistvu drugi del samega sebe, drugo polovico, a ne?  
Kako pa potem zgleda neko življenje, ko si sam? Recimo, mislim pri vas, recimo, kako?  
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Tisti, ki niso prišli na Zemljo, se niso nikoli razdelili. Vendar, večina žena je od nas odšla in večina 
naših žena se skriva med vami, med zemeljskimi deklinami, dekleti ali ženami in dokler ženske ali 
žene se ne vrnete v prvotno podobo, ni drugega stvarstva ali Onostranstva neke kompaktnosti, 
plodnosti in rodnosti. 
 
Naše rodne žene se skrivajo med vami. To je tisto, česar ne poznate. 
Pri nas imamo kar nekaj deklet, vendar so to dekleta, ki se niso nikoli spustila v nižino in se razdelila. 
In to so tista dekleta, ki nekako pomagajo iz Višav v nižave, v nižine, vendar nimajo izkušenj na sami 
Zemlji. 
 
Več moških se je rešilo in razrešilo. Vendar, prve žene na Zemlji, ki bi zmogla sestaviti vse to in 
odpreti Nebo, še niste dobili oziroma še nimate priložnost občudovati ali opazovati.  
 
Le ena žena je potrebna, ne glede na to, koliko možnosti ali priložnosti imate preko življenja zgraditi 
to nebo ali svoje telo, svoje energijsko polje, duhovno, eterično telo, kakorkoli pač imenujemo te 
plasti, ker se dejansko te plasti razširijo na vse smeri.  
Se pravi, le ena žena mora storiti to in se prenese informacija po celi energijski mreži, v vsako telo, v 
vsako ženo in dejansko boste doumeli, kaj pravzaprav iščete. Smisel življenja. Se pravi, kot da se 
naredi drugi program.  
 
To je tako, kot bi ena, morda opička ali opica razumela, da je potrebno banano olupiti, da je boljša, da 
je tisto nekaj najboljše znotraj in ko se ena pametna odloči in olupi, tudi to, vse opice na celi zemeljski 
obli v momentu znajo tudi to. 
 
Enako bo z vami. 
In dokler ženska ali žena ne bo odprla, katerakoli med vami ali v širini, tega spektra, te informacije na 
Zemlji še ne bo. Vendar, ko se bo ena dokopala, le ena in edina je potrebna, da se to naredi, boste 
vse dobile informacije. 
 
In kaj se zgodi? 
V trenutku boste vedeli kam morate iti. Prav vleklo vas bo. Morda na potovanje. Morda na kakšno 
ogledovanje. Nekam čisto v neko širino. Kar vleklo vas bo. In to ne bo popustilo! In potem boste 
dejansko doumeli in sledili tistemu glasu, tistemu, to ni nagon, ravno ne nagon, vendar tistemu 
nečemu, kar vas vleče in to je tisto, kar se bo zgodilo množično. 
 
In šele takrat, si predstavljate, da ženske ali žene doumete, kaj iščete, kaj hočete, kaj morate najti, se 
pravi, si predstavljate zemeljsko oblo in lepe žene na sami zemeljski obli, kjer najdejo same svoje dele 
in se kar na vsem lepem sestavijo in združijo? 
 
Hm… Šele takrat boste doumeli lepoto in širino. 
Vendar, katerakoli se bo podvizala in naredila to, bo čaščena in počaščena.  
 
In, verjemite!  
Ko se bo zgodilo to, bomo tudi mi dobili svoje žene nazaj v svoje telo ali v svoje nebo ali kakorkoli že 
to imenujemo. 
 
Spektri različnega rojstva, preporoda ali ujetosti se vijejo marsikje od Vilinskega stvarstva v nižino. 
Tudi nekako neki Jahvarjuni so tudi ravno tako zataknjeni. Tudi dve Jahvarjunki imate na Zemlji 
porojene. Vendar, to je tisto, kar v temu spektru pravzaprav zaradi pomoči drug drugemu, se pravi, se 
tudi to zgodi. 
Vendar, to je lahko zgodba tisočletij pripovedi nazaj. Vendar, to je tisto, kar morate se ženske ali žene 
zbuditi in ozavestiti. 
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Tako. Še morda kdo kakšno vprašanje? Izvolijo! 
 
