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ALI SMO ŽE SKORAJ ROBOTI? 
Lana, Vrhnika, 16.2.2013 
 
Samo še malo, prosim. 
Takole. Postopoma bomo dejansko končno pričeli.  
Upam, da se bomo nekako dobro razumeli, da ne bomo imeli kaj preveč velikih odmevov. Vendar, 
kakorkoli že, pomembno je, da se družimo in da si nekako razdelimo ali porazdelimo določene 
informacije. Tako, da, tudi, če bo kaj pošumelo, morda bo tudi kaj iz naše smeri priletelo, tako, da 
majčkeno občasno zamižite, če se bo kaj odmevalo okoli, tako ali drugače. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
Danes smo nekako v mnogo večji množici kot jo bomo opevali. Vendar, sploh ni pomembno, koliko 
nas je, pomembno je, da ste. 
Danes je Meni pripadala oziroma je bila dodeljena ta čast, da nekako sodelujem na najnižji točki, 
najnižjega vibriranja in to je torej materija. Glede na to, koliko je bilo treme in težave z deklico, ki smo 
jo predhodno morali odstraniti, pravzaprav imamo res veliko pestrosti in zabave. Še dobro, da ne 
vesté! 
 
Drugače pa res lep in prisrčen pozdrav.  
V temu času potekajo daritve, tako, da nekateri jih že nekako lepo sprejemate. Nekateri pravzaprav 
še niste prišli do vrstnega reda, vendar v nekaj trenutkih ali nekaj minutah vašega časa bo nekako 
daritev v veliki meri tudi porazdeljena. Potem pa le še po nekih deležih, glede na to, da imate 
nekateri določene še dodatne daritve, izbrane po smeri vaših vodnikov, se bomo še majčkeno 
sprehodili mimo vsegá, tako, da majčkeno se bo še kdaj zavrtinčila energija. Naj vas to nekako, 
ponižno prosim, ne zmoti. 
 
Jaz pa Sem to, kar Sem. Vendar danes Sem pravzaprav le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahve 
Visočanski. Tukaj nad menoj je prava množica ali živo življenje pestrosti. Marsikaterega nasmeha 
Sem ta čas deležen, tako, da mi ni ravno najbolj prijetna pozicija, ko sedim nad dekletom in Sem 
pravzaprav mnogo višji, kot si upam opevati in mnogo zemeljskih energij, predvsem mnogo 
zemeljskih deklin imamo danes tudi prisotne. Tako, da, lep pozdrav prav iz tega sveta.  
Mnogo rajnih bo danes prisotnih, tako, da boste marsikateri zelo dobro zaznavali in tudi videvali tiste, 
ki ste jih imeli oziroma tudi nekoč ali nekdaj objeli. Tako, da ne boste mislili, da ste majčkeno, nekako 
zmedeni, vendar so oni pravzaprav prisotni in se bodo povezovali z določenimi posamezniki, vendar 
le zato, ker so del določenih časti in določene daritve bodo tekle tudi po njihovi strani.  
Tako, da, res lep in prisrčen pozdrav. 
 
Tema ali tematika je danes res zanimiva. Vendar bo tudi dokaj obširna. Jaz upam, da jo bomo nekako 
v sodelovanju z vsemi mojimi privrženci nekako obrazlagali ali obrazložili tako, da vam bo res 
zanimiva in da boste spoznali, zakaj ste tukaj in sedaj, v temu času, pravzaprav ujetniki čisto vsi. Le mi 
do te točke nismo prišli. Morda zaradi tega, ker se nismo vlivali ali vseljevali v materijo. Kdo bi vedel 
za ta čas? 
 
Le prosim, majčkeno, ne govorite, lepo prosim, ker mi tukaj slika zelo močno vibrira. Tako, da lepo, 
ponižno prosim, ne govorite sedaj. 
 
Kakorkoli že, pred mnogimi leti ali tisočletji ste se odločali skupinsko, da se boste nekako razšli in 
potem znašli tukaj v temu času. Ta čas je čas velikega preobrata, velikega preloma. To duše 
duhovnega sveta tega stvarstva, Onostranstva in vsega stvarstva že vedo. Tudi vi v podzavesti ali v 
nekemu spominu v ozadju to dobro veste. Zato ste si izbrali to življenje, ta kraj, to kraljestvo, zato, da 
zaključujete obdobja več tisočletij ali milijonska leta zemeljskega časa.  
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Točno vsak ve in čuti v notranjosti, kam pravzaprav gre, kam se steka vse skupaj in kam pravzaprav 
plujete ali preplujete.  
 
