Ali slediti ali ne?
Lana Praner, 10.11.2012, Ročinj pri Kanalu
Samo še malo prosim. Samo še malo.
Harasa…
Samo še malo prosim. Takole, postopoma bomo dejansko pričeli. Malce dlje potraja, da se
nekako vsi skupaj uskladimo, ker danes imamo res pestro množico vsegá, ki bo danes tudi z
nami sodelujoča.
Jaz pa bi vam najprej za uvod rad voščil lep, nekakšen dober dan, tako po vaše in ne po
naše. Pri nas bi le dejali nekakšen blagoslov. To je nekaj, kar nekako dajemo pri nas. Danes
sem jaz nekako Tisti, ki bom povezoval vse ume in razume vsegá in sem nekako drugače
postavljen ali drugače nekako niansiran danes kot običajno. In Sem Oče Vnebovzetovstva
ali Tisti, ki odpiram Nebo Neba tega svetá. Vašega svetá in ne čisto našega. Tako, da danes
odprimo srca vsem Tistim, ki so z nami danes ali nocoj, pri nas je pravzaprav sredi noči, pri
vas pa pravzaprav sredi lepega dopoldneva ali skorajda opoldneva. Se pravi, odprite
pravzaprav ljubezen do vseh Tistih, ki so danes nocoj prešli in prišli skupaj z nami in so iz
najnižjih frekvenc in so danes prvič nekako mistično tudi opevani oziroma tudi opaženi.
Lep pozdrav Njim, ki so se nekako odzvali in izbrali nekaj ducat različnih bitij, bitovnih
skupnosti ali skupin, ki so drugače nekako grajene kot pa mi, ali pa Tiste, ki nekako v ozadju
ščitijo vas, se pravi, bodo nekako sodelujoči in tudi delujoči.
Danes bomo nekako pripravili res nekako pestro izbiro vseh, nekako, nastopajočih ali Tistih,
ki bodo nekako sodelovali z nami. Vendar, le zato, da boste lažje doumeli, lažje razumeli,
lažje sprejeli in nekako spustili sami sebe v prave smeri.
Mi vam bomo danes ali nocoj pri nas razkrivali mnogo marsičesa. Tako morda malce bolj
lepega, morda kaj tudi manj lepega. Vendar, ne zato, da bi vas prestrašili, vendar zato, da
boste sami za sebe lažje izbrali sami sebi pravo pot.
Danes imamo posebno temo, kako pravzaprav, ali slediti ali ne slediti? Komu pravzaprav
slediti? Zakaj slediti? In komu pravzaprav morda sploh ne slediti?
Razkrivali bomo različne, različna kraljestva. Upam, da bomo tudi v prevodu zelo tekoče
prevajali. Kar 498 nas je danes povezanih le na bazi Zemlje, preko 3.892 pa iz različnih
ozvezdij. Tako, da danes kar ne morem opevati številke različnih jezikov, skozi katere
danes prevajamo. Tako, da bom govoril bolj počasi, le zato, da bo nekako tudi to telo lažje
transformiralo vso energijo, tudi iz podzemlja.
Kar pomeni, da danes imamo častne goste iz kraljestev, kamor vi ne sežete in ste jih že v
veliki meri presegli. Podzemlja. Tam bomo pravzaprav pričeli. Tam bodo pravzaprav bitja, ki
bodo deloma se povezovale z menoj. Morda bom občasno dopustil, da se kdo nekako
približa telesu, vendar le za priokus vam, da boste lažje doumeli, lažje sprejeli, lažje odprli
srca vsem tistim, ki zahajajo iz čiste poti.
Danes bo tukaj pravzaprav takozvani Temni kralj. Ne bom ga imenoval čisto do kraja ali do
razodetja. Imenoval ga bom le Temni kralj ali Temni vladar čistega podzemlja, ki pokriva
različne temne sfere. Se pravi, to je kraljestvo, to je kraljestvo, kamor sežejo tisti prerokovalci
različne magije, manipulanti, tisti, ki se ukvarjajo z energijo, ki seže v podzemlje. On je tisti, ki
bo danes nekako sodeloval, vendar le zato, da vam razkrije, kam seže pravzaprav fizično
telo, ki ne seže v Nebo.
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V temu delu bom morda občasno, le za priokus, nekako dopuščal, da se približuje do takšne
mere, da ne bo v prostoru premočne vrtinčaste gostote. Če bom nekako začutil, da bo
premočno, se bomo razblinjali in se nekako premikali drugače, le zato, da ne bomo pritiskali
na vaše telo. Vendar želim, da danes Nekdo, ki je Vladar teme ali Temnega kraljestva
nekako tudi prične. Tako, da bom nekako dopustil njemu pravzaprav prve misli ali prvič tudi
sodelujočega z nami.
Samo malo. Takole. Upam, da bom nekako zmogel uporabljati to telo, vendar le zato, da
vam razkrijem in razodenem tisto, kar je morda pomembnega za vas. Zelo malo ali kratek
čas bom razkrival in se potem odmaknil. V čast mi je sodelovati s tistimi, ki sodelujete z
Nebom in ne z Zemljo. V čast mi je in klanjam se vam, vendar le zato, da boste doumeli, da
vi spreminjate telo. Telo pa je naše in ne vaše.
Temno kraljestvo seže v materijo, v meso mesa tega sveta. Bodite ponosni, da ste del tega
sveta. Vsi tisti, ki gradite sebe v upanju, da se zgradite v čistini, morate pobrati del sveta tudi
iz materije. Ste ujetniki materije, tako mislite vi, čisto sami.
Jaz vam odkrijem, da boste doumeli in razumeli.
Telo je častno, ki se razkraja za vas. Vi, ki ste znotraj dobri, najboljši, odidete od nas in
pozabite na nas. Razkrojevalci ali bitja teme, zla, najnižje frekvence kot pravite pri vas in
nikdar pri nas, pa smo Tisti, ki počistimo nesnago za vas. Vendar nam je to častno delo.
Vsi tisti, ki delate na sebi, v čast mi je in v oblast imejte svoje telo. Imejte radi telo. V telesu
imate vse spomine, zato smo mi vladarji vas in ne vi sami. Niste naši ujetniki in nikoli niste
bili. Napačno razlagate in doumevate.
Razumite nekaj.
Simbioza je bistvo, jedro, osnova vsegá. Še ptiči živijo v simbiozi. Zakaj ne bi živeli mi, čisto
sami?
Mi smo Tisti, ki smo dopustili, da v Zemljo smete priti, vendar ne kar tako oditi. Zakaj mislite,
da ste ujetniki, ko pa le izpolnjujete svojo dolžnost?
Zapomnite si to!
Preden ste na Zemljo prišli, ste se dogovorili, da nam boste lepe misli pustili. Lepe misli so
lepe energije življenja, da tudi mi imamo nekaj od življenja. Mi smo izgnanci in pognanci iz
lepih sfer.
Skupaj smo sodelovali že v mnogih različnih življenjih in vam delali telesa. Brez nas ne bi bilo
vas. Zapomnite si to!
Vsi tisti, ki mislite, da so telesa grda in neuporabna, da se sramujete svojega telesa –
sramujte se svojih besed! To so bitja Zemlje in najtežjega razkrajanja, ki se razkrajajo za
vas.
Vendar, pazite!
Vsi tisti, ki delate v duhovnosti, mnogo vas je, nič ne veste o Zemlji. Zapisane imate le naše
besede, ki smo vam jih podali zato, ker ste nas izdali. Ne bom uperil sulice v posameznika,
vendar v posameznike, ki so vam sestavili program, po katerem živite.
Vsi tisti, ki se odločate za podvig, da greste Zgoraj, dopustite, da vzljubite telo, da tudi mi, ki
smo v zaostanku, Jaz bom zadnji prišel, vendar zagotovo se še snidemo.
Vsi tisti, ki mislite, da iz telesa nimate nič, se močno motite. V telesu je vse. Vsi vaši zapisi
življenja. Vendar, kar je slabega potisnete nam. Kar je dobrega, odvzamete nam. A vam ne
zamerimo.
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V času spajanja in prehajanja bomo mnogi prešli skupaj z vami tudi sami. Vendar le tisti, ki si
boste upali iti v materijo in sprejeti materijo, boste za večnost odrešeni. Drugače vedno
znova nekaj ostaja nam.
Tisti, ki se karmično oluščite – pobegnete. Vendar, pazite, da vzljubite telo, da iz telesa
poberete tisto, kar je dobro za vas.
Ker, v bodočnosti boste iz tega, kar vam dajemo danes mi, vam dopuščamo, gradili novo
telo. To si zapomnite!
Prekleti in ukleti vedno prihajajo k nam. Vedno bo in vedno je tako tudi bilo.
Magija, ljudi, ljudstva teme, ki se uteleša v človeku, prevzame um, razum, kot pravijo ta Veliki
Modreci in Plemeniti.
Bodite zahvalni, da imate to, kar imate!
Tisti, ki so prešli toliko svetlobnih let navzdol, bodite zahvalni, da so prešli navzdol. To je ta
čas, smo rajali in harali mi. Sedaj vladajo Oni sami.
Prekletstva in ukletstva – vsi tisti, ki delajo magijo, prehajate k nam, ne glede na to, kaj
delate. Manipulirate! Tako imamo mi dobra dela od vas. Tako mi pomešamo sebe med vas
in se porodimo in tako zlo pride na površje med žive ljudi. Zato imate toliko slabega med
seboj ali enakopravnimi ljudmi. Kar šviga vam iz oči!
Vendar, ne vam, ki ste v prostoru, vendar tistim, ki so še v ozadju, da ne bom v koga pičil ali
ustrelil.
Tako zlo sebe porodi, ker častite hudiča, zla, demona ali še kaj hujšega, kot si upate misliti.
Prekletstva vedno prihajajo k nam. Ko se človek v smeri magije odpre, se prebudi podzemlje
in energije pridejo k vam, ki jih zovete ali nazovete. Tudi bela magija seže v materijo. Ni čiste
energije iz zemeljske smeri. Tako ostanete ujetniki. Zemlja se odpre. Skorja se odpre in
energije pridejo na površje. In pridejo, vas poslušajo, odidejo, naredijo kar želite in se vrnejo
po vas. Zato je toliko ujetih bitij.
Ko mislite, da ste v duhovnosti modri in plemeniti, ne delajte ničesar, da bi škodovali
drugim! Pomnite si to! Zapomnite si to! Drugače boste ujetniki nas samih.
Ko postanete ujetniki, postanete ujeti v materiji. Greste skozi razkroj tudi vi sami. Potem se v
krsti zbudite, se obračate in se veselite. Ne delajte neumnosti!
Pojdite tam, kamor čutite, da je prav.
Vedno znova se odpre kanal. Vedno znova se bo odprl kanal. Vendar, le nekaj decibelov nad
zemeljsko plastjo, potem pa se sunkovito odpre navzdol in pridejo tisti moji pajdaši, ki so moji
in ne tvoji ali vaši.
Zato si vedno zapomnite!
Ko rilčkate s svojimi energetskimi enotami navzdol, nas prebadate, trgate naše svetove in
nas mamite in vabite navzgor.
Bodite razumevajoči in razumite svet teme!
Ravno tako živimo v miru in v sožitju – tako kot vi. Malce drugače, vendar želimo imeti mir.
Tam duše trpijo in ne hodite navzdol!
Jaz sem prišel le zato, da vam poudarim, da vsi tisti, ki prehajate gor, ne morete iti dol.
Lahko greste dol ali gor. Ker nam delate več nereda kot pa koristi.
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Pri nas je mnogo takih ali skorajda v celoti, ki želijo iti navzgor. Vi ste rešilne bilke. Zapomnite
si to!
Le ena pot je lahko prava. Nobena pa ni nobena prava. Odločite se zavestno, kaj želite in to
tudi dobite.
Moji svet, moja podzemlja niso za vas!
Vendar, mi je v čast, da sem lahko govoril nekaj besed. Mnogo bitij sem pripeljal iz različnih
sfer. 8.492 različnih svetov, malih svetov, sveta v svetu imamo in poznamo mi. Zato za
vsakogar najdemo pravi prestol ali pravo mesto.
Svetujem vam, da ne hrepenite po zlatu in po bogastvu, ker pridete navzdol.
Tretji sferni svet v globini je tak svet, kamor sodite vsi tisti, ki hrepenite po bogastvu, po zlatu,
po nečem, na račun drugih ljudje krvavijo.
Dobro si zapomnite to!
V koncu leta se dela prelomno leto in se bo pokazalo, kdo gre k nam in kdo ne gre k nam.
Veselimo se vsakogar. Vsak je dobrodošel. Vendar, zagotovo vi ne bi želeli biti pri nas.
Govoril sem in se odmikam.
Le toliko, da boste vedeli, da ste lahko častni tudi pri nas. Jaz vas ne bom podučeval v
svojem svetu, ker ni pravi za vas. Tam je trpljenje. Tam je jok. Tam je krik. Tam ni učenje.
Tam je bolečina in razkroj.
Bodite dobri, plemeniti in srčni. Če boste srčnih misli, nikoli ne pridete navzdol!
Hajsam.
Takole.
Jaz upam, da nekako se bo ravnokar odmaknil, vendar bo še majčkeno prisoten. To ni bilo
morda prehudo, vendar, moral sem mu dopustiti nekaj tudi v pouk ali poduk vsem tistim, ki
bodo morda poslušali tudi kasneje, le zato, da bodo lažje razumeli kaj in kam prihajate.
Sedaj pa pravzaprav veselo na delo, malce bolj po sproščenemu delu.
Jaz upam, da to ni bilo prehudo, vendar Jaz upam, da ste nekako ločili. Plasti, zakaj vas
nekako vedno vlečemo navzgor. Vedno vam kažemo smeri, kam se usmeriti in tudi danes bo
temu tako.
KAKO PREPOZNAMO, KAJ JE DOBRO IN KAJ NI DOBRO ZA NAS
Prvi znak
Bodite pozorni!
Ko prihajate v temu času do različnih ljudi, do takšnih ali drugačnih – na vaših
reklamah, ponudbah, panojih se vrsti marsikaj zanimivega. Prav z veseljem sem
pregledoval, še v sodelovanju z nekaterimi, v nekaj sekundah vašega časa vse, kar imate
ponujenega.
Bodite pozorni na križpotja!
Na vaših ponujenih poteh imate marsikaj, kjer je zakrito tudi Temno kraljestvo. V
Temnemu kraljestvu, vedno znova, bodite pozorni, ko preberete vabilo, povabilo, ponudbo
ali predlog, vedno poskušajte zaznati.
Se pravi, v prvemu momentu, ko preberete naziv, energija se tisti hip zlije z vami. Ali se
odbije ali pa vas privije.
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Bodite pozorni!
Ko se zgodi, da vas nekaj morda odbije in ko pričnete preveč tuhtati ali razmišljati, vam je to
prvi znak, vam podzavest, instinkt in nekdo, ki vas vabi, dejansko opozori ali pa posvari,
da nekaj ni dobro za vas.
Pomnite in zapomnite si to!
Prvi odstavek, prvi niz, prvega povabila, že na samemu začetku – ali vas privabi ali pa
odstavi. Bodite pozorni na to!
Drugi znak
Kot drugo, ko se udeležujete marsičesa, bodite predvsem pozorni na ljudi, ki vas
sprejemajo oziroma, ki vam bodo nekako predajali določeno znanje, veščino ali
kakšno modrost. Ločite energije medsebojno. Vsak človek, ki je nekako podan med
energije, bom dejal tako zelo preprosto, je pravzaprav voden. Ko pridete do človeka,
poskušajte zaznati, ali vas fizično telo, prav materija, pojdite na najnižjo frekvenco,
povleče, pritegne ali pa nekako tako odbije ali odvrne, da bom nekako prav prevajal.
Bodite pozorni!
To je drugi znak, kjer vi lahko pravilno in dosledno izberete!
Zakaj pravzaprav opozarjam na telesno strukturo?
Zemeljske energije podzemlja se vedno povezujejo na telesno energijo. Nebesne
energije se vedno povezujejo na telesno strukturo. Se pravi, to si zapomnite!
V momentu, ko človeka vidite, začutite, bodite pozorni na lik, ki je ustvarjen izpod strani,
lahko določenih energij. To je drugi znak, kjer sami izberete, ali vas nekdo pravzaprav
prisesa, pritegne, povleče k sebi ali pa odbije. Se pravi, takrat nimate ničesar še
odprtega. Takrat niste še v kanalu in niste še pripravljeni na preobrat, da bi pričeli sodelovati.
Niste še odprli svojih vrat.
Tretji znak
Ko se pričnete nekako pogovarjati, je vam tretji znak, kako se oseba vede do vas.
Mimika obraza. Opazujte obraz! Če prva dva že nekako svarita vas, bodite pozorni na tretji
izraz! Obraz. Mimika obraza. Ni pomembna kretnja rok – ali jih tišči k sebi ali nekje v sebi. Ni
pomembno! Pomembna je mimika obraza.
Predvsem bodite pozorni na usta – ali so tanka in povlečena, poudarjena, se pravi, kjer
začutite hlad. In potem bodite pozorni na oči. Oči – kako gledajo in pogledajo. Energije, ki
so na vaši strani oziroma na tisti strani, ki vam bo nekdo nekaj predaval, gledajo že
skozi oči.
To je tretji znak, po kateremu boste izbrali pravi korak.
In ne le to!
Bodite pozorni!

Četrti znak
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Ko nekako človek prične voditi nekaj, kar ima pripravljenega, poskušajte začutiti, ali
prihaja hlad ali prihaja energija toplote. Po tem boste ločili, ali je nekaj dobrega ali
slabega za vas oziroma boste točno vedeli, na kateremu področju je nekdo pripet, sodelujoč
ali voden.
In ne le to!
Hlad prihaja izpod podzemlja in ga čutite nekako meter visoko in nič več. Morda, da se
kje še malo razprši. Gostota se nekako nahaja nad zemeljskimi tlemi, nekako meter visoko.
To je svet, skozi katerega sodeluje Zemlja ali Podzemlje.