 
Malo nazaj ste meni že nekaj odgovorili, ko sem jaz ravno vprašanje pisala v zvezek. To se pravi, ste 
pogledali v zvezek in ste šli pogledat. Hvala lepa. (smeh) 
Sedaj pa, mene še to zanima. Če komplementarna partnerja skozi ljubljenje, skozi parjenje, tudi 
čistita drug za drugega, pridelujeta drug za drugega? 
 
Tudi to.  
Vendar, nekako ne bi govoril ravno o čiščenju, vendar v premikanju notranjih delov na drugega. Kar 
pomeni, kot da si moški morda sposodi vas, ve ženske pa poberete tisto, kar je od moškega ali od nas 
do sebe in preko tega ljubljenja, parjenja, se nekako dopolnjujeta. Pomagata drug drugemu. 
To je neka drugačna vrsta, ničesar podobnega, kar smo razkrivali tedaj, vendar tukaj si izmenjujeta 
karmo, usedlino ali zapise.  
 
Vendar, to ne razpolagate vi, čisto sami, vendar duša, energijsko magmatska enota in nekatere 
prodorne energije, ki poskrbijo za to, da se zamenjujeta.  
Zato imate mnogokrat prav ženske ali žene občutek, da nekaj čistite, da nekaj nadaljujete, vendar to 
se pravzaprav dogaja prav na temu področju. 
Vendar, to se potem ne vraste v vas, vendar se le prisloni oziroma nekako prestavi te lističe ali 
nekakšne magnete v vas. Vendar, to delajo druge energije, ki dejansko ne vodijo telesne strukture, 
vendar vodijo notranjost v zatilju, deloma tudi mali možgan. Se pravi, to pa so oni tisti, kjer dejansko 
od Višav pogledajo in potem malce premaknejo ali naložijo usodo, da morda tudi počistite ali izživite 
in pomagate drug drugemu. 
 
Hvala lepa. 
 
Prosim. Izvolijo. 
 
 
Jaz se vam pa od srca zahvaljujem, ker ste me povabili na ta sestanek oziroma na to druženje, nazaj 
pa vam pošiljam ljubezen. Hvala. 
 
Hvala. Hvala vam. Izvolijo. 
 
 
Jaz se tudi zahvaljujem za to srečanje. Bi pa imela vprašanje, kaj nam lahko poveste o istospolnih 
partnerjih? Včasih se je to skrivalo, sedaj pa je to, skoz bolj hodi na dan. Se poročajo med sabo. Kaj 
o tem? 
 
Tukaj moramo jemati malce širine. Tako kot zgoraj, je tudi spodaj. Vendar, znotraj telesa so bitja 
drugačnega spektra.  
 
Si lahko predstavljate, da ste morda ženska, ki morate iti v moško telo? In si predstavljate, da ste 
ženska in gledate svojo bodočnost preden se spustite v nižino, v rojstvo, se pravi, pred rojstvom. In 
gledate, kam vas bodo namestili oziroma prilagodili, ne bom dejal potisnili. Občasno se zgodi tudi to. 
In potem vidite nasprotnega partnerja. Morda v isti moški vlogi. Si predstavljate? Nekoga, ki ga 
ljubite. Greste v isto telo, v moško telo, kot je sam. Popolnoma nerazumljivo. Vendar, znotraj ste 
drugačni kot zunaj. 
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Telo je le lupinica nečesa kar je znotraj in zgoraj. Ljubijo vsi tisti, ki so znotraj in zgoraj. Ne ljubita pa 
se telesa ali telesne strukture. In tukaj pravzaprav nastaja težava, ko se ista partnerja, le po 
zunanjosti, namreč nahajata, nahajajo – ne govorim o vas, se pravi, se nekako potem ljubijo ali 
zaljubijo. 
 
Vendar, veliko večja je verjetnost, bom dejal tako, da ne bom koga užalil, da to niso energije, ki 
sestavljajo pravzaprav človeško raso, vendar so deloma, občasno, podrejene ali prilagojene morda 
živalskemu etru in znotraj se oni drugače zlivajo, kot pa se sicer tisti, ki so nekako porazdeljeni v 
moško ali žensko strukturo. Se pravi, v vlogo, kjer se nekako moški in ženska parita, se zaljubita, se 
pravi, je to nekakšen zdravi odnos kozmosa. 
 