Verjemite! 
Ta čas je zgodovinski čas. Tako, kot ste del zgodovine tudi vi, čisto sami.  
 
Znotraj sebe imate čutenja. Znotraj sebe se dobro zavedate, da je nekje neki konec ali nekakšen 
prestop. Zato ste pred več desetletji, nekako pa intenzivno pred dvemi desetletji ali pred dvajsetimi 
vašimi zemeljskimi časovnimi merili, tako nekako v okolici ali v grobem opevam, po vašemu času, ste 
se masovno pričeli prebujati in gnati k svojemu zaključku. Vendar, to ni nič drugega kot prebujanje v 
duhovnosti, a hkrati izpopolnjevanje in zapolnjevanje vaše, vam predane in podane obljube.  
 
Da ste v temu času, kjer se duhovnost končno odpira in se moralnost podpira, bodite čaščeni in 
zahvalni, da ste si izbrali ta čas in da imate to čast, da ste lahko v temu času, ki je prelomni čas.  
 
Niso ga dobili vsi!  
Le vi, čisto sami, v sodelovanju z množico. Vendar, žal, tisti, ki so upali, da bodo izbrani in pozvani ali 
pa žrtvovani iz vaših strani, bi gledali tako – žal, je mnogo takšnih, ki nimajo več možnosti se vračati 
nazaj. Vendar, ne zato, ker so bili popolnoma vsi slabi, vendar zaradi tega, ker so si pač izbrali 
drugačno pot.  
Žal pa je mnogo takšnih, ki so zataknjeni in se spotikajo in zatikajo, žalujejo in obžalujejo. Mnogo tegá 
je tako v zataknjenemu času, upam, da nekako dobro prevajam, v času zemeljskega časa tudi tukaj, v 
temu zavedanju.  
 
Bodite pozorni! 
Mnogo duhov, mnogo duš smo preprosto izpustili, pretočili na različne načine, na različne tehnike in 
skozi različne pomoči, tudi drugih bitij, smo se jih nekako prilastili, jih na silo, dobesedno na silo 
preusmerjali v dobro in ne v slabo, da smo jih dali v nekakšni, kako naj se izrazim, ko ne poznam 
nekakšnega prevoda, se pravi, v nekakšni vmesni čas, da so končno doumeli in da so se nekakšne 
preobrate ali preobleke končno zaželeli. 
 
Nekateri od teh duhovnih voditeljev, ki so se spametovali, ki so se upali odločiti, da se bodo nekako 
povezovali tudi danes, tukaj z nami, so pravzaprav prisotni tudi v ozadju.  
 
Malo je takšnih, ki so mimo materije zmogli narediti velike premike. Zato bodite zahvalni! 
 
Telo telesa tega svetá je edina energija, pomnite in zapomnite si to, ki vam daje možnost 
preoblikovanje že zapisanega ali že izživetega zapisa.  
 
Zato bodite zahvalni, da imate materijo, ne glede na to, kake vrste je, kakršne smeri je, kako je 
izoblikovana – vam je draga in vam je podana! 
Hvalite in častite jo. To je telo, ki se daje za vas. To je hostija, ki se daje za vse vas. To je hostija 
sprememb, to je hostija veličine in vse tisto, kar vi potrebujete, da naredite veličino. 
 
Pred več kot dvajsetimi leti ste se, dragi moji, zavestno odločili, da želite nekaj več oziroma, da se 
želite vrniti k jedru ali k bistvu, k osnovi ali k stičišču tistega nečesa, kar pravzaprav tudi ste. Pričeli 
ste se vračati ali obračati k božanstvom, mnogo bolj intenzivno in z drugačnim fokusom. Želeli ste 
vedeti, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Zakaj ste ujeti? In predvsem, bilo vam je nekega življenja, načina 
mišljenja preprosto dovolj.  
 
To je prvi znak k slavi in ne k zmagi! 
Zmaga pride, ko slava odide.  
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Ne častite lažnih bogov. Ne častite nekakšnih vmesnih bogov.  
Častite in hvalite in zahvaljujte se lastnemu bogu lastnega stvarstva – to je telo, ki se daje za vse 
vas. To je vaše telo.  
Če ni telesa, ni stvarstva. Če ni stvarstva, ni Onostranstva. To si pomnite in zapomnite! 
To je bog ali božanstvo, ki se daje za vse vas.  
 
Kaj pa je pravzaprav telo? 
Tisto, kar vi vidite, ni nič ali premalo! Danes boste spoznali, kje v resnici ste in zakaj je to telo tako 
pomembno za vas, ki se daje za vas.  
 