Ko ste v prostoru, kjer je pripeta Zemlja ali zemeljska energija, nastanejo takšne kot
nekakšne meglice ali piš, kot bi bila gosta megla speljana po prostoru. Prostor je
hladen. Ves čas vas trese.
To je četrti znak, na kar bodite pozorni.
Peti znak
Peti znak, po katerem boste ločili,
ali je to nekaj dobrega ali slabega,
pa so pravzaprav odprti kanali. Ko
se kanali odprejo, se pravi, boste ločili.
Vesoljne
energije
se
vedno
spuščajo iz Višine v Nižino in se
takole majčkeno gibajo, navidezno
gibajo.
V resnici pa se to po zunanjosti tako hitrostno vrtinči, da se v center prostora to tudi
spusti. Potem se energija razprostre in zapre nekakšen prostor ali obok – kadar je
Vesoljna energija.
Kadar pa je zemeljska energija, pa dobesedno začutite, kako so zemeljska tla odprta.
Prav pritiska iz vseh strani.
Tako ločite, kdo je pravzaprav povezan, kdaj je povezan.
In, ko nekako tisti nekdo, ki že pričenja karkoli, se pravi, ga poskušajte gledati
nevtralnega. Ne postavljajte si ničesar kar znate, kar poznate. Nikar nobene podobe ne
postavite nad njega. Poskušajte ga kot sleči, se pravi, da ga nič ne poznate. In pričnite
ga občudovati. To je nekako šesti znak, po katerem boste točno vedeli, ali je nekaj za
vas ali pa nekaj ni za vas.
Ko nekako njega slečete, prav po energiji, se pravi, da mu ne daste nobene priponke,
ničesar, kar ste si v mislih ustvarili, ga boste najbolj realno tudi začutili.
Tako boste zaznali celoto, se pravi, ali je on kanal. Se pravi, teče izza njegovega
hrbtišča in se potem razpre širina in je v nekakšnemu oboku, se pravi, se vedno gradi
zaščita okoli vas in ste v notranjosti nekega centra, kadar je pripeto Vesoljno
stvarstvo. Se pravi, Višina in ne globina.
Kadar pa je pripeta Zemlja, pa človek vedno nekako menca. Upam, da sem našel pravi
izraz. Dobesedno je nervozen in potem kar nekajkrat vedno znova se giba in premika. Prav
izpod podzemlja lezejo na površje do njegovega genitalnega dela, do sredine, kanal, preko
katerega on približno sodeluje.
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Opazujte vedno človeka!
In po temu boste vedno vedeli, ali je nekaj za vas ali pa nekaj ni za vas.
Šesti znak
In ne le to!
Ko zaznate te osnove, predvsem, bodite pozorni na to, po kaj ste prišli v neki prostor,
k neki osebi, k neki silhueti ali nekomu, ki dela karkoli. To je lahko nekaj, kar se dotika,
ali medijstva ali prerokovanja ali česarkoli, tudi masiranja, se pravi, začutite in se spomnite in
opomnite, po kaj ste pravzaprav prišli.
Če v neki osebi ali po začetku nekega dela ne začutite, da je to nekaj, kar bi bilo
primerno za vas, potem preprosto odidite. Morda niste še pripravljeni na ta proces.
Morda pa nekaj preprosto ni za vas.
Tako, da sledite temu.
In preden se človek popolnoma osredotoči in prične zvati, klicati kogarkoli, imate vi še
toliko časa, da preprosto zapustite prostor in ste obvarovani.
Pomnite in zapomnite si to!
Ko pa človek, ki odpira, se pravi, nekaj, karkoli in prične nazvanjati, klicati ali prositi,
da pridejo, da pridejo točno določena bitja, je prvi znak, da manipulira z vami.
Zakaj?
Vi lahko zovete, kličete kogarkoli. Pride lahko kdorkoli. Vendar, vedno prihajajo bitja, ki so
popolnoma enakopravna in rahlo nad njim, nad tistim človekom, ki jih zove.
Nikoli in nikdar ne morete vstopiti v svet višje od sebe, če vibrirate nižje od sebe! To si
zapomnite!
Po teh merilih boste točno vedeli, ali je nekaj dobrega ali nekaj slabega.
Sedmi znak
In predvsem bodite pozorni!
Ko vstopate v prostor ali h komerkoli, lahko prav na individualno druženje, se pravi,
ga najprej opazujte, s kakšno energijo vas pravzaprav sprejme.
Ali vas gleda skozi denar? Ali pa vas preprosto s srcem, z energijo ljubezni,
spoštljivosti ali spoštovanja sprejme. Po teh dveh merilih, bodite pozorni, koga potem
on tudi dobi. Tako boste vedno vedeli, v prvemu trenutku, koga boste tudi k sebi in nad
seboj dobili ali pridobili. Pomnite in zapomnite si to!
Kadar pa ljudje, točno določeno zovejo, se pravi, določeno energijo, določeno misel,
določeno božanstvo in da je njihova srčna energija res odprta, lahko sežejo mnogo
višje. Vendar ljudje, ki vas gledajo skozi denar, nikoli ne odpirajo srčne energije in se
pripenjajo v globino. Takrat vas vedno znova kar stisne v notranjosti.
Pomnite in si zapomnite to!
To vam bo v življenju še kako dobro prišlo.
Ko vas energija znotraj stisne in vas prične dobesedno navladati ali prevladovati
nekakšen nemir, je to prvi signal, da ne morete nekaj zaupati ali pa nekomu zaupati.
Po teh energijah ločite, da boste obvarovani, predvsem v obdobju, kjer se delajo zaključki.
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LETO 2013 – VSTOP V DOBO ODREŠITVE
V naslednjemu letu dni vstopate v dobo odrešitve. V naslednjemu letu dni bo vse
popolnoma drugače. Obdobje, v kateremu ste pluli sedaj, se pravi, teče v neki liniji in se
proti koncu decembra popolnoma konča, ker je dosegel ali zaključil svoj ciklus svojega
odposlanstva.
Zapomnite si to!
S koncem leta se naredi odprtost, dragi moji. Se odpre Nebo Neba tega sveta in se
odpre telo telesa tega sveta. Tega morda še ne veste. Zato bodite res srčni in v pozitivno
stran naravnani.
Proti koncu leta letošnjega leta bo bilanca stanja dobrega in slabega.
Tisti, ki boste imeli več dobrega, se boste radostili in veselili, ker se bo marsikaj
slabega izbrisalo, izničevalo in vas ne bo obremenjevalo. Zato pravimo, da boste
vstopali v dobo odrešitve. V dobo novega obdobja, ki ga boste znova spočeli prav vi, več
tisočletij nekako nam poznano obdobje.
Tisti, ki boste na temu tehtanju imeli več slabega, se ne bo izničevalo dobro, vendar se
bo na površje prelilo slabo le zato, da boste v čim krajšemu času izživeli slabo. In
nekaj mesecev, običajno je to devet mesecev kasneje, se znova zruši znova telo in se
odpre telo in se znova vidi, do katere stopnje ste prišli.
To je kot nekakšen popravni izpit.
V temu ciklusu se bo potem znova pretehtalo, ali ste kaj naredili na sebi, v sebi, do sebe, do
soljudi, do tistih, ki jih imate radi ali do tistih, ki jih imate morda celo manj radi. Tako se bo
nekatero ljudstvo morda prelilo na dobro stran, ostalo pa ostane v Zemlji. In vsi tisti, ki bodo
zavibrirali nizko, potem ostanejo v povezavi z zemeljsko temnim kraljestvom. Zato vas ves
čas, odkar vas nekako opazujemo in z vami sodelujemo, predvsem usmerjamo v to, da
bodite pozitivni, srčni in nekako dobro naravnani.
Tisti, sedaj se bom preklopil ali preusmeril na tiste, kot ste vi in tisti, ki bodo morda kasneje
tudi gledali. V svetu, se pravi, kamor točite sami sebe, se pravi, v temu razkritju, v katerega
vstopate, je obdobje Svetlobe ali Luči.
Ljudje, ki se povezujejo nekako z angeli in zovejo določene angele, jih, opazujte sami sebe,
morda zovete le določen čas, potem pa kar na vsem lepem prenehate s tem. Zagotovo ste to
opazili čisto vsi. In prerastete to in jih več ne zovete.
Zakaj?
Ker ste prestopili neko stopnjo zorenja. Znova najdete nekoga in sežete višje – po Vilincih,
po drugih energijah, ki so višje in ne nižje. In znova sodelujete z njimi in kar na vsem lepem
zaključite s tem obdobjem. Znova pridete v obdobje, kjer iščete še tisto nekaj, kjer bi prišli do
spoznanja ali doumevanja vsegá, kar je tukaj, tako spodaj kot tudi zgoraj.
Pomnite in zapomnite si to!
Takrat ste pripravljeni na dekoriranje, le na dodelovanje, da sestavite vrhove skupaj,
da se odpre vaš kanal.
Šele takrat razumete kaj hočete in česa nočete. Šele takrat spoznate bistvo življenja in tudi
življenja po življenju ali po vstajenju.
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To, kar gradite sedaj, kjer se tlakuje ta pot, se pravi, ko se človek odloči, v kateri tir
seže ali želi iti, je le ena pot. Ni več poti. Ni dveh smeri. Je ena ali nobena. To si
zapomnite!
Nikoli in nikdar ne morete delati s Temo ali s Podzemljem, ki je pod nulto točko, z
različnimi svetovi, sferami ali globinskimi področji in hkrati delati tudi s Svetlobo.
Nikoli in nikdar!
Tudi, če se trudite zvati ali nazvati, vedno sežete točno tam, kamor seže vaša frekvenca
živega življenja.
To pa pomeni, da tako, kot ste srčno preko tega življenja živeli, ne v zadnjemu letu dni,
preko celega življenja, se gradite v nekemu polju in tako visoko kot zrastete, potem ne
morete iti več nizko, ker delate le eno linijo ene poti.
Ko boste ločili h komu bi se namreč namenili, si pomnite in zapomnite, da si tudi
zapomnite, po kaj ste prišli? Kaj iščete? Kaj želite? To je bistvo, jedro vsegá.
Ne morete delati nekaj na sebi, a hkrati uničevati del sveta okoli sebe z magijo, z različnimi
obredi. To je popolnoma nasprotje, popolno križpotje. Vendar, tukaj vedno zmaga tema.
Tudi, če delate dobro in če delate v ozadju določene slabe energije, sežete v Zemljo. To je
zlato pravilo. To si pomnite in zapomnite!
In, ko se odločate na katero pot, dragi moji, želite stopiti, jo začutite, jo vdahnite, se jo
veselite, radostite in stecite po tej poti. Ne mešajte ničesar, kar je zemeljskega z
nečim, kar je nadzemeljskega.
Naučite se ločiti!
Nebo Neba tega svetá je ločena enota od zemeljskega sveta.
Zemlja je svet materije. Je svet ujetostnega klana, po kateremu hodite.
Nebo Neba tega svetá je svoj svet in se dotika dušinskega, energetskega sveta. Duša,
duhovi in vse, kar je nekako, nečesa, kar ne vidite bom dejal ali opeval čisto preprosto, sodi v
nebesni klan.
Tisto, kar vi vidite v temu momentu tega časa, seže v materijo zemeljskega sveta.
Vse, kar imate do dandanes pisanega in zapisanega po vseh knjigah, tudi v Božjih knjigah, je
zemeljska energija, ker do dandanes skorajda množično ali pa posamezniki niso zmogli
transformirati sebe, da bi se pripeli na Nebo Neba tega sveta.
Zato je čas, da ločite vsakdanje življenje, način življenja, prehranjevanja, nekakšnega
dobivanja denarja za materialne dobrine, nematerialne, takšne ali drugačne, da preživite po
materiji, je ujetost, objetost in sodi v zemeljski svet.
Tisto, po čemer vi hrepenite, po čemer vi silno želite priti ali preiti, je Nebesna energija. Kaj
bo kasneje? Se pravi, vedno znova, ko se obrnete v Nebo in gledate v modrino neba, molite
in prosite od srca, se vedno odpira Nebesna energija.
Tako ločite, kdo sodi kam in odločite se, ali želite seči proti Nebu ali proti Zemlji. Če
združujete oba dela, sežete v Zemljo. To je zlato pravilo. Zapomnite si to!
In, ko se odločite, koga boste izbrali iz nebesnega področja, poskušajte razumeti kaj iščete v
določenemu delu. Če je nekaj preveliko in ne razumete, nič zato! Pojdite nižje, vendar pojdite
na zemeljsko nebo. Sezite v smer Angelskega stvarstva, Vilinskega stvarstva, Nebesnega
stvarstva in Onostranstva.
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Pojdite po stopnjah. Tako, kot otrok, ko se uči hoditi, nikoli ne preskoči pet stopničk, vendar
stopa počasi in zori. Bolj kot zori, bolj pokončno stopi in nastopi. In to ste vi, čisto sami.
Vi ste prišli v stopnjo dozorelosti, kjer dobesedno dozorevate.
Vendar, v nekemu momentu, dragi moji, boste doumeli širino in veličino, v katero ste se
nekako postavili. To je tisto, po čemer ste več tisočletij hrepeneli.
Zapomnite si to!
Ko začutite energije, ki sežejo iz Višine in se nekako transformirajo v nekakšen pljučni
kanal ali želodčni kanal kot center vsegá, se pravi, celota ali površina, je to pravzaprav
Nebesna energija.
Ko čutite vodstvo, ki vam seže višje od vas, to seže instinktno vodstvo, instinkt vam seže do
Neba. Umska in razumska enota pa sežeta v nasprotno polje, v globino in tam ima svoje
vodstvo ali svoj drugi instinkt.
Zato bodite previdni!
Kadar uporabljate um in razum, ni voden iz instinkta, vendar je v nasprotnemu polju
skrito in zakrito njegovo jedro. Njegov instinkt je pravzaprav v zemeljski obli. In vsi
tisti, ki postavljajo neka pravila, nekako taktizirajo, se nekako gibajo in preračunavajo,
kako bi ujeli ljudi, maso pridobili, imajo vodstvo iz podzemlja.
Zato smo vas mi, ves ta čas poganjali v smeri srčnosti, srčnega prekata, da začutite, da
sledite sami sebi, ker skozi srčni kanal se povezujete z instinktom. Instinkt se povezuje z
Nebom in ne z Zemljo.
Občasno sodeluje ali nekako se posvetuje z njegovim drugim delom, ki je v podzemnem
delu. Vendar, le redkokdaj. Takrat, kadar instinkt postane nemočen. To pa skorajda nikoli v
vašemu življenju se to ne zgodi.
Vaše telo je torej razpolovljeno. Del telesa, del vodstev imate pretkano postavljeno
tudi v podzemlje.
In, ko zavestno odpirate sebe preko podplatov, pazite to, ko pridete nekako na nulto točko
zemeljske oble, kjer stojite trdno na strani ali na tleh, bom dejal zelo preprosto, imate
instinkt, v nekakšni zrcalni sliki na levi strani spodaj, ko vi poženete korenine in se
sprehodite zavestno, boste doumeli, kakšno manipuliranje Zemlje je to bilo. Se pravi, greste
v podzemlje in se srečate z instinktom podzemlja. To je z nečem, kamor vi pridete le takrat,
kadar zavestno sami sebe vodite. Takrat se pričnete spajati in razmišljate in čutite. In, če se
ta instinkt polasti vas, kjer zavestno, po koreninah, znotraj korenine tečete prav vi, pazite to,
kot zasnovniki, postanete lahko ujetniki lastne teme.
In kaj se zgodi?
Ko vi vodite z mislimi preko telesa, skozi korenine zemlje, poganjate zasnovnika v ta notranji
kanal. On lahko postane tarča vas. Takrat vi nekoga dobite okoli sebe in ga dobesedno
privlečete v sebe. Tako prične živeti nekdo v simbiozi.
Vendar, bodite previdni!
To se dogaja množično, vendar ljudje ne vedo zakaj. Prav drugi del instinkta je prikovan v
podzemlju.
Zakaj?
Vsi imate Nebo. Vsi imate telo. Vsi imate dobro. Vsi imate slabó. Vsi vidite in vsi ne vidite.
Vsi dihate in hkrati ne dihate. Nasprotja, mnogo nasprotij, tako kot noč in dan, kot jing in
jang, kot dobro in slabo, vedno znova sodelujeta.
V novemu obdobju se končno razdružujeta.

10

Pa pomislite na to!
V obdobje, v katerega vstopate, se pravi, ljudje, ki se bodo pripenjali na Nebo in ne na
telo, bodo prešli iz telesne strukture navzven in pričeli prelivati telesno energijo. Telo
se bo pričelo preoblikovati, dragi moji. Celo višina se bo spremenila.
Bodite pozorni na to!
In takrat, ko energija iz notranjosti pride nad telo, ste zmagali že v 95-ih procentih vsi tisti, ki
ste dosegli to stopnjo.
Ko pride tisto, kar je znotraj navzven, se odprejo vaši lastni kanali. Dobite lasten
portal, lasten dotok znanja, veličine, modrosti in pridete do Višav čisto sami.
Postanete lasten kanal, lasten medij in bitja, ki so vam dodeljena, končno lahko delajo
z vami.
In višje kot boste šli, bolj čiste bodo energije, ker bodo bolj čiste vaše misli.
Zato končno lahko poudarim.
Mnogokrat povprašate, ali mi delamo le z Lano? Da. Delamo izključno z Lano, ker je prav
Lana fizično Pranerjeva dosegla to stopnjo in odprla Nebo Neba tega svetá.
Vendar, to ne pomeni, da je do te stopnje prišla le ona sama.
Vsak, ki je živ, vsak, ki je gibljiv ima to možnost, da doseže to stopnjo.
In pomislite in poskušajte zaznati!
Ko telo doseže takšno stopnjo Razsvetljenstva, se odpre kanal, ki se pripne na Nebo. Zruši
Nebo. Stali Nebo in postane ključ do vsegá. Odpre se vrtinec in se pripne na vsako delno
enoto, kamorkoli, kdorkoli želi. Tako se povezujejo galaksije na le eno telo ali eno enoto.