Tisti, ki se pravzaprav zaljubijo in jih nekako prisilijo ali potisnejo morda v človeško moško in moško 
vlogo, se zagotovo na Zemlji srečata in družita in se zaljubita, ker sta se ljubila že toliko življenj prej. 
 
Potem pa imate posebneže ali posebne, nekakšne res unikatne partnerje, ki pa pravzaprav niso niti 
človeške rase, vendar prihajajo od drugod in so morda, morda bi koga užalil, vendar so dejansko bolj 
živalskega nagona, kjer pa oni ne ločujejo partnerstva, vendar gredo le po nagonu. 
Vendar, to ni krivo telo, vendar energija ali bitje, ki je silhueta ali sestavljanka nekega, od zunaj 
lupinastega stadija, ki je človeško telo.  
 
In po temu ne morete dati vse v isti meh, da so vsi nekakšni enakopravni, takšni ali drugačni. Velika 
večina partnerjev, ki se poročajo, se pravzaprav poročajo zaradi davnine, ker so v davnini živeli skupaj 
kot mož in žena in se ljubita, kot se ljubita v davnini, vendar lupinica jo pravzaprav onemogoča, 
vendar jim da to nekakšnega preskoka ali odprtosti, da zaključijo neko davnino. 
 
Nikogar ne smete obsojati. 
Vsak gre po takšnih valovih ali valovanjih, kot pravzaprav čuti, ume ali doume. Vendar, občasno je 
morda res malce drugače ali pa življenje na to vlogo se pravzaprav poigra z njimi, ker zaradi tegá 
nimajo partnerja oziroma svojih potomcev takšni partnerji ne morejo imeti. Tisto nekaj, po čemer 
hrepenijo. Vendar, prav tukaj pa je usedlina karme po nekakšnih drugih zapisih lahko zelo, zelo težka 
ali pa krivična. Vendar, tukaj pa dejansko tudi karmična vloga obtežitve ali nekega težkega bremena 
pada prav na takšne ljudi. 
In prav takšni ljudje ali takšne energije, so še kako zelo trpinčene, vendar morajo na ta način iti preko 
rase oziroma preko neke vibracije. 
 
Imamo pa pri nas, v nekemu ozvezdju, prav planet, kjer se ljubijo istospolniki. Vendar le na zunaj. 
Znotraj pa so obojespolniki, kar pomeni, da imamo tudi bitja, ki sami sebe oplodijo, zanosijo in rodijo 
ali pa celo zamenjajo spol. 
 
Vendar, tega pri vas niti ne poznate, razen morda pri kakšnih ribicah. Morda ste opazili, prav 
zabavno, ko imate ribice, imate dve istospolni ribici. Potem zamenja spol in ena postane moški, ena 
postane ženska. 
To pa je tisto, kar vi na Zemlji ne znate, razen brez kakšnih operativnih posegov, potem zamenjate 
spol. Vendar, to ni tako enostavno. Zaradi tega se nekako dogaja tudi to. 
 
Hvala lepa. 
 
Prosim. Še morda kakšno vprašanje? 
 
Jaz. Bom kratka. 
 
Izvolijo. 
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Ali imam jaz to v desni peti? 
 
Da. 
 
Takole. Jaz bi postopoma zaključil to današnje druženje. Res smo bili danes malce daljši. Vendar, rad 
bi vam prišepnil nekaj.  
 
Danes smo vam darovali diamantne energije. 
 
Diamantna energija pa se zliva v vaš sistem šele takrat, ko boste meditirali. Jaz vam bom povedal 
način zdrave ali varne meditacije. Ne boste jo delali tukaj zraven in se globoko sproščali. 
 
MEDITACIJA 
 
Za zaključek vam bom podal pravilno meditacijo, kjer se boste pravilno nekako umirjali, povezovali z 
Nebom nad Zemljo in ne pod Zemljo. S tem bom nekako tudi zaključeval današnji ciklus tega 
druženja. 
 
Lahko v mislih sledite, vendar se ne povezujte z menoj. Le zato, da ne boste se preklapljali ali nekako 
mešali drug med drugega. Vendar, sledite mi lahko tako, kot bom Jaz opeval ali napovedoval. Vi si 
boste zapomnili in doma boste potem osvojili to tehniko. 
 