Vsi, ki ste živi, lahko dosežete svoj vrh.
Mi smo takozvani Njen vrh, Njena vmesna energija, ki je odpirala tudi Nebo Neba tega svetá.
Mi smo Tisti, ki smo iz drugod povezali vse, da se steka vsa ta Veličina, Znanje ali Modrost k
vam.
Nam ni v interesu, da imamo le eno enoto.
Vsakdo bi moral tako povezati svoje telo. Zato vas usmerjamo, vas vzpodbujamo, vam
dajemo napotke, vas pravzaprav potiskamo v smer, da sami dozorite.
Nam ni bistvo, da mi vas gradimo, tako kot danes, ko smo vam ponovno podarili določene
daritve, ki ste jih že nekaj dni predhodno pričeli dobivati. Vendar, to je Njena daritev in ne
naša milost.
Ker je Ona dosegla to stopnjo tegá, da je odprla vse, lahko odpre vsakogar in se zaradi
Njene zemeljske Veličine lahko daruje in podarja nekaj, kar je od drugod.
In mi bi vas radi usmerili.
Gradite sebe, da zgradite svoje lastne kanale. Odprli pa jih boste šele, če boste srčni.
Srčni. Srčni. Ljubeči. Pozorni. Nežni. Bodite topli.
Vam je odprto vse. Tako Zgoraj kot tudi Spodaj.
In enako kot zraste kanal proti Nebu, Ona je pravzaprav vaš živi primer, se potem razprejo
korenine po različnih galaksijah, po različnih plasteh, po fizičnih svetovih – kamorkoli si pač
želite.
Enako se je zgodilo vam pred več milijoni letih, ko ste prišli po nekih različnih vejah in se
spustili po enemu kanalu direktno do fizične zemeljske energije. Takrat ste sami sebe
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razprostirali na zelenje. Na zelenje, na živo naravo, od koder ste jemali energijo in se
deloma materializirali, ustvarjali fizično telo, ki ga imate podobno še dandanes.
In, ko vas je veliko bilo pripeto na zelenje, poudarjam, na zelenje – zelenje, zelenilo, trava,
rastline dihajo v Nebo in ne v telo ali v Zemljo, se pravi, ste začeli živeti v simbiozi. To je bil
vaš prvotni začetek ali nastanek tukaj na Zemlji.
Ko pa je prišlo do velikega rušenja po Materi Naravi ali Zemlji, pa so vas druge energije
dobesedno ujele.
Si predstavljate?
Prihajate na Zemljo, se povezujete z zelenjem, pričnete ustvarjati vidno svoje telo, se lahko
celo parite, ljubite, ustvarjate, živite, sodelujete, bivate, delate kar želite na strukturi same
Zemlje, jo hranite, jo ljubite in pričnete sodelovati z bitji, ki vam to dopustijo.
Zemlja ali zelenilo je pravzaprav last samih bitij Matere Narave.
To so škratki, škratulje, palčki, tudi zemeljske Vilinke. Tudi nekatera druga častna bitja
sodelujejo in skrbijo za ta dih. Oni so bili Tisti, ki so dopustili prav vam, prav vam, da ste
sploh lahko prišli energetsko do same Zemlje.
Zato je takšna simbioza, povezava zelenja z vami samimi.
Dokler diha Narava, dihate tudi vi, čisto sami. Ko preneha dihati Mati Narava, prenehate
dihati čisto vsi.
Pazite to!
Po nekaj več tisočletjih se je pravzaprav Narava obrnila in spremenila, ker so se prebudila
zemeljska bitja, ki so do tedaj spala. To so bili obsojenci, se pravi, ki so bili izgnani. Iz enega
planetarnega ozvezdja so bili odtoki.
Si predstavljate, da imate veliko cev, po kateri nesnaga dobesedno teče. Kanalizacija. Si
predstavljate, kako pravzaprav po vaši, vaša stranišča na štrbunk, kjer se pravzaprav
dobesedno niza vaše blato. Tako se niza po plasteh ta nesnaga teh odmrlih energij. In to se
je nizalo vse do zemeljske plasti.
Ko je bila ta plast mrtvih energij ali odpuščencev, tistih, ki so bili dobesedno izgnani in
neuporabni, toliko »nafilana« ali napolnjena Zemlja, se je skozi plast same skorje pričela
nizati tudi v zemeljsko zelenje.
Takrat, ker je bilo zunaj živo in dihalno pravzaprav drugačno podnebje, so se te energije
pričele prebujati, vdihavati in tako je vedno znova nesnaga pričela sebe mešati in mešetariti.
Ta energija se je pričela prebujati in ustvarjati. Bitja, ki so bila iz podzemlja prebujena, ker je
bilo prepolno njihovo svetovje, se pravi, so se pričeli skrivati v drevesa, okoli dreves,
napadati različna bitja in zaseči samo fizično Zemljo.
Postopoma so pričeli zajemati bitja, ki so prihajala, se radostila in tako se je ta ujetost pričela.
Mnogo tisočletij kasneje, ko je bilo že mnogo živali na sami zemeljski obli, so se pričele te
energije dobesedno vrinjati v žive živali in jih pričele spreminjati.
Tako, na primer, se je opica v nekemu momentu razvila, doumela, da mora vstati in hoditi,
sebe hraniti in nekako postati modrec. Ne zaradi razvoja, dragi moji, zaradi bitij, ki so
dobesedno vstopili v njeno telo in jo preoblikovali.
In sedaj, toliko tisočletij kasneje, dragi moji, taista bitja še vedno zmorejo vstopiti v fizično
telo. Vendar, vi niste več opičjaki. Vi ste visoko razvita bitja, ki marsikoga namamite tudi od
drugod k sebi.
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Zato bodite pozorni, da končno doumete, v kakšnemu svetu živite in da je prav za vas
in pošteno do nas in do vseh, da se postavite v neko mejo, v neki rajon, po kateremu
hodite.
Zavedajte se, da na Zemlji je mnogo vsegá.
Mi smo vam odprli le drobtinice, vendar le zato, da boste začutili, kako tam preobrat sega v
vas.
Bitja, ki so se nekako takole mešala in vstopala v različna bitja, se pravi, v, na primer
opičjake, ki so jih preko različnega razvoja vzdigovali, preoblikovali, so bile inteligentne
vrste bitij, ki so nekoč že imele določene oblike. In zaradi svoje oblike, pazite to!, spomina,
so pričele spreminjati fizično telo.
Nič se ne more kar tako, samo po sebi, spremeniti, preoblikovati, če energija ne vstopi
v vas, vas preoblikuje, vas nadgradi ali spremeni.
Zato je neverjetno misliti, da se je človek razvijal kar tako. Kar tako, mimogrede. Napačno!
Vsa ta bitja živijo v simbiozi z vami.
Kar pomeni, da sedaj prihajamo v to obdobje, kjer boste lažje razumeli in doumeli, da vsa
bitja, ki vstopijo, ki jih vi nazovete ali pa ne, vstopajo že v času vašega ustvarjanja.
Ko se nekdo, ki je Zgoraj, odloči, da gre v telo, se pravi, gre Nebesna energija najprej v telo
matere ali nekoga, ki posodi svoj prestol, prostor, sveti prostor, v kateremu se bo pričelo
parjenje, se je potrebno spariti tudi z zemeljsko energijo.
Nebo Neba tega svetá nima telesa. Ima le spomin. Pomeni, da se mora spariti s
podzemeljsko energijo.
Tako, kot so v samemu začetku pričeli, delajo še dandanes.
Vendar, vi, ki ste še bolj razviti, vstopate v nižino, se dogovorite s svojimi prijatelji, privrženci,
tistimi, ki bodo skrbeli za vas. Izberete svoje takozvane angele. Izberete svoje vodnike.
Upate in molite, da vas bodo častno, varno prepeljali preko želene poti.
In kaj se zgodi?
Ko pridete na točko Zemlje, se pravi, vi prenašate usodo, ki smo jo predhodno, v
predhodnemu druženju tudi opevali. Se pravi, z Nebesnimi bitji se vi dogovorite, postavite
plane, postavite načrte. Zapečatite vse skupaj in imate takozvan svoj team, svojo posadko in
pridete do točke Zemlje, dragi moji. Tam pa se prične graditi telesna energija za vas, se
pravi, spajanje.
Spomini iz predhodnih življenj, iz vsegá predhodnega, se nahajajo v materiji. Tam nastaja
vaša karma.
Vaša karma je skupek energij, spominskih not, davninskih ljudi, davninskih živali,
davninskih rastlin – vsega davninskega, kar imate in poznate.
Ko se karma in usoda združita, se nikoli več ne razdružita.
Vendar, pazite!
Karma se spravi nižje pod vas. Usoda gre v hrepenenje in višje od vas. Znova imate
dva polja ali dva področja. Zato dva bodala. Levi pripada dobri energiji.
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Desni pripada karmični, zemeljski, podzemeljski energiji. Zato vas do dandanes še
nismo peljali do točke, da odstranite zemeljska bodala.
Če jih odstranite, lahko sunkovito nazadujete oziroma morda celo napredujete v smeri
Zemlje. Ker Zemlja, tisti, ki so dopustili, da nastane telo telesa tega svetá, nosijo spomine. Ti
zapisi prehitro pridejo na površje, med vas ali do vas. Takrat se lahko vaša frekvenca celo
zniža.
Ni pa potrebno bodala luščiti ali izluščiti. Če imate dovolj podzemeljske energije, ga tako ali
tako sploh oni ne potrebujejo, vendar vstopijo in sodelujejo z vami.
Ko je dovolj, ali še večja gostota te njihove energije, se pravi, se prične gostiti še polje okoli
materije. Zato vsi tisti, ki vstopite ali pridete do človeka in ima gosto, hladno energijo, vas
dobesedno kar stisne. Kar stisne in tišči v notranjosti. To je le zaradi tegá, ker nekako imate
več te podzemeljske energije, kot pa bi jo sicer lahko imeli.
In ne le to! Bodite pozorni!
Tudi to ni nič tako slabega ali hudega. Težava je v temu, da se potem dejansko odmikate od
usode.
Vam je bistvo, čim hitreje se znebiti nečesa, kar je starega. To je v karmi ali v izživetju in čim
hitreje sebe odpreti po Nebu in ne le po Zemlji.
Zato v temu obdobju tako strastno hlastate po duhovnosti in iščete pot nazaj in domov.
Zakaj?
Tudi to ima svoj smisel ali svojo obrazlago.
V več tisočletjih, preden ste se pričeli nekako gibati v stopnjo utelešanja, ko ste prihajali kot
energije, ki so se videle, ne videle, se pravi, ustvarjale, opevam zelo, zelo preprosto, se
pravi, ste imeli svoj načrt spremeniti bitja podzemlja, jih okužiti s svojo ljubeznijo, s svojo
radostjo, s svojo milino, dobrosrčnostjo in jih po plasteh dobivati navzven, jih sproti
preoblikovati, vzgajati in nekako takozvano sortirati po nekakšnih rajončkih.
Vendar, njih je bila večja masa. Več jih je bilo od vas. In zato ste še dandanes v manjšini v
telesni strukturi.
In ne le to!
Tako, kot ste si nekoč izbrali skupino kot posameznik, ki jih boste prevzgojili, pazite to, ste
nekako v dandanašnjemu času, skorajda sem opeval nekaj po domače, se pravi, čisto v
manjšini kot zasnovniki.
Zato imate manjšo pozicijo in toliko bitij, kot ste si prvotno izbrali, da jih boste preoblikovali,
spametovali, bi Jaz nekako opeval, se pravi, toliko bitij je vstopilo v končni opciji in se
pomešalo z vami in ustvarilo fizično telo.
Bodite pozorni!
Večkrat dnevno se zalotite, da delate proti svoji volji. Da delate nekaj, kar ne želite
delati.
Bodite pozorni na to!
To je znak, kjer boste ločili sebe kot zasnovnika, kot tisto, kar nosite z usodo in imate
nujno, poudarjam, nujno postavljeno pot, po kateri morate vstopiti, da jo izpolnite in
se potem odrešite navzgor. S tem potem spremenite program tistih, ki so povezani z
vami.
Ko čutite, da ste ujeti in delate nekaj proti svoji volji, ločite! To je nekaj, kar delate za
druge.
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Ko vas dajo v sistem rojstva ali življenja ljubezni, ste si vedno do sedaj dobivali nasprotja.
Ravno zaradi tega, da ste v eni družinici, vsaj eno sonce, ena luč, ena ljubezen, morda med
desetimi ali dvajsetimi obkroženimi različno hladnimi bitji. Vendar ne zato, da bi vas raztrgali,
vendar zato, da ste frekvenca, ki nekako razveseljujete in spreminjate njih.
Ko vidite, da ste pač neuspešni, se potopite v sebe in pričnite teči v smeri svoje
usode. Pojdite v srčno iskrenost, bodite odkriti in jih izpustite. Pozabite, da jih še
ponovno spreminjate in da jih nekako vlečete navzgor.
Tako boste ločili, končno doumeli, kje je vaša usoda in prav v sebi poglejte, po čemu globoko
hrepenite že od malih nožic navzgor. To je del vaše usode.
Kar pa živite, po neki umski in razumski enoti ali postavljenemu programu, pa je karmično.
Ločite dva polja. Vendar, karmično vas vleče vedno znova v nova rojstva.
Usodno pa izživite tisto, kar ste vi in pomagati Nebesom. Nebo se potem odpre in
vzame vas iz tistega ujetega kroga, ker morate visoko zavibrirati, tako visoko, da sami
sebe vzdignete do Nebes, do Nebesnega kraljestva.
Se pravi, opevam zelo preprosto, da se odpre Veličina tega kanala in da potem lahko
vaši vodniki končno pričnejo sodelovati z vami in potem sebe lahko premaknete tudi
drugam.
Šele v temu tisočletju ste dobili to možnost in to moč preoblikovanja.
Vendar, Jaz vas ne bom usmeril, kaj je prav in kaj narobe.
Vsak posameznik naj začuti, kaj si želi in to tudi dobi. In, ko začuti, da je nekaj dobrega
zanj, dragi moji, sledite temu toku, kolikor je možno, kolikor je mogoče, toliko časa, da
končno nadoknadite vse tisto, kar ste do tega časa preprosto spali ali prespali.
Ne bom uporabil izraz, da ste zamudili, vendar prespali.
In, čim hitreje se boste gradili, čim več se boste postavili, hitreje boste razumeli in hitreje
boste sprejeli in odprli, ali zgoraj ali pa spodaj.
Vendar, prav srčna energija odpre pravo pot!
Zato naj vam nikoli in nikdar ne bo nekaj odveč iti ali sodelovati, pomagati ali nekako
gledati, dati neke informacije naprej. Mešajte in mešetarite s tem. Dajte od sebe vse,
kar znate! S tem boste drug drugega podprli in vzdignili in ga prebudili.
Kar veste vi, vemo tudi mi. Kar vemo mi, veste tudi vi.
Delajte enako z enakimi. Odpirajte se. Pomagajte drug drugemu. Le tako bo masa ljudi
zavibrirala in odpirala Nebo Neba tega svetá. Večja, kot bo masa Zgoraj, manjša bo
Tema spodaj. Prej se boste rešili. Prej boste imeli Zemljo v lastnih rokah.
Vi ste še vedno ujetniki Zemlje.
Ko boste tako močno visoko zavibrirali, da boste razumeli, doumeli, se bo odprlo Nebo Neba
tega svetá in vi boste prešli iz telesa nad telo in pričeli vladati nad Zemljo. Takrat ne more biti
nobenega več vstopanja iz zemeljskih smeri, niti iz podzemeljskih in vi postanete lastnik
lastne materije. Vloge se obrnejo. Imejte to v umu in razumu.
In kamorkoli boste šli, kjerkoli boste stopali, začutite to in pomnite in zapomnite si to!
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V temu obdobju, ki je pred vami, predvsem ste pomembni vi sami. Niso pomembni drugi, ki
vas vodijo. Niso pomembni tisti, ki sodelujejo z vami. Pomembni ste vi sami. Vedno znova,
prav znotraj, začutite. Začutite!
In pazite to!
Ko se obračate v sebe in se morda zahvaljujete, začutite moment hvaležnosti. Ko prižigate
zahvalo, morda kakšno plamenico, bodite pozorni. Vzemite to kot nasvet ali predlog. Vi boste
tako ali tako izbrali. Vendar, enako, kot gre za nas ali za kogarkoli iznad Neba ali do Neba,
enako sodi tudi v globino. In bi vas nekako tudi pocrkljal.
Mnogo ljudi prižiga plamenico, sveče. Vendar, svečko že v sami osnovi, Jaz bom dejal,
ko jo kupite, še težje je, ko jo ustvarjate, se pravi, je pomembno, v kakšen namen jo boste
dali. Ko jo kupite, ali za Zemljo ali za Nebo, poskušajte začutiti, da je res to tisto hrepenenje,
preden jo prižgete. Zahvala ali pa prošnja, če potrebujete kaj izpod podzemlja. Tako za
Nižino kot za Višino enako velja. Dejansko jo obdržite v dlani in prav začutite, ko se
bosta dlani nekako preko svečke povezali, boste videli kanal. Ta kanal, se opravičujem,
se pravi, ki se povezuje z Nebom, je svetel kanal.
Kadar nekako enako prosite in ste hladni in ne vklopite srčne energije, se odpre podzemlje.
Greste v gosto, široko zmes v nižino. Takrat se odpre tisto, kamor ste oddali signal.
Če povežete srčno energijo, nikoli in nikdar ne boste šli v nižino, razen, če boste morda po
zlobi, neprivoščljivosti ali hudobiji morda prižgali nekaj od srca, da se razumemo. Takrat tako
ali tako sežete na nadzemlje oziroma podzemlje.
Vendar, to je signal. To je ključ.
Prav srčna energija ali srce ali gmota je ključ do vsegá. Kar delate v življenju, dragi
moji, vse izhaja iz srčne energije.