Ko boste osvojili to tehniko, se bo kristalna energija pričela zlivati z vami. Nekateri imajo poseben 
kristal, ki smo ga postavili in sestavili. Drugi ga boste postopoma osvojili in zgradili. Vendar, da boste 
sploh prišli do te kristalne energije, to je nivo, ki sega nad zlato energijo, ki sega nad zemeljsko 
energijo in ne podzemeljsko energijo, se boste morali nekako umirjati in jo spustiti v sebe. 
 
Ko boste nekako v svojemu času ali svojemu zavedanju, kjer boste popolnoma sami – to delajte sami, 
ne v dvoje, ne v troje, ker energija, ki jo boste zlivali bo nekaj metrov okoli vas vibrirala in se nagibala. 
 
Ko boste popolnoma umirjeni, boste zaprli oči. Boste pogledali v sebe. Pogledali boste, kot bi 
znotraj pogledali v sebe, v cev ali v os. Preprosto boste misli prepustili ali usmerili na to os.  

 
Dlani boste obrnili navzgor in ne navzdol. Pomembno je, da veste, da je 
sredina vašega planetarnega nivoja polovica vašega telesa. Prizemljujete, 
prizemljujete, pritrjujete, pričvrščujete se preko dlani.  
Nikoli in nikdar preko korenin, stopal v zemljo. Smrtno nevarno! Ne 
odpirajte podplatov. To že veste in poznate. 
 
Ko vdahnete in se sproščate, ste popolnoma umirjeni znotraj sistema. Lahko, 

če vam bo prijetno in vam bo dobro šlo, lahko obrnete tudi dlani navzgor.  
Poskušajte. To je varno. To se lahko malce poigrate.  
 
Obrnite dlani navzgor. Poskušajte zaznati energijo Višine, gomazenje. Ko ste prvič usmerili misli 
znotraj cevi, začutite Nebo in ne Zemljo. Tehtajte to energijo. Igrajte se z njo. Doma se boste 
poigravali, kakor vam bo pač želelo ali se hotelo. 
 
S tem se boste umirili. 
 
Bodite pozorni! 
Pritrdili se boste na Nebo. Skozi vaše telo teče čista energija. 
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Ponovim. 
Se umirite. Vdahnete skozi cevi znotraj glave v vaš sistem. Cev, ki jo imate postavljeno znotraj 
sistema je le navidezna cev, o kateri govorim, da boste razumeli, da je znotraj prazen prostor, po 
katerem se polnite in napolnite.  
 
Vdahnete preko nosnic. Preko glave, preko sistema spustite to energijo. Le poženite jo. Vendar, 
nikjer in nikoli ne vlecite te energije. Le opazite cev in opazujte, kako migeta znotraj ta energija.  
Bela energija. Znotraj cevi. Pustite, da teče znotraj sistema.  
 
Ko vdahnete, se energija sprosti po celemu telesu, do genitalij in ne pod genitalijami. Pustite noge, 
nožice. Tam je zemlja, ne nebo Zemlje.  
 
Misli usmerite na energijo. 
Ko vdahnete, se energija polni. Ko izdahnete, jo izdahnete preko dlani na površje. Odprti kanali, ki 
jih imate odprte na dlani – skozi te kanale teče bela energija. V cevi, v stožcu proti Nebu.  
Nebo je modro.  
 
Vdahnete. 
Znotraj sistema teče bela energija. Pustite jo, tudi če se razliva po telesu, pustite jo.  
 
Izdahnite in jo spustite po dlani. Skozi, po cevi, proti Nebu.  
Pripnete se na Nebo. Modrina naj jo ujame vaše telo. Lahko se poigravate s to modrino in jo tehtate.  
 
Misli usmerite na to cev. Cev je na koncu odprta in ne zaprta. Pripnete jo na modrino in jo vlijete, 
kot bi daljše cevi potisnili nad modrino neba, kjer se združita oba. 
Cev se na koncu odpre in se zlije po Nebesih. Naredite predor.  
 
Sedaj začutite, kako energija od drugod, od Višine proti nižini, se steka v vašo dlan. Pustite in 
dopustite, da se napolnite z lila rožnato energijo. Pustite, da teče iznad modrine, po beli cevi, znotraj 
telesa, lila barva, nežna barva. Zapolnite se z njo.  
 