Tako kot ste Nebo odprli, da ste prišli do telesa in v nižino, se povezovali z Naravo, tako je
sedaj obratno. Po enaki poti je potrebno iti ven, se povezovati, spoštovati, ceniti ali se preko
dlani, preko meditacij povezovati z Naravo, da Narava znova diha z vami.
In po istemu ključu sebe vzdigniti navzgor. Navzgor pa se vzdignete le preko srčne
energije. To je tako pomembno kot dihanje, kot življenje tukaj na Zemlji.
Šele čez določen čas boste morda v globini razumeli, kaj je dobrega za vas.
Za zaključek pa bi vas nekako opozoril ali nekako usmeril.
V temu zaključnemu delu letošnjega leta, ko se bo pričelo tehtanje, dejansko se ne bojte
ničesar. Ne tehta se le vaše življenje, dosedanje življenje, vendar vsa življenja.
In pazite to! Tukaj boste majčkeno morda bolj pocrkljani.
Tehtajo se vsa življenja, ker se zapisi nad zapisom nizajo. Se pravi, tisto, kar je dobrega, se
shrani pod Nebo. Tisto, kar je slabega, se shrani v telo.
Več tisočletij ali več različnih življenj tako ali tako nimate v spominu, ali pa občasno se
prebujajo določeni spomini.
Ko se bo to tehtanje naredilo, boste dobili novo vodstvo.
Vsi tisti, ki se v duhovnosti ženete ali odpirate s srčno energijo, boste dobili po dva
višja energetska pola kot sicer. Dva toka boste dobili vsi tisti, ki ste v duhovnosti in ki
imate v srčni energiji oziroma v milini, ljubezni, tudi, če se ne izobražujete, da ne boste
pomešali izobraževanje z načinom življenja!
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Se pravi, tisti, ki tečejo po srčni energiji boste dobili po dva dodatna kanala, ki se
bosta stekala tako rahlo po diagonali. Na levi, malo pred vami in na desni in bosta
sijoča kanala. Kar pomeni, da boste dobili kot nekakšne oddajnike.
Pazite to!
Skozi to se bo odpiralo Nebo Neba tega svetá. To vam je nekako dodeljeno in nekako
odobreno.
Zakaj?
Ko ste prešli v Zemljo, ste dve takšni silhueti zapičili v zemljo in jih potisnili tako globoko v
podzemlje, v podzemlje, da ste vi dobili korenine, da ste lahko pričeli sodelovati z živo
Zemljo.
Ker ste pa v temu preobratu pripravljeni na preporod in višje vibrirate kot sicer, pa
popuščajo ti vstopni zatiči, tako bo najbolj prav.
Ti vstopni zatiči se nekako višje že vibrirajo od vas, kar pomeni, da vas bodo
dobesedno povlekli ven nad fizično telo. In masovno se bo spremenila zavest, ravén,
ker se bo ta energija teh dveh stožcev nekako gibala vedno višje in vas tako silila k
Višavam in ne k Nižavam.
Tako, da vsi tisti, ki boste videli, ki boste nekako zaznali te centre, da se ne boste smejali od
kod ste to dobili? To ste vi zapičili v podzemlje, da ste se prikoreninili in skozi lastno delo,
skozi lasten način življenja ali mišljenja ste tako visoko pričeli vibrirati, da ste zavibrirali dovolj
visoko, da ste izpod podzemlja »izpuknili« ali izrinili te zatiče, ki se počasi vlečejo pred vami.
In to sta dejansko tako debela stebra. To so nekako energetski zatiči, ki se
vračajo nazaj proti Nebu, kamor ste se vi zavestno tudi odločili.

Tisti pa, ki se nekako odločajo za Zemljo, za Temo ali podzemlje pa, žal, teh zatičev več ne
morejo »izpukniti« ali izriniti zaradi tega, ker njihov način življenja povzroči vzpon ali pa strm
padec.
Tako, da, veselite se teh vzponov! Veselite se lastne zmage! Veselite se in radujte se
nečesa, kar pravzaprav prihaja. V obdobje, kjer boste in kamor boste šli, boste prav
vsi izbrali nekoga, ki vas bo vodil, vendar le za določen čas. Dokler sami ne boste
prišli do Nebesnega dela, kjer se bodo kanali odprli in boste sami postali točno to, kar
je postalo to telo.
Vi boste naprej pomagali drugim, da bodo znova vedno višje zavibrirali in odpirali
svoje kanale.
In pazite to!
Ko boste prešli do Nebesne točke, boste Razsvetljeni.
Doumeli boste celoto, kaj je Zgoraj in spoznali ste, kaj je Spodaj.
Tako, da, dragi moji, resnično, resnično delajte na sebi. Izbirajte ljudi, ki vam dajo
informacije. Vendar, začutite ljudi, ker le tisto, kar boste začutili, da je za vas v
določenemu momentu dobro, je dobro za vašo rast oziroma za hitrejši napredek.
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Vsi tisti, ki ne sledijo nikomur, niso ravno tako ničesar izgubili ali zgrešili, ker občutijo svoje
hrepenenje.
Vendar, masovno, kar opazujem, da nekako le še na to vržem oko.
Vsi tisti, ki ste se pričeli duhovno izobraževati, ste se masovno pričeli preoblikovati,
spreminjati in postavljati za sebe. Pričeli ste ceniti sebe. Pričeli ste delati za sebe.
Pričeli ste ljubiti sebe. Pričeli ste iskati ljubezen za sebe. Pričeli ste gledati na sebe in
v sebe.
Za razliko od tistih, ki so še vedno nekako ujeti in so dobri, si tega pač ne upajo privoščiti, so
še vedno nekako v veliki ujetosti, na lasti drugih ljudi, kjer pa se bodo drugi ljudje sedaj tudi
masovno pričeli premikati.
Tako, da, radujte se svojega napredka. Radujte se vsegá. Vendar, čutite, kaj je najbolj prav
in kaj ni najbolj prav.
Upam, da sem za ta začetni del nekako dovolj zaenkrat obrazložil.
V nadaljevanju pa se bom nekako dotaknil vaših vprašanj in vsegá, kar je vam nekako morda
zanimivega, manj zanimivega, morda bolj hudomušnega, tako, da bomo razprli to širino.
Jaz upam, da prisotnost Nekoga, ki sem ga Jaz pozval iz temnega dela, ni bila prehuda za
vas. Vendar, kot častni gost, ker je Tisti, ki je odpiral in dovoljeval, da smo se lahko
povezovali z Zemljo in z zemeljsko Lano, je bil prav ta Tisti Nekdo, ki je dopustil, da smo
lahko pobrali Njo v dokončnosti iz zemeljske ujetosti.
Vsi, ki imate Višino, imate tudi Globino. In tudi vi boste nekoč spoznali svojega lastnega
Gospodarja ali Temnega vladarja vsegá. Vendar, višje kot boste šli, nižje boste zahajali, nižjo
točko boste spreminjali.
Pomnite in zapomnite si to!
Vse je v simbiozi, dokler ste živi in gibljivi. Šele, ko boste nekako spremenili frekvenco in se
boste izluščili iz materije, boste sami po sebi živi, ne boste potrebovali zemeljske hrane, ne
boste potrebovali zemeljskega vdaha, vendar boste potrebovali le Prano, Energijo Svetlobe
in Luči in boste lepo razviti, lepo miselni, čutni, srčni in čisto preoblikovani.
Tako, da to je vaša smer. To je vaša pot te duhovnosti, se pravi, kjer se loči Nebo in Zemlja.
Se pravi, tako, kot se je združilo, se bo tudi razdružilo.
In, dragi moji, želim, da uživate ob kavici ali ob kakšnemu čajčku, ki si ga boste sedaj
zagotovo tudi privoščili.
Lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj bomo nekako postopoma nadaljevali oziroma tudi pri nas se nekako znova
povezujemo in se še nekako nadgrajujemo. Glede na to, da imamo danes drugačne goste
kot je običajno, imamo vedno znova vse nekako drugače pripravljeno. Zato imamo tudi pri
nas veliko več ojačitev, kot pa bi bilo morda celo prav opevati. Vendar, ne zato, da ne bi
zaupali, vendar zaradi tegá, ker je pravzaprav Zemlja nekako zelo ranljiva ali krhka točka,
preko katere se dá kaj kmalu vstopati navzgor, mi pa pravzaprav ne želimo niti vstopati
navzdol, kaj šele nekako podučevati tiste, ki še niso pripravljeni na proces nekega
poučevanja.
Res lepo in toplo pozdravljeni nazaj. Jaz upam, da predhodna tema ni bila prehuda za vas.
Vendar, želel sem vam nekako vsaj majčkeno dati za priokus, da boste morda lažje ločili, kaj
je Nebo in kaj je Zemlja. Kaj je od ust nekako in kaj je pod usti, se pravi, pod ustjem nekake
Zemlje. Tako, da nekako lažje morda zaznate spremembo in tudi morda lažje se boste
poistovetili, če boste kdaj morda priča nekaterim, ki delajo z zemeljsko podravnjo.
Vendar, predhodna tema ni bila tema, namenjena učenju, da se boste doma dejansko kaj
veliko pripravljali ali pa delali kakršnekoli vaje, tehnike ali kakršnekoli modrosti. Vendar je bila
bolj tema, morda bolj sprostitvenega naravnanega toka, zato, da ste nekako poslušali in
nekako lažje doumeli in razumeli. Tako, da enkrat ali dvakrat je tudi dobro majčkeno brez
kakršnihkoli domačih nalog ali kaj podobnega.
Vendar, ta čas je pravzaprav namenjen vam, kar pomeni, da to ni čas, ki ga bomo nekako mi
sprejemali za sebe. Tako, da, izkoristite ta čas. Povprašajte, karkoli vam nekako pade na um
ali razum, si morda želite izvedeti.
Jaz pa sem Jahvet. Jahvet Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski. V ozadju pa je pravzaprav
moj brat Jezus, ki je nekako Tisti, ki je danes tudi za vas častno nekaj res lepega daroval.
Vendar, ne le to!
Danes se je odpiralo Nebo Neba tega svetá tudi za vse tiste, ki so bili v mislih ali dejanjih
nekako povezani s svojimi dragimi. Tako, da ste dobili tudi tisti v ozadju določene daritve, ki
jih boste nekako v svoji avri oziroma preko svoje ljubezni prenesli tudi domov ali morda med
svoje družinske člane ali med ljudi, ki jih imate radi.
In ne le to!
Danes nismo spregledali niti enega, ki je bil do sedaj ali do danes na kakršnemukoli
druženju. Tudi, če ste bili ali pa so bili na enemu druženju, so bili vsi obhajani in vsi ste dobili
oziroma tudi v ozadju so sprejemali daritve. Tako, da to je bila po Jezusovi strani daritev za
vas.
Upam, da vam bodo daritve pomagale k višjemu razumevanju, doumevanju, predvsem pa k
prebujanju lastne zavesti, lastne modrosti, predvsem pa tudi lastne ljubezni do vsegá, do
narave in do sočloveka.
Kakorkoli že. Kdo bi morda povprašal prvo ali kakršnokoli temo? Izvolijo, kar z besedo na
dan!
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Pozdravljena.
»Zdaj, ko ste – najprej bi se zahvalila, da sem lahko zopet z vami. Zahvalila bi se za
vse daritve, srčno, pa mogoče vprašala, čisto ne razumem dobro te daritve. Kakšne
daritve? Mogoče kakšno besedo okrog teh daritev, če bi lahko, prosim? Hvala.«
Zelo dobro!
Daritve so pravzaprav Energije. Se pravi, ko se iz nič nekaj ustvari z določenim namenom,
vzrokom, se pravi, se potem deli tudi na nekaj, kar se bo dogajalo. To so nevtralne energije,
ki jih Nekdo iz res Veličine ali Visočanskega, nimate besede v prevodih, se pravi, iz
Najvišjega Kraljestva Velike Modrosti, Ljubezni, Razumevanja za vse tiste, ki morda šele
vstopajo v ta krog, dobijo nevtralne energije.
ZLATA DARITEV
Tisti, ki ustvarja daritev, je pravzaprav lastnik te daritve oziroma, se pravi, če Nekdo iz Zlate
sfere ustvarja daritev, je vedno zlata energija in nikoli višja ali nižja. Le tisto, kar si, ste ali so
in ustvarjajo, se pravi, po tej strani se tudi daritev nekako odda.
Ta daritev je pravzaprav takšna vrtinčasta razpršena nit, kot nekakšna Energija, ki se vije in
nekako ovija okoli določene Energije. In ta kepa, ta Energija, se preprosto potem spušča v
vaše kanale, v zemeljsko Nebo Neba tega svetá. Po temu kanalu se ta Energija prične
raztapljati. In, ker je tako visoke frekvence in ker je predvsem Ljubezen, ker je predvsem
vibracija Ljubezni, se ta Energija sprijema z vašo srčno energijo.
In srčna energija je pravzaprav bitje ali skupek bitovnih skupnosti ali sodelujoče
energije, ki se medsebojno vežejo in ustvarjajo lastno prano. Lastna prana ali lastna
energija soustvarjanja pa se veže prav s to energijo, nekako z zlato energijo daritve.
In ta zlata energija seže prav v osrčje srca srca tega duhá, ta ali tega energetskega bitja in
znotraj se takoj spoji.
In, ko človek zavibrira nad tem, se srčno polje porazdeli, razširi in namnoži.
Kar pomeni, da je 500.000-krat, najmanj, vaše srčno polje večje od običajnih ljudi.
Vaše srčno polje odpira kanal le do Nebes in ne do Pekla. Kar pomeni, da skozi to,
sebe pripenjate na Nebo, na Ljubezen, na Stvaritev, na Tisto, kar ste vi, čisto sami v
zasnovici.
In, da dejansko skozi to poženemo gradnjo in graditev vas samih kot žive energije, se pravi,
je pomembno, da to polje ojačate in namnožite.
Ljudje, ki od samega vdaha, spočetja, vse do končnega ciklusa izdaha, gradijo to
srčno polje, imajo nekako 55-krat močnejše polje kot energija misli, uma ali razuma.
Se pravi, je močnejše od kronske čakre, od zgornjega kanala.
Ljudje, ki pa se šele gradijo v temu občutju, nekako od 25-tega ali 15-tega leta navzgor in
pričnejo sebe pospešeno graditi v srčni energiji, se pravi, je pa to njim predvsem kot neko
pomagalo.
In Najvišja energija se spusti med ljudi šele takrat, ko je srčno polje 595.000-krat večje
od energije misli ali od umskega in razumskega dela.
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Kar pomeni, da se skozi to naredi polje vakuumiranja in nastane vakuumska plast, kot bi
naredili Zemljo nad Zemljo. Po tej strani imate prav na tej bazi potem odskok in povezavo
navzgor in nikoli in nikdar več ne navzdol.
Zato takšne ljudi ta daritev preprosto potiska navzgor, hkrati pa odpira v Ljubezni. Ker,
Ljubezen se povezuje z Ljubeznijo, zloba ali hudoba, nižja frekvenca pa le z nižjo
podzemeljsko energijo. S tem je pravzaprav daritev podarjena vam. Kadar je zlata daritev!
KRISTALNE ENERGIJE
Kadar pa dobivate kristalne energije, se pravi, to je pa center, ki gre v osrčje znotraj. Se
pravi, imate človeka, v osrčju je kot nekakšna silhueta. Vi imate po materiji hrbtišče ali
hrbtenjačo, okostje, ki nekako gradi fizično telo.
Po notranjosti samega energetskega centra pa je prosojna, prosojna os ali zmes ali
energija. In znotraj imate čisto čisto nit dveh polj. Se pravi, nit notranjega polja se
povezuje po zunanjemu robu z zunanjim delom, z lupino materije.
Upam, da bom znal nekako tako obrazložiti, da boste na preprost način razumeli. In tisto,
kar je znotraj in zgoraj, se povezuje s poljem, ki je zunaj ali tudi zgoraj. To je materija. In
vi vidite materijo, ne vidite pa tisto znotraj.
Kanale odpira notranjost in ne zunanjost. Zunanjost je le orodje, s katerim naredite nekaj,
kar je pač za postoriti, da preživite, se gibate, hranite ali sodelujete.
V jedru je pa pravzaprav ta os ali ta nit. Znotraj je prazna energija, prazen prostor, ki je
le navidezno prazen prostor. Je bela, kristalno prosojna zmes.
To je nekakšen začetek ali os, osrčje neke spirale. Po tej spirali se vi lahko
prizemljujete ali celo transportirate, teleportirate ali preprosto pretočite svoje fizično
telo s celoto vsegá, kar imate tukaj in sedaj.
Ne le telo tega telesa, ki ga poznate, vendar tudi teles, ki jih vi ne poznate.
Se pravi, če živite na dveh lokacijah hkrati, na treh ali v treh življenjih hkrati, ali ste morda
deljeni med otroke ali med katerekoli druge ljudi, se istočasno gradite in povezujete vi, čisto
sami.
In, ko se ta vez močno, močno ojača in poveže, je možno prenesti cele civilizacije.
Ta os pa je pri sodobnemu človeku običajno prazna in prosojna in se vidi meglica le okoli
tega etra, se pravi, okoli te cevi.
Daritve kristalne energije se stekajo v notranjosti in po notranjosti je ta os tanko
razvejana med fizične ljudi. Kar pomeni, ko ste vi prevodnik ali nosilec teh energij ali
daritev, istočasno jih dobijo tudi tisti, pazite, tudi tisti, s katerimi ste krvno vezani, ne
glede na to, ali so dobri, manj dobri, bolj razviti, manj razviti. Tukaj ni merila. So ljudje.
So od vas. So povezave vsegá.
Skozi kristalne energije se povezujete z vsemi vašimi dragimi.
Tako se prenašajo lahko civilizacije, hkrati pa lahko rešite kot en nosilni steber, kot vi čisto
sami, skozi zapolnitev marsikaj, kar vam upam ta trenutek prišepniti.
Potem pa imate pravzaprav tudi same kristale. Občasno vam damo kakšne kode. To so
pravzaprav zatiči ali aktivacijski ključi, skozi katere vi pravzaprav dekodirate te programe
in hitreje poganjate določen proces.