Pustite, da se polnite in napolnete. 
 
Ko vdahnete, povlečete v svoj sistem lila energijo. Opazujte svoje telo. Opazujte babuško znotraj 
telesa. Opazujte drugo telo, ki se polni znotraj vašega telesa.  
 
Uživajte v tej barvni lestvici. Uživajte med barvo beline in lila belino. To je energija ljubezni. Polnite 
in napolnite se z njo. 
 
Energijo povlecite skupaj. Lahko se sprime vaša telesna struktura ali pa jo preprosto obdržite ali 
spustite tako, da vam je lepo in toplo. 
 
Znova opazujte notranjost, ki se meša. Kot bi se »šejkala«, gibala in zlivala. Vendar se ne združuje 
belina in roza stvar. Roza energija so drobni energijski atomčki. Tako, kot se giba vaše telo, se giba ta 
energija. 
 
Opazujte razpršeno telo, ki se giba znotraj in se prislanja druga ob drugi. 
 
Opazujte ta piš, to energijo. 
Uživajte v njej. 
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V nekemu momentu misli usmerite v notranjo cev. Cev, ki je nekako zataknjena ob spolovilu, se 
pravi, opazujte notranjost te cevi.  
Kot bi bila rahlo sive barve, ta cev. 
 
Energija lila barve se ovija okoli te cevi.  
Opazujte to mešanico te energije. 
 
Pojdite proti popku. V predelu popka vstopite v to cev. Zavestno jo vdahnete in pustite, da se umiri. 
Zavestno jo vdahnete in jo vlečete po tej cevi. Postopoma jo opazujete. Gostejša vijolična energija, ki 
se gosti, prihaja in nadvlada vas ali oba. 
 
Vdahnete in jo spustite po telesni strukturi. 
Dihajte in opazujte notranjost cevi. Uživajte v sestavljanju energijskega polja. 
 
Ko boste začutili to energijo, ko pride čisto do vrha vaših nosnic, se zlije v belo energijo. Bela 
energija se zlije do vijolične ali do lila energije kot, da se zlijeta dva polja.  
 
Opazujte to. 
Vdahnite in izdahnite. 
 
Bodite z vijolično energijo ali lilo barvo, kot znotraj tanek las. Opazujte znotraj cevi tanek las, kot 
pramen lasu, ki raste in se poudarja.  
 
Opazujte to energijo.  
S to notranjo energijo pojdite skozi zaprti kanal. Skozi čepek ali polje. Pojdite skozi, v belo polje 
bele energije. Pojdite tako visoko, da pridete do bele energije.  
 
Opazujte kristaliziranje. 
Opazujte, kako se kristali pravzaprav gostijo. Uživajte v tej energiji sestavljanja. Kot bi v sladko vodo 
ali v soljeno vodo postavili nit, ko se sol oprime niti. Ravno tako se bo vaša sol ali kristali te bele 
energije oprijeli te niti.  
Ta nit naj raste preko vaše materične glave, preko vsegá, preko kozmosa, preko modrine na 
odprtost.  
Pustite, da raste in odraste. Kot dolg pramen lasu, pride do Neba, gre skozi modrino Neba in se zavrti 
v spiralni zmesi in naredi pritok misli, čiste energije in ljubezni večnosti. 
 
Na vrhu modrine opazujte sijaj. Opazujte spiralo, kjer se zataknete nad modrino. Okoli tankega 
lasu, okoli čiste, tanke, vijolične energije se postopoma sprosti bela energija in teče preko vas v 
vas.  
 
Pustite, da ta bela svetlobna energija steče preko cevi in ujame cev, se prelije preko vas in steče 
proti popkovini. 
Čisti vas. Izplakuje vas.  
 
Sedaj začutite, kot bi se delčki od vas stapljali. 
 
Pomirite se in pustite, da proces večnosti, ljubezni in topline teče skozi vas.  
 
Morda se vam bo malce, na začetku, vrtinčilo ali vrtelo, vendar le toliko časa, dokler se ne boste 
navadili na to višjo energijo. 
Zemlja vas ne bo lovila, vendar vas bo izpustila in osvobodila.  
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Sedaj uživajte v tej energijski sestavljanki. 
 