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Kdaj vi skratka opazite ali zapazite določene spremembe?
Šele takrat običajno, ko vas Nekdo ali Nekaj na to opozori.
Naša dobra namera pač je, da vas opozorimo, usmerimo, vendar vi sami sebe gradite.
Te daritve kristalne energije se običajno stekajo prav v ta steber vaše osi in znotraj po
določenih vaših, vam dragih ljudeh. S tem tudi oni zavedno, zavestno ali nezavestno
pravzaprav vzdigujejo, se nekako razvijajo, razumejo in sežejo proti Nebu, od koder so
pravzaprav prešli.
Če pa se morda najde ali nekako »znašte«, kako nimate vse prevodov?, se pravi, v vaši
rodbini nekdo, ki je čisto od drugod postavljen k vam in ni zemeljske energije, potem taka
oseba ne dobi te daritve.
Običajno se na to zavzemajo ali naslanjajo ali odmikajo živali ali tisto, kar je iz živalskega
energetskega centra. Se pravi, energije teh kristalnih energij ne gredo v živali, ne glede na
to, kakšni ljubljenčki so vam.
Se pravi, svet živali je drugi svet, ločen svet od vas.
In potem imate še posebne kristale, kjer se gradijo posebne enote, se pravi, kjer
so na različnih delih samostojni kristali. Tam pa pravzaprav znova dajemo v
osrčje spečega kristala, občasno preko aktivacijskih kod. Se pravi, to je 24
aktivacijskih kod ali vstopajočih se točk, ki so povezane po eni celotni liniji v vsak
kristal posebej.
Če kristal miruje, ga zmorete aktivirati preko določene točke ali nekakšnega vstopnega
bodala, kode ali česarkoli, kar ste si predhodno odstranili ali pridobili.
Se pravi, več možnosti je za graditev.
In mi vam potem aktiviramo določeno energijo. Določen center pa se potem posledično
prebudi in potem se vi zgradite ali dovršite. To pomagajo te daritve.
Upam, da sem nekako poskušal čim bolj preprosto opevati, da nekako razumete.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, za vse darove za vse nas, tukaj prisotne in
tudi za vse domače. Malo ljudi se zaveda pravzaprav Veličine in Širine, predvsem pa
Brezpogojne Ljubezni Lane fizično Pranerjeve do vseh nas. Lahko prišepnete – kdo je
v resnici naša draga Lana?«
To je pa eno najtežjih vprašanj, kar ste mi jih sploh lahko podali.
Naša mala Lana pravzaprav ni tako mala Lana.
Ona je ključ do vsega Vesoljstva in do vsegá, kar je v Onostranstvo nam v celoti poznanega.
Ona je kreacija, ki smo jo ustvarjali pred več milijoni, milijardnimi tisočletji svetlobnega časa
prav mi, čisto sami kot Jahveti, Jahvarjuni, v ozadju postavljali žensko energijo kot Bog
Božanstva.
Pred več milijoni vašega časa, svetlobnega časa, tako težko je vaš čas primerjati z našim
časom, pa so se nekako delale osnove, kako ustvariti žensko iz dvojnega dela.
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Mi imamo v osnovi moško energijo kot Boga, kot Božanstvenika in imamo kreacijo sedaj tudi
ženske, ženske energije ali žensko ustvarjalne Božanske energije.
To pomeni, da smo končno ločili, a hkrati tudi združili.
Vendar, pazite!
Ker je moški ustvarjal žensko, se pravi, jo je nadmodril. Je bil pravzaprav Tisti, ki je nekaj od
sebe dal za to, da je ustvaril tudi žensko energijo.
Vendar, ženska, kot energija, je bila ustvarjena zato, da spremeni program, za to, da se v
ženskemu telesu kot v osnovi maternice zmore preoblikovati človek, človeška energija,
človeška misel. Takozvana človeška misel.
Vi ste v zadnjemu ustvarjanju podobe človeka. V predhodnih pa čisto nekaj drugega.
Kar pomeni, da imate v ženskemu telesu maternico ali svet ustvarjanja sami. Vesolje v
samemu.
Vendar, zakaj pravzaprav Lana?
Lana je bila predhodno že več tisočletij obhajana in obdajana iz različnih vesoljnih struktur.
Različna bitja so želela tisto, kar je Bog, bom Jaz dejal tako, Bog Onostranstva ustvaril za
Njo.
Bog je sam sebi v osnovi ustvaril ženo, ki jo nekako ni zmogel imeti ali objeti. Bila je le misel,
brez energije.
Bog ima ob sebi le tisto, kar se dokaže in izkaže. Zato ima Bog lahko ob sebi samo takšne, ki
so vredni dostojnosti.
Mala Lana je pravzaprav kreacija več tisočletjih svetlobnih let različnega ustvarjanja misli,
energij, izpodnašanja, preverjanja in kreiranja.
Ni mala, tako kot mislite vi, čisto sami, vendar je kreacija Vesoljstva, tako kot ste tudi vi, čisto
sami.
Ne bom dejal, kaj pravzaprav prihaja za Njo, pred Njo, vendar prihaja čas preporoda in
preoblikovanja tudi za Njeno telo.
In ne le to!
Ker sledite vi Njeni čisti energiji Ljubezni, v kateri je bila ustvarjena, isto in identično boste
vsrkavali tudi vi, čisto sami.
Je Usmiljenka, ki je več milijonov milijardnih let hodila v nešteta rojstva za druge ljudi.
Je Oseba, ki je na Zemlji najstarejša energija. Je Oseba, ki ima največ zemeljskih rojstev
tukaj na Zemlji. Je oseba, ki je edina šla v 895.000 življenj hkrati, da je ustvarjala žensko
telo.
Je Energija, ki je pravzaprav prvič na Zemljo prišla preoblikovati in reševati človeka, vendar
se sama tudi dokazati in izkazati.
Je Rešiteljica ali Ključ do vsegá v temu vesoljnemu stvarstvu.
Sledite Njej in del te poti boste tudi vi, čisto sami.
To ne opevam zato, da bi Jo morali spoštovati.
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Ona je le Luč za sebe in ne za tebe. Ona je le Luč, po kateri se lahko ozrete in Ji sledite in
slabim navadam, razvadam in grdobijam pravzaprav pobegnete ali izbegnete.
Ona je Oseba, ki je odprla zemeljsko Nebo, zemeljsko telo, podzemeljske sfere,
nadzemeljske sfere, etrične, vse svetove medsebojno vezala in povezala.
Pazite to!
Povezala Nebo skozi Zemljo. Preoblikovala milijonske milijardne duše posmrtnega
vstajenja. Preoblikovala. Jih spametovala, v svojemu telesu zgradila in razgradila.
Osvobodila skorajda celotni svet Zemlje, ki je bil ujet od samega spočetja.
Ona je Oseba, ki je odrešila največ duš v obstoju ženskega zavedanja in Jo nihče ne more v
temu času prestopiti, ker ni več tolikšnega števila duš na Zemlji ujetega, kot je šlo preko Nje
in Njenega telesa.
Zato je Njeno telo takšne frekvence mrtvega razkrajanja oziroma mrtve vibracije, kar pomeni,
da je pravzaprav dosegla nulto točko najnižje nulte točke, kot jo pravzaprav sploh morete
doseči.
Skozi to imate tudi Nas na sebi, preko sebe ali kakorkoli danes ta čas tudi povezano.
Vendar, ne opevam, da Ji je potrebno slediti.
Ona je le vzorec, ključ, vi sami pa ste modrost, ki Ji lahko nekako sledite ali pa sami sebe
popolnoma drugače zgradite.
Mi v osnovi smo prišli le po posameznike in ena izmed Vladnih žena ali Vrh od Vrhá je prav
Ona sama, čisto sama.
Orleanska krasotica, ki se je prebudila od mrtvih, je pravzaprav prav fizično živa Lana. Zato
tudi v temu življenju se je prebujala iz mrtvih teles, ker je pravzaprav drugačna sestava kot
pa vi, čisto sami.
Nekaj podobnega so želeli, da ustvari tudi Jezus. Vendar, Jezus je bil v drugačni vlogi kot pa
Ona, naša mala Lana.
Zakaj ji pravimo »mala«?
Ne zaradi tega, ker Jo ne bi spoštovali, vendar zaradi tega, ker je res mlada, najmlajša
Energija med Nami znova vstajiteljska. Na Veličini je pravzaprav prav takšna, kot je pranska
energija.
Je pravzaprav zelo mala kot zasnovnik, ki preraste nekakšno takšno Veličino. In, če jo damo
na svojo dlan iz fizičnega telesa, pravzaprav meni sedi na levi dlani lahko čisto mala, kot
mala Lana. To je nadimek. Ne zaradi tega, ker bi bila tako mala. Vendar, po telesni strukturi,
prav po fizični materiji je tako velika, da je še vedno mala.
Vendar, Ona ne želi, da se jo opeva, razkriva. Morda sem tudi danes povedal mnogo več,
kot pa bi bilo za Njo morda celo prav.
»Iskrena hvala.«
Izvolijo.
»Najprej vas lepo pozdravljam in iskrena hvala za vse daritve. Mene pa zanima – brala
sem od planetarnega skoka, in sicer od Don Wallota. Ali je to res? Bodo res taki veliki
premiki? Samo to me zanima, če bo res to tako hudo, kakor on to govori?«
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Nekaj bo zagotovo od tegá tudi držalo. Mnogo pa je podatkov, ki se bodo preoblikovali. Kar
pomeni, vse, kar imate pisanega ali postavljenega, se zavedajte, da ne more biti nič tako sto
procentno, bom uporabil vaš zemeljski izraz, kot je podano ali zapisano. Ker vsak človek
lahko s svojim razumom, čustvom ali energijo misli lahko še malo spremeni program. Bo pa
masovno veliko večja sprememba kot pa jo boste morda pričakovali.
Vendar, vsi tisti, ki ste pripeti na Nebo Neba tega svetá, boste milostni prešli preko
določenega preoblikovanja. Vendar, bodo tudi velike spremembe tudi po tej pisani besedi.
»A lahko še eno vprašanje?«
Izvolijo.
»Kaj se pa na primer zgodi, kadar v družinskem krogu eden ne bi prešel to peto
dimenzijo ali pa naprej?«
Takole je. S tistimi, ki zaostajajo, imajo čez nekaj mesecev znova novi program. Se pravi,
znova pregled. Na samemu začetku se je nekako odpenjalo ali opevalo, če ste bili morda
pozorni, da nekako v roku devetih mesecev, devetih mesecev in pol se ponovno naredi
izravnava. Ponovno se naredi pregled, se pravi, dobrega in slabega.
Vsem se bo masovno pomagalo, da se nekako pretočijo v smer dobrega. Le dobra energija
lahko zacveti in cveti. Slaba energija nič dobrega ne nasadi.
Zato je pomembno, da se masovno pomaga ljudstvu v tej preobleki.
Ljudje, ki ne bodo vstopali v to dobo, bodo energetsko padli pod zemeljsko nekako sodbo.
Takrat bo Temna sila ali Temno kraljestvo vladalo nad njimi, vendar v takšni meri, da bodo
tako močno trpinčeni in trpeli, da se bodo zbudili in zgradili.
Le na takšen način bo pravzaprav človek človečanstva prisiljen tudi iz najnižje nulte točke
sebe premakniti navzgor.
Tako, da svetite za druge. Gradite sebe, da boste lahko pomagali tudi tistim, ki morda ta
trenutek še ne cvetijo.
»Najlepša hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za darove. Mene pa zanima – jaz, ko zdravim na
daljavo, kako to funkcionira? Ker v celemu človeštvu dobim, v prej kot v sekundi,
dobim stik.«
Kar se tiče zdravljenja na daljavo, je zelo preprosto.
Tako, kot imate telo, je pravzaprav kot nekakšen kalček ali jedro. Vsi ostali svetovi so nizani
zgoraj, preko telesa ali spodaj.
Ko vi svojo misel, frekvenco vzdignete, se spustite na določen svet. To je kot prazen prostor.
Vendar, pazite! Bodite previdni!
Ko ste v temu svetu, se pravi, v plasti pojavi vaša misel, se odpre kot nekakšen kanal,
prisesek, privesek ali povezava. Ne najdem drugega prevoda. Vendar, vi me boste razumeli.
Se pravi, vaša misel je kot svetlobna cev, ki se pripne na točno določenega, enega, dva, tri,
pet, deset ali tisoč ljudi, se pravi, se ta veja razprši.
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In vi s svojo mislijo, energijo tečete po tej cevi in lahko spreminjate ljudi. Se pravi, vi morate
višje zavibrirati, da lahko delate za dobro ljudi, ker jim dobesedno pretakate neko energijo.
Kar pa pomeni, da ta energija lahko prihaja od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. Cev pa
je vaša. Misel ali odprtost, fokus, bom dejal, je vaš. Pomeni, da tisto, kar imate, kar
prevajate, ali glede zdravljenja, glede pomoči, preoblikovanja česarkoli, se pravi, teče po
točno določeni cevi. Cev pa je v določenemu prostoru. In tako križem kražem tečejo različne
cevi, lahko po različnih svetovih in tako pravzaprav lahko misel v istemu trenutku se tudi
razprši.
Tako se nekako tudi zdravi.
»Hvala.«
Izvolijo.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Prisrčno se vam zahvaljujem za vaše vodstvo, zato, da sem
lahko zdajle tukaj, za vse darove, ki jih namenjate nam in našim bližnjim. Sploh si
štejem v veliko čast, ko ste zdaj govorili o naši Lani, kdo je, kaj je. Hvala lepa, da smo
deležni tega. Moje vprašanje pa je povezano s tem, da pogosto opažam, da recimo
ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, ki se, ki so srčni, ki želijo dobro vsem drugim
okrog, ki želijo pomagati, da ti ljudje mogoče finančno niso tako močni kot pa vsi
ostali, ki na to sploh ne mislijo in imajo pač mogoče mnogo več kot si pa, mogoče tudi
zaslužijo, tako bom dejal. Zdaj, zanima me, zakaj je temu tako? Ali to pač ti ljudje sami
ustvarjajo, ker si mogoče mislijo, da si tega ne zaslužijo oziroma, ali je to kaj povezano
s slabo vestjo ali mogoče tukaj? Hvala.«
Zelo dobro vprašanje in zelo na mestu vprašanje, bom dejal. Takole bom svetoval.
Ljudje, ki so nekako dobri ali pa nekako delajo v smeri dobrega in zdravijo, pomagajo ljudem,
so resnično, se popolnoma strinjam z vami, opeharjeni vsegá.
Vendar, zakaj?
Zaradi tega, ker imate program, da morate vsi tisti, ki delate nekaj za ljudi, biti neplačani, ne
dobivati ničesar v nazaj ali v obratnemu toku teči nazaj. Kar pomeni, da imate program
napačnega razumevanja. In ljudje si dejansko ne upajo sprejeti nekaj od človeka v zahvalo,
čeprav mu delajo dobri program preko zdravljenja, preko takšne ali drugačne pomoči ali
preko časa, ki ga namenja za ljudi s srčnostjo ali dobrotnostjo.
Nekateri od teh ljudi sodijo v skupinsko karmo, kjer so se odločili se odreči, da oni imajo
blagostanje zato, da nekateri, ki so z njim karmično, skupinsko vezani ali povezani, imajo več
od njega samega.
Kot neka tretja skupina pa je – dokler se človek sam v sebi, ne v besedah, ne v dejanjih,
vendar znotraj sebe ne odloči, da želi imeti blagostanje ali svoj lasten dom v neki umirjenosti
ali harmoniji, tega nikoli ne bo sprejel oziroma tudi imel.
Zakaj?
Vi imate v človeški rasi ustvarjen program, po kateremu »duhovnjaki« naj ne bi imeli ničesar.
Koliko ljudi se je preprosto odreklo bogastvu, svojemu lastnemu zavetju, domu, obleki, hrani,
obutvi, vsemu, kar je imel, zato, da bi se v duhovnost podal?
Morda nekateri so tudi uspeli. Vendar, velika večina teh ljudi je pravzaprav opeharjena in
životari za svoje lastno življenje.
Nihče se ne bi imel možnosti ali pravice odrekati nečemu, kar rabi tudi on sam.
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Zakaj?
Telo imate zato, da nekje leseni oziroma spi. Ker imate telo ustvarjeno na bazični Zemlji, se
pravi, morate imeti nekaj toplega ali nekaj dokler vladate na takšnih frekvencah, da očuvate
energijo telesa na takšen ali drugačen način.
Ljudje, ki bi preprosto in ki bodo ali boste preprosto tako visoko zavibrirali, se bodo potrebe
po hrani, po obleki, po obutvi, po vsemu, kar potrebujete, preprosto izničevale. Tudi dom, ki
ga boste imeli, ga v nekemu momentu ne boste več uporabljali, ker se bo vaša frekvenca
drugače spreminjala od doma, ki ga imate sedaj. In šele takrat se boste odrekli domu ali
zavetju, ki ga boste imeli, ker ga dejansko ne boste potrebovali.
In vsi ljudje, tudi tisti, ki so na tako visokih frekvencah, razblinjajo telo in ga prenašajo
drugam. Kar pomeni, da dejansko ne potrebujejo več zemeljskega ujetostnega toka.
Vsi tisti, ki se nekako privajate ali nekako usmerjate v pransko energijo, boste kaj kmalu
zapazili, da ne boste več rabili hrane, tukaj, na tej materiji, vendar se boste hranili s prano, s
sončno svetlobno energijo. Se pravi, šele tedaj se boste nekako odrekali.
Nekateri modreci ali plemeniti ljudje pa sami sebe pričnejo na silo nekako postavljati v takšen
položaj, da se jim prebudijo druga čustva, usmiljenja in tudi skozi to ustvarjajo neko
skupinsko karmo.
Tako, da je zelo težko nekako ustvariti neki, neko linijo, kaj je prav in kaj ni prav. Vse je
dobro. Vse je pravzaprav prav.