Sedaj pomislite in opazujte zunanjost okoli vaše materije. Kot bi se ohlajali. Kot bi se prijetno 
ohlajali in umirjali. 
 
Zaznajte migetanje ljubezni, beline in nežnosti. To je čista energija, ki se daje za vse vas. To je novo 
telo, ki se daje za vaše telo.  
 
Pustite, da vas objame. 
Pustite materijo, da vas oprime. 
Pustite drugi energiji, da vas vodi, usmerja in čisti vaše misli.  
 
V takšnemu stadiju lahko ostanete kolikor časa vam je lepo. Preprosto opazujte, kaj se godi, kako 
se gibajo energije bele in lila energije. 
 
Če želite takrat, lahko pomislite na ves glas, na vaš možgan. Sedaj se usmerite na vaše misli oziroma 
na fizični možgan.  
Ali vidite gostoto vašega možgana? Ali zaznavate drugačno frekvenco, nizko frekvenco fizičnega, 
velikega možgana?  
Druge barve je. Druge energije je. Opazujte ga in ne sodelujte z njim. 
 
Najprej zapazujte, kako je lepo izoblikovan. Vendar, nekdo manipulira preko tega možgana in vam 
narekuje vaš fizični, telesni položaj. 
Poskušajte ga vzljubiti. To je bitje, ki se daje za vse vas. To je bitje, ki je sestavljeno, da vodi vas in da 
vam spi fizični možgan. 
 
Preprosto ga opazujte in ne sodelujte!  
Zavedajte se možgana. Zavedajte se višine vašega možgana.  
 
Sedaj misli usmerite v trebuh. Kot bi vam pričel teči izbruh bele energije. Po notranjosti, kot vulkan, 
kot šampanjec, ki se speni, teče proti zgornjemu delu in raztaplja fizični možgan.  
 
Vdahnite in vlecite to energijo, ki buhti, raste, prav žubori v vaši notranjosti. 
Vedno, ko vdahnete, jo premaknete višje in višje in višje. Tudi, če izdahnete, opazujte ta slap.  
 
To energijo postopoma peljite proti velikemu možganu. In bolj, ko se boste približevali njemu, bolj, 
ko ga boste oboževali z belo, čisto energijo, bolj bo bitje nekako popuščalo in izpuščalo vas.  
 
Sedaj ga poskušajte, kot bi ga prijeli, kot bi ga »nalimali« s temi hlapi, kot bi ga objeli kot meglica, 
poskušajte priti nad njega z belo barvo. 
 
Vaš možgan je vaša last. Vaša oblast je vaša oblast. 
 
Ko naredite to, opazujte barvo. Možgan se nekako razblinja na več malih, prašnih delčkov. Bitje 
popušča. V to gosto, temno zmes se meša in povezuje barva. Atomčki počasi razpadajo. Moč misli 
počasi izgubi svoje ujete misli. Belina se povezuje v velikemu možganu. 
 
Nadaljujte in sproščajte. 
Opazujte možgan, kako se belina nekako gnete in razblinja kompaktnost vašega bita ali bitja, ki 
manipulira vas. 
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Sedaj zaznajte, kot bi pred vami pričel teči dejansko slap lila barve. Povlecite jo v mednožje, v 
spodnjemu delu. In teče naj navzgor. Močan curek, ki teče od spodaj navzgor in ne od zgoraj 
navzdol.  
Od spredaj teče slap močne lila svetlobe.  
 
Vdahnite in pustite, da curek te svetlobe, lila svetlobe, gre skozi grleni pretok proti notranjosti.  
 
Opazujte jakost lila barve.  
 
Sedaj opazujte vijolično nit. Močno, tanko nit po sredini, ki ste jo predhodno postavili. Pojdite proti 
možganu. Opazujte, kaj se dogaja? 
 
Uživajte v vrtinčenju nove spirale. 
 
Os, ki ste jo postavili je os močne vijolične energije. Opazujte to energijo.  
 
Sedaj se zavrtite okoli in uživajte. 
Vi ste lila energija, ki se ovija okoli glave, znotraj ali zunaj, kjer vam godi.  
 