Vendar, ta linija med tem, zakaj so dobri tako nekako oškodovani, je pravzaprav lahko
posledica več tisočletij ali pa predvsem vsakega posameznika. Vsak posameznik mora
znotraj sebe dobesedno zahrepeneti, da si želite dom in da ste ga vredni imeti in ga boste
tudi objeli. Ko pa ga boste prerasli, pa ga boste preprosto oddali takšnim, ki bodo nekako
dosegli vaš dosedanji položaj.
Tako, da, Jaz bi svetoval vsem tistim, da spremenijo v sebi program, se usmerijo in bodo
imeli tudi tisto, kar za telo rabijo v temu času, tukaj in sedaj.
»Najlepša hvala. Samo še eno malenkost.«
Izvolijo.
»Tisto včeraj zvečer, povezovanje z vami in večer poprej, druženje – je bilo to iluzija ali
je bilo resnično?«
Resnično. Zaradi tega, ker že nekaj dni predhodno pripravljamo povezavo za vse tiste, ki se
boste pridružili nam v nekaterih naslednjih dnevih.
»Hvala lepa.«
Prosim. Izvolijo.
»Jaz bi vprašala eno vprašanje. Mislim, jih je več v sklopu ene zadeve. Na zadnjem
kanaliziranju sem prebrala, ker nisem bila prisotna, da imamo v Sloveniji aparate, ki
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strupene učinke cepiva izničijo. To je ena gospa vprašala. Zdaj pa mene zanima –
poznamo en aparat Multizapter 2000. Je to to?«
Ne bom ravno delal reklame, je pa vse, kar je v zvezi z magnetnim valovanjem. Tam se
pravzaprav dá izničiti vse tisto, kar vnašate v telo oziroma so vam po določenih postopkih
umetno vnesli v telo.
»Sedaj pa še nekaj, čisto osebnega. Mogoče pa zanima kaj nas nekaj več tukaj noter
ljudi. Na poti je meni prišel en aparat, lahko povem, Tesligen, a ne. Se s tem lahko
pomaga ljudem? Lahko jaz in drugi s tem aparatom pomagamo ljudem, ko jih na njih
priključimo? Ali, ko so osebno zraven njega, tako kot je v navodilih? Kako ga za
pomoč ljudem lahko uporabim, uporabimo v časih, ki prihajajo? Ali počakam ali bom
še naprej vprašala?«
Jaz bi dejal takole.
Nekaterim ljudem bo to znova pomagalo, nekaterim, žal, ne bo pomagalo. Predvsem je
odvisno od, dejansko naravnanosti, frekvence človeka. Kadar človek dobesedno zahrepeni
in si želi neke ozdravitve, na nekaterih poskusih dobi dejansko točno tisto, kar on rabi.
Tako, da vam ne morem z zagotovostjo obljubiti in potrditi, da boste uspešni v vseh
zdravljenjih.
Vendar, če boste vsaj v manjši večini, kot v polovični večini, ozdravili ljudi oziroma jim vsaj
premaknili nekaj v smeri zdravljenja, da se tudi oni znotraj sebe spremenijo, ste zelo, zelo
uspešni. Tako, da sprejemajte za ljudi različne načine. Pomagajte si na takšen ali drugačen
način, vendar ohranja zdravje predvsem ljubezen znotraj vas. To je najmočnejše orožje
ali pa orodje, ki ga imate sami v sebi in v svoji lasti.
»Lahko s tem aparatom pomagamo tudi naravi, živalim?«
Tudi. Vendar, če doseže narava takšno frekvenco oziroma, da aparat doseže ali preseže
njeno frekvenco. Se pravi, le v tistemu načinu ali merilu bo ta aparat zmogel pomagati naravi.
Tako da, poskušajte! Nekatere rastline na različnih frekvencah vibrirajo, tako kot človek sam
in nekako poskušajte. Vendar, ne vztrajajte, če vidite, da v neki rastlini morda odbijate
napačne transformacije oziroma informacijo.
In bodite pozorni tudi na to!
S tem programom lahko spremenite tudi eko sistem Zemlje. Tako, da, če bi maso
takšnih aparatov medsebojno povezali, bi lahko marsikaj spremenili.
Ravno tako kot misel, meditacija in srčna povezava lahko spremeni mnogo, mnogo
ljudi v dobre smeri, ali pa, pravzaprav, če srčne energije ni, spremeni v nižje smeri.
»No, zdaj ste mi že odgovorili, zakaj ga lahko, razen tega, kar sem že poskusila, še
uporabljam. To ste odgovorili. Je dobro zame, da ta aparat kupim?«
Jaz bi dejal takole.
Poskusite si ga izposoditi. Nekaj časa ga poskušajte, potem pa boste videli, vendar boste v
vsakemu začetku videli morda neki napredek, potem pa zaustavitev. Ravno tako kot v
duhovnosti iščete in gradite, se pravi, hodite od tukaj do tam, iščete in gradite, na koncu pa
sami sebe zgradite. Ravno tako bo ta pot. Vendar, pri nekaterih bo pravzaprav uspešna.
Vendar, poskusite si ga najprej sposoditi, potem pa ga začutite in se potem odločajte.
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»Seveda je primeren za vse ljudi, za, ne, tudi za druge ljudi, ne? Da bi ga imeli?«
To je znova stvar vsakega posameznika. Se pravi, vsak posameznik mora začutiti. Tako, kot
smo na samemu začetku opevali, ko nekam odhajate ali odrinete, se pravi, se povezujete,
približujete, je potrebno začutiti.
Ker vsak ima tudi v usodi neki program, ki je lahko v nasprotju s tem in, se pravi, se človeku
dobesedno upre ali ga odžene proč od nakupa nečesa ali uporabe nečesa. Se pravi,
potrebno je poslušati sam sebe in svoje telo ali svoje jedro.
»Se s tem aparatom res lahko manipulira, tudi v škodo človeku, če pride v neprave
roke, tako, kot piše v navodilih?«
Tudi. Zaradi tega, ker lahko pravzaprav spremenite frekvenco in sežete v podzemlje. Se
pravi, podzemlje je nižja frekvenca oziroma tako visoka frekvenca razvitosti je nižine, da
navidezno miruje in se gosti. Kar pomeni, da je nižja frekvenca mnogo bolj pretkana od
Višine. Zato je v takšni moči in tudi oblasti in ste vi v njeni lasti.
In, to pomeni, da morate tako visoko doseči določeno frekvenco, da se že zaustavi rotacija in
takrat ujamete njihovo frekvenco. In šele takrat lahko tudi manipulirate oziroma obračate ali
spreminjate njihov program.
»Zdaj pa samo še eno prošnjo za izumitelja tega aparata. Me je prosil, če lahko
poveste, je dobro za njega, ta gospod je iz Nemčije, da gre v New York, v Ameriko na
semenj ali kaj, na druženje. A bo prodrl s tem aparatom naprej finančno ali naj raje
ostane doma?«
Jaz bi mu svetoval vsekakor. Kadarkoli se nekako pojavi ideja, naj jo izpelje do konca. Če si
je to zaželel, naj nikar ne odneha od predhodnega cilja.
Zakaj?
Predvsem zato, ker določeno število ljudi bo dobil na svoje strani. Določeno število ljudi pa
bo pravzaprav nasprotnikov. Vedno tako. Vendar, njegova energija, njegova odločitev naj bo
iti do konca oziroma iti naprej, vendar le toliko kot čuti, da je zanj najbolj prav. Naj sledi
svojim sanjam, svojim željam, svojemu hrepenenju. Če je njegova iskrena misel pomagati,
potem bo mnogim to tudi pomagalo. Vse je pravzaprav že v ustvarjanju same misli. Preden
nekaj nastane, se vlije njegova energija v to in to je posledično tok nekega procesa tudi na
samega človeka. Vendar, vedno se najdejo ljudje oziroma energija, vibracija, kjer bo to
zagotovo tudi pomagalo.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vaše vodstvo. Jaz imam pa samo vprašanje
glede pranskih vaj. Zdaj se je na internetu, so se pojavile te slikice pravilnega
izvajanja, pa me je nekaj ljudi vprašalo, koliko časa naj te vaje izvajajo in pa kdaj lahko
začnejo z naslednjimi vajami, ki so pač bila v naslednjih predavanjih predstavljena?«
Takole bom dejal.
Pranske vaje niso tako sto procentno točno povsod narisane. Se pravi, vsak človek je
majčkeno drugačnega nizanja. Kar pomeni, da nekaterim, ki boste delali pranske vaje, bo
potrebno vzdigniti hrbtišče mnogo višje od nekaterih drugih.
Se pravi, pomembno je, da sledite svojemu občutju.
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Niti ni pomembno, če boste vi začutili, da morda dlani majčkeno preoblikujete. Pomembno
je, da sledite svojemu dihu. To je najbolj pomembno.
Vendar, tako kot vidim, imate objavljen delček, ki se bo še nadgradil.
Vendar, pranske vaje nekateri osvojijo že v dveh potezah. V dveh dnevih. Nekateri sestavijo
sebe v dveh mesecih. Predvsem je pomembno, da dihate in začutite sebe. Ko vdahnete,
dobesedno zlagate puzle ali cevi drug ob drugo. In, ko se cev ob cev sestavi, se pretoči in
ujame ta energija in pričnete dejansko po materiji manj dihati. Dih se zaustavi. Vi še vedno
govorite tako kot mi, čisto sami, se pravi, in se ta vdah, ki ga imate takole preko pljuč,
pravzaprav skorajda že izničuje.
To pomeni, da po drugih frekvencah vaš zrak prihaja v notranjosti skozi energijo, ki ste jo
ustvarili.
Tako, da Jaz bi svetoval vsakemu posamezniku.
Ko začuti, da se energija sestavlja, bo pravzaprav po materiji, prav po fizičnemu telesu
začutil, kako se sam, samo dihanje, način življenja preko dihanja razpolovi in več
boste nekako izdahnili, govorili, kot pa vdahnili.
To je prvo znamenje, da ste spremenili dih. Kar pomeni, da iz materije prihajate na
površje in se pretakate preko fizične materije. To pomeni, da tisto, kar je znotraj se že
zgradi in prihaja navzven.
To je nekaj, na kar sem vas opozoril v samemu začetku tega dela.
Vendar, to je osnova energije, kjer potem delajte naprej druge tehnike.
Se pravi, kjer odstranite določene kristale preko malega možgana. V malemu možganu
imate reptilska jajca.
To so nekakšni kristalčki. Jajček ob jajček se niza in se sestavlja reptilski spomin. To je
potrebno odstraniti, ker vi vlečete in ste hrana ali prisesek za reptile. To je drugi del, ki
ga je potrebno nekako očistiti. To imate v določeni tehniki.
Ko naredite so, se pravi, je nekako že počasi primeren premik za to, da odstranjujete ali
bodalo, se pravi, najprej bodalo in potem okovala, ki jih imate, odkar ste postali ujetniki.
Okovala ali ujeto energijo nad sebe pa ste dobili od momenta, ko vas je podzemlje, kot sem
vam nekako na samemu začetku prišepnil, kako ste prihajali iz Neba, kako ste se povezovali
z zelenjem, kako ste dihali preko zelenja, se pravi, ko vas je podzemna energija ujela, vas je
zasužnjila. Od takrat dalje imate takozvana okovala. Okovala na dlaneh, okoli vratu in ob
gležnjih. To niso naša okovala, to so okovala podzemlja.
Se pravi, tako nekako postopoma sledite temu toku. Vendar, tudi če boste sledili branju,
boste videli, kako si sledijo ti toki. Vendar, pomemben je čas zorenja.
Pranska energija mora biti nujno, poudarjam, nujno sestavljena, če želite potem
odstranjevati nekaj, kar je reptilskega. To pomeni, da morate najprej prebuditi svojo prvotno
energijo z vso veličino, ki je enakopravna, kos oziroma je višja in boljša od tegá, da jo
nadvlada, kar potem prihaja, ko vi reptilska jajčka dobesedno potiskate iz materije. Kar
pomeni, da je nekdo, ki vam je živi ščit.
Se pravi, potrebno je delati plemenito, varno, previdno in hkrati tudi pretkano, da je varno za
fizično telo, ki ga ima v lasti več tisoč ali več milijonov različnih bitij na različnih planetih, na
različnih kontinentih, v različnih delnih svetovih, da ne rečem še kaj mnogo hujšega.
Tako, da to je nekako pot, ki jo je potrebno zgraditi.
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Časovno pa bi vam nekako svetoval.
Ko začutite, da se dihanje že spreminja, da se že razpolavlja, se pravi, potem ste godni
in rodni, da lahko delate naprej. Tako in tudi, ko boste začutili, ko boste odstranili te
reptilske energije, vsi, ki imate mali možgan, je pravzaprav reptilski možgan. Vendar speči,
nespeči. Kakorkoli. Vsi imate to po njihovi strani.
Vi pa uporabljate ta mini, mini možganček, o kateremu nismo govorili, o tej žlezi, nekakšni
češariki, če sem pravilno našel pravzaprav izraz. Se pravi, to je nekakšen največji center, ki
ga uporabljate vi kot živa enota duše ali duhovne energije, o kateri pa še ne smemo govoriti.
Bodite pa pozorni!
Se pravi, med enim in med drugim delom je pravzaprav potrebno si vzeti nekaj dni
časa. Ne smete delati vse na isti dan.
Pomembno je, da si vzamete čas, da dozori. Energije, ki jih prevevajo ali pripeljete na
površje, se morajo zliti z vami, kar pomeni, da tudi one same potrebujejo čas. To je tako, kot
bi vas nekdo iz tisočere pravljice, kot bi bila Trnuljčica preprosto zbudil v nekemu tisočletju in
bi vi preprosto vdahnili in bi predvsem gledali, od kod in kam so vas pravzaprav premaknili.
Potrebujete nekaj časa, da se naučite, zaživite, predvsem pa sprejmete to. In vi skozi te vaje,
tehnike in sestavljanja, sestavljate svoje, prvotno in pristno prastaro telo, ki je prišlo skozi
Nebo Neba tega svetá direktno do zemeljskega svetá.
Mi vas vračamo nazaj, da boste dobili tisto, kar so drugi na vas ali za vas pobrali za sebe.
Zato je tako pomembno, da si vzamete čas. Nekaj dni. Nikamor ne hitite. Berite in zorite.
»Najlepša hvala.«
Izvolijo.
»Hvala. Najprej iskrena hvala za vse darove, daritve in vsa znanja, ki jih prinašate s
sabo. Pred kakšnim tednom smo ali pa so praznovali ljudje na veliko en dan, ki mu
rečemo tukaj na Zemlji Dan mrtvih, Vsi sveti. Pa tudi nekateri so na veliko praznovali
še en dan prej. Namreč, rečemo mu noč čarovnic. Moja radovednost me je peljala na
internet in sem vsa tresoča ga kmalu zaprla, ker sem nekak dojela, da pravzaprav
ljudje, res, brez razmisleka vzamemo vse, kar gre na maso, tako, kot ste že rekli. In vas
prosim, če lahko pojasnite malo, kaj se skriva za tema dvema dogodkoma?«
Zelo dobro! To vam bo dalo malce za razmisliti, vendar vas ne želim preprečevati, niti strašiti.
Vsi vaši datumi, vključno s prvim novembrom ali umetno postavljenim, umetno, bom se
izrazil, postavljenim dan čarovnic, to je dan pred njim kot vidim. Imate umetno postavljen tudi
božič.
In ne le to!
Tudi vaš Miklavžek je pravzaprav postavljen zelo umetno. In še en, zelo srčen dan imate
umetno postavljen. Da ne bom šel kaj v globoke ali širine. Materinski dan pravzaprav ni ta
dan. Se pravi, niti dan žena ne sodi v ta koncept. To je dan, ki je nekako namenjen ženam,
ljubezni, toplini, predvsem pa pozornosti. Radujte se! Spomnite se! In večkrat se spomnite,
dragi moji, na svoje žene, na svoje drage in jim prinesite cvetje tudi kdaj vmes.
In ne le to!
Tudi ljubezen!
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Nasprotje temu pa je pravzaprav satanistična sektična skupnost, ki je preko cerkvene, žal,
moram uporabiti to, umetno postavila dneve in ta, hmm…, koliko bom povedal, da ne bom
koga morda v ozadju nekoga prizadel, se pravi, umetno postavljeni prazniki, bom se ustavil,
ker ste me pač vprašali prav za prvi november oziroma za dan čarovnic.
To je satanistični dan, v kateremu se daruje kri živih ljudi. To je najmočnejši dan odprtega
kanala, ravno tako, kot v nekakšnemu predbožičnemu času.
To je dan, kjer se delajo obredi temnih sil. Kjer se, dragi moji, darujejo človeški organi in se
pije človeška kri v podzemnih rovih, kjer se delajo obredi. To so Hudičeve sekte, da ne
rečem še kaj hujšega. To je Satanizem, tako lepo opevano. In takrat se na tisti dan prebuja
in odpira zla energija.
Lučke, ki jih vi prižigate, dragi moji, opozarjajo, da ste vi odprti zli energiji. Kar pomeni, da ste
dobrodošli oziroma dobrodošlice voščite zlem energijam.
Pazite to!
Tako kot vam zmeraj opevamo, ob določenih urah se odprejo določeni kanali. Določeni
portali se gradijo ob določenih kanalih, ob določeni uri dneva, tedna, meseca ali leta.
Tema ima ravno tako odprte kanale.
In v točno določenemu obredu, se pravi, so nekakšni simboli, po katerih se povezujejo
Vesolja časti Smrti.
Kar pomeni, da v času čarovnic se zove, prebuja in vsrkava duše rajnih, mrtvih, usmrčenih
ljudi. Največ usmrčenih v podzemlju je prav na ta današnji dan, se pravi, na dan
čarovnic, kot ga Jaz ravnokar gledam.
In ne zato, da bi bilo to kar nekaj tako.
To je zelo taktično postavljeno, kjer se vsa podzemlja, vesoljstva, dragi moji,
vesoljstva vseh planetov, kjer so pokopana, kdajkoli obstajala živa energija, prebujajo,
povezujejo in se vračajo nazaj k točno tistemu, ki ga zove.