Naredite si spiralo. Uživajte v temu plesu tega močnega lila barvitostnega toka.  
Plešite. Vi ste veter. Vi ste energija. Ustvarite močno polje. Polje zavednega in nezavednega.  
 
Ko boste malce bolje pogledali, boste videli, da ste naredili svoje polje. Svojo malo, drobno, lila 
palačinko. 
 
Sedaj ste naredili stopnjo iz svoje preobrazbe. 
 
Sedaj opazujte, kako se od male, drobne palačinke, ki jo imate okoli vratu ali malce nad njo, zavisi 
od vsakega posameznika, poglejte, kako postopoma lila energija, kot po drobnih malih laskih 
izpareva in gre proti možganu, velikemu možganu. 
 
V vsako temno kroglico, ki se spaja in sestavlja temno bitje, naj se zalije ta lila energija. Kot bi jo 
pretrgali. Kot bi jo pičili.  
Uživajte v temu sestavljanju. 
 
Počasi bo zraslo veliko lila polje, ki se bo zraslo s to energijo. Opazujte, kako lovite in dobivate 
nadvlado in kako to bitje popušča in izgublja svojo moč. 
 
Sedaj v vsako notranjost vsakega delčka enega bitja ali bitovne skupine, zavrtinčite to lila energijo. 
Opazujte mehurček, kako znotraj kroži lila energija in raztaplja in čisti vse tisto, kar je njegovo. In 
opazujte, kako lila barva dobiva nadvlado nad vašim možganom. 
 
Uživajte v temu sestavljanju in čiščenju nečesa starega in novega. 
 
Sedaj, ko nekako počistite te balončke ali to nesnago tistega bitja, ki ste ga oprali, oprhali, spustite 
navzgor in skozi, skozi kronsko čakro. Pojdite preko temena. Zgoraj in zgoraj in pustite, da 
šampanjec teče preko vas. 
 
Lila barva se zliva preko vas in spira vse, kar je slabega preko vas in odteka od vas.  
 
Nesnaga se izpušča in popušča. 
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Sedaj opazujte lila barvo, kako se suši, posuši in preko por jo vdahnete v notranjost sistema 
samega telesa in pustite, da lila barva prevzame vaše telo. 
Lila barva je barva ljubezni, je barva harmonije in ravnovesja. Je barva nežnosti, pozornosti, ljubeče 
temperamentnosti, vzpodbujevalnosti in predvsem čistega fokusa. 
 
Napolnite se z njo. 
Opazujte, kako se vsak košček pore polni s to energijo. 
 
Sedaj prevladuje lila energija, povezana nad belo energijo.  
 
Počasi misli usmerite nad vas, kot da je Nebo, modro nebo. Opazujte, da Nebo nad vami postaja 
lila Nebo in preko Neba, kot bi se stekala mavrica nad vas, se steka lila energija in pere in spira vse, 
kar je okoli vas slabega ali od drugod. 
 
Opazujte, kako se spira vaša avra, kako se spira vaša telesna energija, kako se steka lila energija v 
travnato površino zemeljskega telesnega stvarjenja. 
 
Lila energija se povezuje v zelenilo. V vsako bilko živega zelenja se zlije ta energija.  
 
Opazujte okolico. 
Okolica dobiva močno lila energijo.  
 
Ljubezen, ki jo širite ta čas, ujame vsakogar. Vsak ima zeleno barvilo v sebi. V vsakemu prebudite tisto 
nekaj, kar spi in leseni.  
 
Opazujte naravo, kako se narava iz zelene barve preliva v lila barvo.  
Opazujte kako puhti in kako se sveti v lila barvi. Uživajte v tej lila barvi.  
 
Postopoma boste lahko kasneje prepuščali to energijo višje in višje in višje, do beline neba in ne do 
modrine, ker modrine nad vami več ni.  
 
Pustite, da proces teče tako, kot je namenjeno vsakomur in pri vsakemu se bo barvna lestvica 
različno odzvanjala. 
 
Uživajte v temu toku. Začutite okolico energijskega polja te Zemlje, ki je napolnjena z ljubeznijo.  
 
Lila energija zajame Zemljo in zemeljsko strukturo.  
Ker se zemeljska vibracija spreminja, se spreminja materija same Zemlje.  
 
Ljubezen se povezuje z ljubeznijo, ker oddajate ljubezen, ker sprejemate iz Zemlje, iz zelenila, iz 
tistega nečesa, kar je del vas.  
 
Opazujte, kako vas narava objema in zapira. Narava. Opazujte zelenje. Kot bi vas poskušala ujeti in 
zapreti, vas da v ovoj in vas zapre v poseben jajček ali v lastni ovoj.  
 
Opazujte, kako se je Zemlja zlila z vami v lila barvilu in se zapela na kronski čakri, kot bi postali lepi 
bonbončki od narave, ki od tega časa dalje skrbi za vas. 
 
Ljubezen vas bo napolnila. Ljubezen se bo na zelenje zlila. Zelenje se bo zlilo na druge ljudi, na druge 
prišleke, nad vse ljudi dobre volje, nad bitji drugega vstajenja.  
 
Opazujte to, kako se energija beline okoli vašega bonbona zliva in čisti in zapolnjuje svet okoli vas. 
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Sedaj opazujte svoje telo kot, da ste znotraj jajčka. Opazujte gosto energijo, ki se je zgradila okoli 
vas. Bela barva, ki vas ujame, je barva mavrice, ki vas objame. 
 
Lahko se uležete v ta jajček, v to energijo in spite in prespite lahko celo noč. 
 
Če pa želite prekiniti meditacijo, se pravi, pa se lahko od malega zasnovnika, ki se spusti in prosto 
lebdi ali spi na tej mavrični lestvici bele barve, znova vdahnete in opazujte. 
 
Ko vdahnete zavestno, se ovoj odmakne in položi nazaj na Zemljo. Opazujte, kako ob izdahu se vrača 
nazaj. Kot bi vas Zemlja odprla in bi vi kot bonbonček obstali nad njo.  
 
Začutite moč svojega telesa. Začutite moč svojih misli. Misli usmerite v to, da ste se umili in oprali 
preprogo ali ovoj okoli sebe.  
Misli usmerite na svoje telo, kot bi se želeli kompaktno dotakniti in se prebuditi. 
 
Sedaj boste začutili močno polje, ki ste ga zgradili v sebi. In s to energijo ljubezni se boste prebudili.  
 
Vdahnili boste skozi nos. Izdahnili skozi usta.  
Bela barva nad vami se zliva in vas vakuumira.  
 
Vdahnete preko nosnic. Opazujete kronsko čakro oziroma belo barvo, ki se zliva nad vami in 
izdahnete preko ustnic. 
 
Pomislite na stopala, ki jih lahko rahlo premaknete. Lahko pomislite na cele noge, ki zaplešejo. 
Lahko pomislite na svoje lepe boke. Zaplešete v iskri svojega vsakdana. Pomislite na svoje roke, ki 
so morda drugače obtežene ali sproščene.  
Zaznajte svoje jedro svojega telesa. Zaznajte svojo glavo, ki jo lahko malce zavrtinčite. Lahko se 
objamete v tej ljubezni tudi s telesom in imejte se radi.  
 
Ohranite to čisto energijo. 
Ta proces bo vrel in tekel po vas. Postali boste čista ljubezen tudi za vse okoli vas. Drugače se boste 
sprejemali. Drugače se boste razumevali. 
 
Če imate poleg sebe prižgano rahlo glasbo, sedaj misli usmerite na to, na zemeljsko vibracijo glasbe, 
ki vas povleče v realnost vašega časa. Poslušajte zvok. Poslušajte šepetanje vetra. Spev mavrice. 
Poslušajte tisto, kar je resničnega, morda tudi malce motečega.  
 
Prepustite se vsakdanjiku. Prepustite se šumom vsakdanjega časa.  
 
Zlijete se v telesu. Rastete in postopoma lahko odprete svoje oči. 
 
Po nekemu času lahko preprosto poslušate le še zvok glasbe in se zavedate sveta okoli sebe. 
 
To je najmočnejša meditacija, ki jo boste delali, da boste zgradili sebe v ljubezni, se povezali z 
Ljubeznijo in ostali v ljubezni ves ta sodobni čas in vse do našega naslednjega druženja. 
 
Bilo mi je lepo z vami. 
Želim vam vse lepo in veliko ljubezni naj daje vaše telo. 
 
Lepo pozdravljeni. 