Vendar, v točno določeni uri je potrebno nekaj, nekoga ali karkoli, žrtvovati živega.
In ne le to!
Tisti, ki dela v podzemnemu času, obred, se pravi, vdahne od ubijajočega oziroma
usihajočega, dušo v sebe.
In ne le to!
Popije celo njegovo toplo kri, kar pomeni, da dobesedno dušo preusmeri v sebe.
Čarovnice ali prispodoba tegá je pravzaprav letenje duše iz enega telesa v drugo telo, v
tistega, ki je nekako naredil določen rez.
Simbolika vaših buč so pravzaprav simbolika mrtvih teles. Krice – krace. Tako, malce na
tako. Ni nobena lepa, če niste opazili? So srhljive. Ravno tako kot duše, ki trpijo, ki kričijo.
In, na ta današnji dan, na ta dan, ki ga pravkar odpiram in ga gledam, se pravi, se
prebuja, žrtvuje in predvsem odpira za 94 naslednjih dni, pazite to, vsem mrtvim
dostop k vam nazaj domov.
Vsi, ki se odprejo preko določene simbolike in ne vstopijo, ki jih, tisti, ki jih zovejo v njih, se
pravi, ki so žrtvovali na določenemu oltarju kakšno žrtev, se pravi, se lahko prosto gibajo k
vam, pri vas doma, kjerkoli drugje.
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Niso le živa pokopališča tista, ki prihajajo in potem za vami celo odhajajo.
Vsi tisti, ki prižigate svečke, simbolično odpirate in dopuščate satanističnim sektam,
energijam, da lahko prevladajo tudi vam.
Dragi moji!
Tisto, kar se množično propagira, pozabite na to, da je dobro za vas!
Ali po hrani. Ali po revijah. Ali po branju. Ali pri obredih.
Obredi so se večkrat v tisočletju po dnevih zamikali in spreminjali, glede na to, kako je čas
odprtja tekel. Zato je vaš božični čas tolikokrat bil prestavljen, dragi moji.
Malce si poglejte po zgodovini. Kar za nekaj mesecev vam teče in pretaka se sem in tja.
Vampirstvo je pravzaprav obdobje, ki nekako prihaja na površje okoli božičnega
decembra. V septembru se pričnejo prebujati vampirske energije. To so energije, ki
pravzaprav prihajajo pripravljati na preporod mrtve vstopajoče v fizična telesa.
Zato vsi tisti, ki radi hodite na pokopališča, dragi moji, hodite rajši prej kot pa na prvega
novembra. Teden dni pred prvim novembrom in mesec dni po prvemu novembru ne
vstopajte na sveta pokopališča, ker so odprti sveti podtemni, recimo, da opevam res z milo
besedo, nizki kanali, preko katerih se duše lahko vselijo v vas.
Zato hodite na pokopališča mnogo preje ali pa kasneje.
Takrat, ko imate umetno postavljen datum, je to umetno postavljen datum za vstop ali napad
na vas.
Vsi, ki hodite takrat na pokopališča, čutite gostoto, ki jo običajno ne zaznavate na
pokopališčih. To so duše, ki se prisesajo, pripnejo ali celo vdrejo v vaše telo.
In, ko vi častite satanistične energije in prižigate luči, se pravi, ste vi kot simbol živega telesa
odprti za njih. In energije preprosto tečejo po planetu in tam, kjer je luč, se ustavijo,
zaustavijo in poskušajo vdreti ali pospešeno preiti v vas.
Če morda kaj poznate Biblijo? Po Bibliji je bilo ravno tako, vendar obratno. Se pravi, s krvjo
se je označilo vrata, kamor se ne sme iti. Se pravi, so bili ljudje očuvani. Se pravi, svoje
duše, energije niso prepuščali nekemu naključju ali nekemu obredu.
Vi pa imate v sodobnemu času prav simbole, po katerih odprete svoja domača vrata ali
telesno energijo.
Tako, da resnično bodite previdni in pozorni!
Kar se množično propagira je slabo za vas. To si pomnite in zapomnite!
»Hvala. Hvala. Če imam lahko še eno vprašanje?«
Izvolijo.
»V velikih obredih, na splošno, kri, človeška kri. Kakšna energija je to, da je tako
pomembna? Brez krvi ni življenja. Poganja, rešuje. V obredih. Vsesplošno in tako
pomembna.«
Kri shranjuje bitja v sebi. Zato je tako zelo delikatno darovati ali sprejemati kri. V krvi je
vse, kar ste vi oziroma, kar je vam oddanega.
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Bodite pozorni!
V krvi se nahaja vsa energija ali zapisi živih energij, ki so še na, kako naj se izrazim?, na
repertoarju ali na nekakšnemu razporedu, da vdahnejo preko pljuč in izživijo del svoje karme.
Če jih skozi energijo ali skozi kri izpustite in darujete med druge ljudi, so oni tisti, ki jim
odprejo svoje duri in v njih zaživi in se izživi, pomeša ali nekako nadaljuje njihova kri. Bitja
preprosto vdahnejo v drugemu telesu.
To ne pomeni, da ne smete darovati kri. To ne pomeni, da nekako ne smete sprejemati kri.
To pomeni, da skozi to dobite ali daste sami sebe ali v sebe dobiti nekaj drugega.
Kri je v tekočemu stanju prav plansko in nekako res prefinjeno postavljena.
Zakaj?
Ker kri se skozi določen čas strdi. Vendar, zaradi tega, ker jo zapusti neka vodna silhueta. In
ker več ni vodovja, se pravzaprav kri strdi.
Če imate pred seboj mrtvo telo, se večkrat v zaporedju izdahne in takrat te energije
preprosto odhajajo. In več kot jih izdahne, bolj je trda fizična kri.
Pri nas nimamo krvi takšne, kot jo imate vi, čisto sami. Pri nas imamo gosto, zlato-rumeno
kri, ki jo dejansko lahko razrežete po nekakšnih kocenih in še vedno ne teče. Kar pomeni, če
mi želimo nekaj ven podati, se mora dobesedno iztisniti, dobesedno iztisniti in zato imamo
tudi drugačno sestavljanko kot vi, čisto sami.
In zaradi tega je tako težko iz naše materije prenesti nekaj na vašo materijo, ker sta to
popolnoma dve različni enoti.
Vendar, v krvi je vse tisto, kar je vašega.
»Hvala.«
Izvolijo.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vse darove. Mene pa zanima, koliko so
novorojenčki, dojenčki osvobojeni reptilskih kristalov, okoval in vsega tega, kar se mi
učimo, če je vsega tega osvobojena mati? Ali morajo oni kot, pač, novo živeči
Zemljani skozi vse procese?«
Ko je otrok v ustvarjanju, se že nekako postavi, kaj bo nekdo podal oziroma sestavljal.
Vendar, kdaj se pravzaprav vse nekako postavi?
Ko se téme čisto zapre. Se pravi, ko se otroška glavica popolnoma »zrašče«, zraste, se
opravičujem, in ko človek popolnoma samostojno prične govoriti, postane ujetnik temnih ali
zemeljskih sil.
Do tistega časa je pravzaprav še vedno v zaščiti Višjih sil. Vendar, ne vedno.
Običajno je tako.
Vendar, kadar pa so otroci ali duše izbrane in žrtvovane, se pravi, se mora ta energija
predhodno utelesiti in še preden otrok pravzaprav skorajda spregovori, shodi, že odide iz
svoje strani.
Vendar, to je znova neki drugi proces, kjer je bil on lahko izbran in žrtvovan, da pomaga, da
izvrši določen program in da nekako izživi tisto, kar je morda za druge ali kakorkoli. Tako, da
osnove nekako ni. Vendar, v grobemu se pravzaprav zapre in se postavijo okovala. Se pravi,
takrat, ko se téme preprosto zapre.
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»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni in lepa hvala za vse. Jaz bi, jaz sem bila in sem dobila odgovor za
mojo vnučko, katera je bolna od raka, je dobra Aseja voda. Nisem sigurna, a sem prav
razumela. Istočasno sem dobila informacijo, da Aseja ni dobra za zdravje starejših
ljudi in bi zdaj malo vprašala v zvezi…«
To je že majčkeno reklamice, vendar takole bom dejal. Bom čisto lepo, preprosto opeval.
Nekaterim ljudem bo to pomagalo. Pomagalo bo bolnim ljudem. Tistim, ki imajo nekako bolj
zdravo energijo, bo to pravzaprav kot nično, kot neuporabno.
Določene raziskave kot vidim, ki jih boste še oziroma jih bodo še podali na razvoju te
tekočine, se pravi, se bo dejansko potem usmerilo predvsem v bolne ljudi, ker pri bolnih
dejansko regenerira in tudi nekaj raztaplja.
Vendar, znova je tako. V morda 39-ih procentih bo to 100 %-no uspešno. V nekaterih pa
popolnoma neuspešno. Nekaterim pa bo le toliko, da bo pomagalo za nekakšen preobrat.
Bodite pozorni!
Poskusite s tem, ker vidim, da ima možnosti, da ji gre dejansko tekočina v dobro energijo
oziroma tudi nekaj raztaplja in hkrati tudi nekaj obnavlja.
Tako, da Jaz bi ji svetoval, da vsaj neko obdobje dejansko to uživa. Vendar, ne samo to. Naj
dodaja še nekaj, kar jača imunski sistem.
Predvsem bi nekako svetoval, da se uporablja tudi nekaj, kar je iz strani same čebele. Se
pravi, po tej strani mora deklica dejansko uživati nekaj, kar Mati Narava tudi ustvari.
Tako, da Jaz bi ji predvsem svetoval, da resnično, ko uživa to, da dodaja tudi nekaj po tej
strani.
Se pravi, ni dovolj pitje le tekočine. Pomembno je tudi, da po Materi Naravi tudi nekaj
uravnovesi.
Vendar, deklica kot vidim, bo uživala to nekakšen kratek čas, ne pa daljši čas. In prav je, da
je temu tako.
Sledite otroku!
Otrok bo nekaj časa to užival, potem pa se bo uprl. Ko se otrok popolnoma upre, potem je
dovolj. Je telo dobilo toliko kot je rabilo iz tega substantnega dela.
Vendar, otroku bo boljše. Tako, da kar nadaljujte s svojim zdravljenjem.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Dober dan. Jaz bi zahvalila, da sem danes lahko tu prisotna. Prvič sem tukaj. Imam
pa eno vprašanje. Zdaj, glede na to, da smo na prehodu, me zanima, kako vpliva hrana
na sam ta prehod, na posameznika? Ali je odvisno, ali je človek vsejed ali je vegan ali
je vegetarijanec? Ali ima to kaki vpliv pri tem prehodu ali nima?«
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Hrana je velik vir ali osnova za telesno strukturo. Ima velik pomen.
Vendar, bodite pozorni!
Nekateri so vsejedci. Nekateri so bolj usmerjeni v eno stran, vendar je to odvisno od vsakega
posameznika.
Vsekakor, bom dejal, meso mesa tega svetá znižuje frekvenco. Vendar, telo telesa tega
svetá potrebuje tudi občasno mesno energijo, zavisi, katera bitja sestavljajo tisti čas fizično
telo. V telesu imate, v notranjosti, pravzaprav bitja, ki se prehranjujejo s to energijo, mesno
energijo in imate dejansko lahko bolj rastlinojedce oziroma bitja, ki se prehranjujejo z
energijo.
Kasneje boste vse skupaj opustili. Tako rastline kot tudi živali in preklopili ali prestopili boste
na Energijo prane, ki ste jo imeli in poznali, ko ste prehajali v sam razvoj tega telesa.
Jaz bi vam svetoval takole.
Vsak posameznik mora začutiti, prav mora začutiti in ne slediti nečemu, kar pravijo, da je
dobro zanj. Neko obdobje bodo dejansko zelo propagirali ali promovirali veganstvo,
vegetarijanstvo, vendar, to ni nujno, da bo za posameznika dobro.
Predvsem tisti, ki delajo nekako z energijami zdravljenja je običajno dobro, da nekako uživajo
manj mesa. Vendar, to ne pomeni, da naj popolnoma pretrgajo energijo. Šele takrat, ko res
začutijo, da se jim dobesedno telo upre. Se pravi, ko vidite meso mesa tega svetá in hrano
na njem, se pravi, ko se vam fizično telo popolnoma odpre do takšne mere, da bi bruhali,
potem to ni več dobro za vas. To pomeni, da sledite temú.
Ko pa začutite hrepenenje in potrebo, da rabite, se pravi, se skozi to usklajuje tudi to. Tako,
da ni nekega zlatega pravila, da bom podprl in rastlinojedstvo in nekako vsejedstvo. Tukaj
bom ostal nekakšen nevtralen.
Vendar, dragi moji, če uživate meso mesa tega svetá, bodite pozorni, da ni industrijsko ali
mesno pridelano v takšni industrijski reji. Tam boste dobili veliko nesnage, ki jo boste zaužili
in boste sami sebi več škode naložili.
Pojdite na kmetije. Pojdite na podeželje. Privoščite si meso mesa tega svetá od živali, ki so
podarjene za to, da se vam darujejo, ki so vzgojene z ljubeznijo, ki se prosto pasejo, ki je za
njih, v času njihovega bivanja, res lepo poskrbljeno.
Takrat energija živali drugače vibrira in tudi, ko meso mesa tega svetá uživate in zaužijete v
sebi, vam ne bo naredilo veliko škode.
Vendar, bolj, ko boste višali frekvenco, manj boste mesa uživali. Vendar, v nekemu razvoju
boste na to popolnoma pozabili.
Vendar, ljudje, ki filtrirate ali filtrirajo, se pravi, po določenih ljudeh pridobivajo nekaj, ali
zdravijo ali se razdajajo, potrebujejo dejansko to fizično energijo mesa zato, da lažje nekako
uskladijo Nižino od Višine.
Vendar, znova poudarjam, če že uživate meso mesa tega svetá, uživajte od tistih živali, ki so
res nekako v času svojega življenja prosto pasene in je za njih lepo poskrbljeno.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
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»Lepo pozdravljeni. Lepa hvala za vse darove. Jaz bi pa vprašala glede praznovanja
božiča, ker ste prej nekaj omenili. V tem adventnem času imamo pri nas, pač, navado
prižigat na adventnem venčku svečke. A je mogoče tudi ta obred nevaren?«
Jaz bom dejal tako.
Vse je postavljeno zelo plansko, zelo prefrigano ali previdno. Ko boste morda razumeli, kako
je pravzaprav na določene ure, na določene dneve vse skupaj, kot peterokraka zvezda ali
center, povezano, boste morda lažje razumeli, kako je pravzaprav umetno dejansko
postavljen ta dan.
Nič nima veze nekakšno vstajenje ali karkoli drugega. To je pravzaprav nekaj, kar je čisto
umetno postavljenega.
Če bi morda vedeli, kdaj je bil pravzaprav Kristus rojen in kdaj je bil pravzaprav usmrčen, bi
se smejali in nikoli ne bi več ničesar prižgali. Vendar, vam tega veselja še ne bom naredil.
Vendar, le zato, da boste tekli v toku, kot ga čutite.
Uživajte v božiču, vendar kadarkoli prižigate svečke, je to obred. In kadarkoli prižgete
božično svečko, jo prižgite z Ljubeznijo za Tistega, kateremu je namenjena. In nič
slabega se vam ne bo zgodilo, ker boste skozi to zaprli podzemlje.
To pomeni, da, poudarjam, ko prižigate plamenico jo prižgite z namenom in točno jo usmerite
komu je namenjena. Če je namenjena Odrešeniku, se pravi, jo podarite Njemu, ne cerkvi, ne
inštituciji, ne širini, vendar Tistemu, ki je namenjena.
In to je tisto, kjer boste nekako varno prehajali in se podzemlja ali nižje frekvence, tudi iz
strani obredov cerkvá, ne bodo vezale na vas.
V primeru pa, ko cerkev dela obrede na različnih delih, ob točno določeni uri, polnočnica, ob
polnoči, dragi moji, je najmočnejši čas odprtja vsegá, dragi moji. Takrat je odprto tako Zgoraj
kot tudi Spodaj. Odprto je dobro kot tudi slabo.
Tako tudi mi prihajamo in izničujemo ali podarjamo ob polnoči. Vendar, vedno vam pravimo,
ko prižigate plamenico, sveče za dobre energije, vam vedno poudarimo, nikoli je ne
prižigajte po polnoči!
Se pravi, lahko jo prižgete ob enajsti uri v nočnemu času, vse do 11.30 v nočnemu
času, nikakor pa ne kasneje!
Takrat se dobre daritve ne darujejo. Takrat je odprto podzemlje.
Lahko plamenica gori, preko določene ure, tudi ob polnoči, enih, dveh ali treh, po pol četrti uri
pa se ta tok ponovno zapre.
Zato je zelo pomembno, kdaj prižgete plamenico, ker takrat se odprejo vesoljni kanali in
lahko sežete v Nižino ali v Višino.
Cerkev ima polnočnico ravno ob polnoči, ker je najmočnejša ta energija odprtosti. In takrat se
ravno tako, kot smo prej gospodu razlagali ali obrazložili, kako njegova misel steče in kako
se pravzaprav potem pripnete lahko na ljudi, tako, se pravi, cerkvena inštitucija oziroma tisti,
ki častijo nekaj, pravzaprav se pripenjajo na vsakogar, ki prižiga, ki daruje in je v povezavi s
cerkveno inštitucijo ali oblastjo.
Zato, da boste varno prehajali preko vsegá, odprite srce in pojdite s plamenico takrat, ko res
začutite neko zahvalo in boste varno odprli pravi kanal.
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»Hvala lepa.«
Prosim. Izvolijo.
»Hvala. Jaz bi še vprašala okrog prehrane, ker je že tukaj vprašala. Jaz sem kar nekaj
časa že, mogoče preveč obremenjevala s prehrano, pa sem brala o krvnih skupinah
prehrano, pa zdrava prehrana, pa tista… No, in, jaz bi imela sledeče vprašanje: kako s
to prehrano? Ali začutit, pa jest tisto, kar ti začutiš, da je v redu? Ali po krvni skupini?
Ali…? Ker vem, da tudi prehrana, verjetno tako, kot druge stvari, kot tale aparat, ko ste
prej obrazložili, ni verjetno za vsakega vse v redu, ne? Tako, da mogoče kakšno
besedo okrog tega?«
Jaz bi dejal takole.
Največja zmeda ali največja težava je prav v družinskemu krogu, ko bi nekdo jedel morda
nekaj zelenjavnega, nekdo pa pravzaprav nekaj mesojedega, morda nekateri tretji pa nekaj
čisto sladkega, morda nekdo pa le nekaj tekočega.
Zelo težko je vse skupaj uskladiti. Popolnoma se strinjam z vami, da je to odvisno tudi,
delček od tegá, po krvni skupini.
Krvna skupina je pravzaprav sestavljanje energij. Se pravi, nekatere energije so v masi bolj
živalske. Živalske energije v sebi, če jih imate po razkroju ali po bazi materije, potrebujejo
več mesa, mesa tega svetá, ker se prehranjujejo z enakostjo. Enako gre k enakemu.
Po drugi strani tisti, ki nimajo toliko v povezavi s temi bitji, se pravi, to ni odvisno od vsakega
posameznika, da bi izbral: »Jaz bom nekako sestavljen tako ali drugače!« Se pravi, čisto
napačno.
Bitja, ki so vas spustila v ta program in vas zaprla in zgradila – od njih je odvisno,
kakšna bo krvna skupina. Več, kot jih imate, bolj boste mesojedi. Manj, kot jih imate, bolj
boste rastlinojedi. Vegani pa bodo preprosto postali tisti, ki si bodo srčno želeli izluščiti se
tegá.
Tako, da Jaz bi vam v preprostemu nasvetu dejal takole:
Poslušajte sami sebe, vendar ne jejte v masi cvrtja. Ne jejte v masi pripravljene hrane.
Ne uživajte hrane, ki jo nekako pridelujejo z umetno rejo, na hitro pripravljeno – ali
rastline ali živali.
Uživajte pa v manjših obrokih in tisto, kar imate radi.
Vendar, poskušajte nekako po plasteh jesti, da jeste hrano, morda dan izpod
podzemlja, naslednji dan nekako hrano, ki leži ali sloni na zemlji, je višje. Potem
uživajte hrano, ki se nekako pobira ali nabira. Šele potem uživajte hrano, ki jo morda
sežete višje in jo trgate. Takrat boste jedli morda več sadja ali nečesa podobnega.
Potem pa uživajte nekaj, kar je zgoraj, kar frči, višje leteče ptice ali nekaj podobnega
ali pa ciklus vode, kar je v vodi plavajočega. In šele takoj za mesom uživajte vodni
dan.
Vendar, to naj bi bilo nekako v harmoniji, se pravi, za vsakega nekaj in imate zdravo telo. Ko
pa boste prerasli vse skupaj, ko se boste popolnoma pričeli pransko prehranjevati, vam bo
popolnoma vseeno kakšna hrana bo, ker uživali jo tako ali tako več ne boste.
Smeh.
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»Ali lahko samo še nekaj?«
Izvolijo.
»Potem, a sem jaz iz tega del, če sem prav razumela, zato bom preverila, se pravi, da
tudi mešanje v enem obroku hrane, da ni v redu za telo?«
Dejansko daje debelost, napihnjenost. To pa je tisto, kar vam daje potem zmedo, potem pa
hujšate in norite zaradi vaše »kilaže«.
Energije se medsebojno prebujajo, kar pomeni, da tista energija, ki je na površju, če je na
površju mesnata energija, ona nikoli ne bo uživala nekakšne, nekakšnega krompirčka. To ne
mara. Se pravi, ker je potrebno morda krompirček predelati ali energijo v krompirčku oviti, se
potem pomeša druga energija, ki jo vsrka v sebe. Tako dva polja zmešate ali zmiksate
skupaj. In potem nastaja vaša debelost, težava z napihnjenostjo, težava s ščitnico. Se pravi,
vsa zmeda nastaja ravno zaradi tegá.
V davnini so prav po obdobjih jedli.
Če morda pogledate po zgodovinskemu času, je bil lov. V lovu so nabrali, kar so nabrali. In
so uživali le tisto, kar so nabrali. Potem so šli v gozd. V gozdu so nabirali plodove in so
obdobje uživali le plodove, ki jim jih je ponujala narava. Potem je bilo drstenje ptic – so
uživali le ptice, ker jih je bilo toliko. In nič mešali.
Potem so uživali tudi obdobja, kjer je bilo nekaj v vodi, kjer se je mnogo drstilo, plemenilo, se
pravi, mnogo vsegá. Tisto, kar jim je Mati Narava v tistemu momentu dala, so oni uživali.
Vi pa pravzaprav vse skupaj nekako balansirate, postavljate na različne čase, zato imate
pravzaprav tako zmedo. Vendar, se bo tudi to uredilo.
»Najlepša hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi imela vprašanje na temo komu slediti? Ker, jaz sem sama
imela izkušnjo stikov s skupino, ki sledi nekako, oni pač sledijo luči, miru, ljubezni in
tudi ni za denar. Pa vendar, če ne bi bila v stiku z vami, ne bi jaz mogla ugotovit, da
mogoče pa to ni najboljše zame. Zdaj, kako pa v takih primerih, če lahko kaj na to
temo?«
Jaz bi dejal tako.
Sledite tistemu, ki vas ne obremenjuje. Tisto, kar vas obremenjuje, tako ali tako ni dobro
za vas. Že v samemu toku dneva, ko vas nekaj obremenjuje, se sekirate, nervozno
odzovete, se pravi, je dejansko stresna situacija. Ni dobro za vas.
Ljudje, ki vas nekako posiljujejo, da nekaj morate narediti, da nekaj morate postaviti, delati,
žrtvovati, dati ali nekako res v nekemu delu zaporedja delati, je slabo za vas.
Bom pa dejal takole.
Tudi pri nas občasno opevamo, rečemo, ko delamo kakšno karmično luščenje: »Ob tej uri je
pa potrebno prižgati takšno plamenico.«
Vendar, zakaj?
Ker prav vi ste tisti, ki potem dopustite, da določen proces se sme izvesti za vas.
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Če plamenice ali svečke ne prižgete, mi ne dobimo dovoljenja in ne smemo ničesar narediti.
Zato imate vedno prosto izbiro. Če želite, da vam naredimo, pomagamo, rečemo ali
opevamo – prižgite ob točno določenemu času, ko je odprt določen tok, kanal, pretok,
naredite to, da lahko bitja preprosto premaknemo, da jim damo osvoboditev.
Če tega ni, potem ničesar ni.
In, kjer se delajo obredi, so obredi zavezujoči. To si zapomnite in pomnite!
Skupine, ki delajo obrede, so ujete skupine in so skupine, ki bodo manipulirale vas. Zato
vedno bodite previdni, s katerimi skupinami se povezujete in vedno, ko ste nekako del
skupine ali del skupnosti, se pravi, ničesar ne delajte v obrednih stadijih.
Kadar vam Mi nekako prišepnemo, če želite, da prižgite kakšno lila svečko za daritev za Njo,
pomeni, da lila barva je ljubezenska energija. Se pravi, to sodi v Nebo Neba tega svetá in
tudi v srčno energijo. Se pravi, to je nekaj dobrega. In po tej strani se povezujete z Nebom in
ne z Zemljo.
Kadar pa uporabljate v obredih rdeče sveče, se vedno odpira telo telesa tega svetá. Se
pravi, se odpira nekaj, kar je po materiji fizičnega. In prav tam je potrebno biti zelo previden
in zelo pazljiv, ker prav po tej strukturi vi živite. To je karma. To je del usode. To je tako
skupinska karma kot tudi del skupinske usode. Se pravi, zelo previdno je potrebno vse
uskladiti.
Zato bom dejal.
Vedno mora človek začutiti in vedeti, po kaj je prišel. In to je nekaj, kar smo vam na
samemu začetku opevali oziroma vas usmerili. Vedeti morate, po kaj greste in zakaj greste
nekam, potem pa začutite, ali je to res tisto nekaj, kar vi ta trenutek in sedaj morda rabite ali
pa kasneje porabite.
Tako boste nekako vedno znova sebe rešili.
»Hvala.«
Prosim.
»Pa še to bi vprašala glede karmičnega luščenja, ko je treba prižgati najprej rdeče
svečke. In sem šele naknadno razumela, da je v času 24-ih ur treba te ostanke zalučat
v vodo. Jaz pa za prve svečke to nisem storila. Šele ob drugi sem zalučala od obeh.
Zdaj me pa, če to ima vpliv, ali je to pomembno ali ni?«
Običajno je pomembno zaradi tega, ker se energije na plamenico ujamejo.
Kadar se dela karmično luščenje, se pravi, se poskrbi, da se duhovi prebudijo ali energije, ki
so v vas samih, se prebudijo, vdahnejo in za trenutek izdahnejo, pridejo na površje in jih
dobesedno preusmerimo v drugo materijo. To je sveča.
Vi pa v telesu nimate takšne snovi kot je svečasto stanje, kar pomeni, da, ko v trenutku
spremeni frekvenco, se ne more več vrniti na vas ali v vas. Tako jih majčkeno obrnemo ali pa
nekako prelisičimo. Vendar, to je neko orodje ali pa uporaba, da jih nekako na maso
prestavimo drugam.
Vendar, bodite pozorni!
Vsa energija je potem polovljena na teh svečah. Marsikatera energija se potem, sčasoma še
znova prebudi in se poskuša odvleči kot neki ranjenec ali nekaj, kar je zapolnjenega, se
pravi, proč od te sveče.
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Vendar, ni nevarnosti, da bi vstopila v vas. Nevarno je za Tistega, ki dela za vas. To je
pravzaprav največja težavica. Kar pomeni, da energija, ki se morda izlušči od vas, bo vedno
napadla Tistega, ki je povzročil to, da je on prišel iz vas.
Tako, da, zaradi Tiste druge osebe je predvsem najbolj varno, da nekako naredite obred do
zaključka. Vendar, tukaj ne vidim, da bi bilo karkoli napačno postorjenega.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Najprej se zahvaljujem Gospodom za vse darove za naše drage. In bi vprašala, že ker
smo toliko pri obredih danes. Recimo, včasih pri meditacijah ali pri raznih drugih
srečanjih se primejo ljudje za roke. Je to v redu ali ne?«
Ne.
Zaradi tega, ker vi imate svoje kanale. Energija, ki je višja in je boljša od vas, se pravi, se
lahko spusti v vas. Ali obratno. Se pravi, s tem zaključujete ali združujete, se pravi, dobro in
slabo. Mešate se medsebojno.
Dlani so pravzaprav center vsegá. Zgoraj ali spodaj, se pravi, preko dlani se prizemljujete.
Zato dlani nikoli ne smete dajati na druge ljudi, da bi se povezovali preko meditacije. Jaz bi
vam to odsvetoval.
Če pa morda delate, ali delate na takšen način, bi vam pa predvsem svetoval, da se res
opazujete, da morda ne povlečete kaj v sebe, kar ni vaše oziroma je od tujega. Tako, da
lahko postanete filter ali energija.
Bodite pa pozorni!
Kadar se masa odpira, se tudi kanal v širino odpira. Večje število bitij pride, ker je večje
število ljudi medsebojno vezanih. Vendar, znova različnih.
To je pravzaprav tisto, kar je morda najbolj spornega.
Če bi vsi, v nekemu, tako nerad uporabljam ta izraz, vendar ga moram, v nekemu nivoju ali
na neki stopnji bili dokaj enakopravni, bi iz iste sfere prihajalo enako število istih ali identičnih
ljudi, bitij, pomočnikov, Vilinov ali česarkoli drugega.
Vendar, med vami, na bazi Zemlje je toliko različnih energij, ki so različno vezanih. Tako
prihajajo izpod podzemlja kot tudi nadzemlja.
Vendar, v skupini, kjer se oprimete, ni nujno, da bo vodil tisti, ki vodi navidezno. Vodil in
odpiral kanal bo tisti, ki je najvišji. Vam pa se zviša frekvenca tudi s temi daritvami, ki vam jih
podarjamo.
Tako, da morate biti res previdni, da ne postanete odprti kanal za vse, da boste pofiltrirali v
sebe. Jaz vam tega ne bi svetoval.
Rajši bi vam svetoval, da se dlani zaprejo, se pravi, s prsti, kot pa, da se odprejo in oprimejo
drugih ljudi.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Ta kanaliziranja se dogajajo še kje drugje v svetu?«
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Na svetu je mnogo ljudi, ki kanalizira marsikaj, marsikoga.
Se pravi, znova je od vsakega posameznika odvisno, do kod je pravzaprav prišel. Skozi celo
življenje pa se gradite in se tudi zgradite.
Višje kot boste oziroma višji mediji kot so, se pravi, se gradijo že od rojstva. Vendar, tudi od
predhodnih življenj. So tudi ljudje, ki so kanali, ki so mediji in so lahko zelo visoko.
»Hvala.«
Izvolijo. Še vam!
»Jaz bi samo še to vprašala. Jaz se zelo rada dotikam ljudi. In, recimo, moje drage
prijateljice, ko se srečamo, se vedno objamemo. Ampak, to so res prijateljice, ko vem,
veste tudi, da je z mano tukaj…«
Da. Smeh.
»… no, ampak me zanima. V bistvu, objamem, bom rekla prijatelje, ne, ali pa, ne vem,
hčere. Pa bi tudi mogoče okrog tega, pa tega dotikanja?«
Dejal bom takole.
Objem je zelo intimna stvar. Vendar, kar majčkena rutina pri določenih ljudeh, ki se imate
radi. Vendar, tisti, ki se imate radi, se preprosto stisnete in ujamete ali objamete. To ni nič
takšnega spornega.
Težava je v temu, ko imate nasproti sebe morda nekakšno osebo ali energijo, ki ni ravno
takšne srčnosti kot vi, čisto sami. Takrat običajno ne boste objeli.
Vendar, morda je dobro, da se objamete s tistimi, ki jih res začutite.
Vendar boste videli in opazili, kako tudi med tistimi vašimi prijatelji, ne govorim ravno o vas
konkretno, vendar o ljudeh, ki imate določene prijatelje, kako se posamezni pričnejo
odmikati. Kar spreminjati. In takšne ljudi, ko objamete, se velikokrat kar zataknete, kot se –
sami sebe vprašate: »Ali je to sploh dobro? Zakaj ga objamem? Kako je mogoče, da ga
objamem, ko pa je čisti hlad, odpor?«
To je prvi znak, da takšnih ljudi naj ne bi objemali.
Vendar, znova vaš program.
Ker ste vi srčni, ker ste jih navadili, da se objamete, da se pocrkljate, se pravi, to boste ravno
tako še objeli. Ko pa boste prenehali z objemom, vas bodo pravzaprav le hecno ali smešno
gledali, ali pa potiskali proč ali navzdol, navzgor, kamorkoli že.
Jaz bi vam svetoval.
Ljudi, ki jih čutite, jih objemite. Ljudi, ki jih ne začutite, jih ne objemite. Poslovite ali oddajte le
roko. Vendar, ko ste na takšnih druženjih, ste vsi nekako odprti. Tako, da resnično bodite
pozorni, da se nekako čim manj dotikate ali pa počakate vsaj 15 do 20 minut, da se ti etri
zaprejo, da se vsak posameznik dejansko sam po sebi uredi, uskladi, vendar le zaradi tega,
ker so vaše misli tako na široko odprte, da imate marsikaj odprtega in gibajočega.
Tako, da, skorajda vsi v celoti zelo toplo se gibate in nekako vibrirate. Tako, da se lahko
dejansko tudi objemate.
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Vendar, Jaz bi vam svetoval, da predvsem začutite. In, ko srčno objamete, tudi če objamete
tistega, ki je nižji od vas, nič hudega. Morda ga boste prebudili. Vendar, običajno vas zaboli v
srčni energiji, ker ta, njegova energija, ki je lahko nasprotna vas, vam poskuša vdreti v
notranjost. Vendar, to ni, za to ni kriva fizična zavestna energija, vendar energija, ki se giba
okoli ljudi. Tukaj je toliko velike širine ali veličine. Vendar, objemite s srcem, ljubite s srcem in
zagotovo ne boste nikoli ničesar zgrešili.
»Kaj pa rokovanje? Jaz recimo s strankami veliko delam in včasih mi je kar, se ne bi
rokovala, ne.«
Rokujte se, če je pravzaprav, začutite. Vendar, občasno je nujno potrebno iz neke vljudnosti.
Znova je program. Se pravi, znova ne sledite sami sebi in ga ne začutite, vendar ga povabite
v svojo energijsko cono le zato, ker imate program vljudnosti, da je potrebno nekako sebe
pozdraviti.
Če boste morda po zgodovini nazaj pogledali ali pa pri nas, se
niso nikoli rokovali, vendar so se vedno zapirali in klanjali. Tako,
da nihče nikomur ni vstopal v telesno strukturo. Niti Kleopatra
nikoli ni podala dlani, vendar se je rajši dvakrat ali morda še
večkrat zaprla in pokazala svoj prostor. Tako je bilo včasih.
V času manipuliranja, obračanja z energijami, pa so nekateri preprosto potuhtali, kje ste
ranljivi – preko dlani, preko objema. Vendar, bodite srčni in zagotovo se vam bo ljubezen
obrestovala in jih boste morda celo okužili in spremenili. Tako, da bodite to.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
Jaz bom za danes nekako zaključil. Tako, da upam, da vam je bilo druženje prijetno, da smo
vam v marsikateri meri odkrili tančice in morda postavili trdne temelje, kam in kako
pravzaprav plujete z določenimi lastnimi odločitvami.
Predvsem živite in bodite Ljubezen. V Ljubezni hodite in se bodrite in vse bo dobro za vas.
In, v obdobju, v katerega vstopate, se boste tega še kako zelo dobro tudi zavedali.
Z naše strani veliko tople Ljubezni.
(zahvale od vseh)
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