Skupinska karma je pravzaprav skupina nekakšnih bitij, ki so se izselili ali premestili v drugo 
dimenzijo in so se za razkroj zavestno odločili.  
To so bitja časti. To so bitja velikega hvalisanja, velikega govorjenja in ničesar kasneje od njih ali za 
njih skorajda ni. To že poznate. Vendar, če ne bi bilo teh bitij, ki si upajo kasneje iti skozi razkroj, ne bi 
bilo pravzaprav izpuščanja.  
 
Telo je skupek več različnih plasti. In tukaj se bomo pričeli nekako izobraževati.  
 
Tako kot svetovi, ki se nizajo drug nad drugim, saj poznate – različne sfere, to je tako, kot bi plast nad 
plast potiskali, prestopali in podajali. Zelo preprosto. 
 
Telo je ravno tako sestavek ali skupek večih plasti.   
Vendar je nekako takole, kot bi jajček ali jajčno lupino preko druge jajčne lupine podajali. Med eno in 
med drugo jajčno lupino je pravzaprav vmesni, takozvani zrak ali prostor, vmesno bitje, ki se nekako 
pretaka in nekako tudi sodeluje.  
Vsaka plast, ki je tako kot jajček nad jajčkom postavljena, je povezana s sferami razkroja. S 
podzemljem, dragi moji. To si pomnite in zapomnite! 
 
Telo se namreč zlaga ali raztaplja, zato tudi ne zavre isto sekundo, ali isto minuto ali isto uro, ko vi ali 
takozvana duša odide iz notranjosti, vendar, šele kasneje, ko pride do procesa izpuščanja ali luščenja 
teh plasti. 
 
Zato pravimo, da je telo kot nekakšen cvet večih socvetov, ki se nizajo drug nad drugim. 
Postopoma se cvetovi odpirajo in vsaka plast se poveže z določeno sfero ali smerjo.  
Če pa doseže sfera ali plast fizične telesne strukture takšno čast, da jo nekako povlečejo v višje 
smeri, si pomnite ali zapomnite, greste preko razkroja že v času materije. Še žive materije!  
Vendar, ne tako kot mislite, ko se razpade truplo, vendar notranja telesa gredo preko razkroja. To pa 
nekaj tudi že poznate.  
S tem se pravzaprav popolna energija odlušči in zavibrira višje in se povezuje z višjimi sferami. 
 
Ko dosežete takšno stopnjo ste popoln kanal ali prevodnik za vse – lahko za zgoraj ali za spodaj. 
Vendar spodaj, tako ali tako nimate več iskati. Ničesar. Niti bitja, ki so del sestavnega procesa telesne 
strukture ne želijo biti spodaj, vendar vedno višje. Kdo bi želel iti nižje, ko pa je višje mnogo lepše in 
bolj plitko, srčno, toplo?  
Se pravi, bolj vmesnih svetov je malo. Se pravi, manj imate nekako opustošenja. Manj imate težine 
skrbi ali obnavljanja filma.  
 
V samemu jedru, se pravi, takšnih jajčnih lupin, pa so nekakšni mehurji ali takozvani – vi jih 
mnogokrat opevate stvori.  
To so bitja, ki so čisto drugačna od vas in so čisto drugačne smeri. Se pravi, po zunanjosti so 
drugačni kot vi. In zato niso nič manj vredni kot vi, ki ste znova drugačne luči. 
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Ta bitja se znotraj zlivajo, se pravi, kot skupek. 
 
Si predstavljate? 
Imate eno bitje, ki se zliva in vrtinči v nekakšen mehur, ali meh ali balon. Vsak balon se niza drug ob 
drugega in tako se sestavi ali zapolni določena plast.  
Prva plast je pravzaprav zapolnjena s skupkom večih bitij in tako se zapre ali vakuumira nekakšna 
plast. In tako se znova ponavlja ali obnavlja, glede na to, katere smeri ali katera bitja so nekako 
pozvana, da sodelujejo in sestavljajo kakšen organ, kakšen del telesa ali fizične materije.  
 
Vendar, še zdaleč niso takšni kot ste vi. Bodite nekako široko odprti. 
Mnogo bitij, se pravi, ob trku z morda kakšnim avtomobilom ali prevoznim sredstvom, pravzaprav 
zdrkne ven iz vaše materije. Se pravi, iz različnih plasti zaradi udarca zdrkne navzven določeno bitje 
in se prične gibati okoli vas. Še vedno je pripeto na materiji. V prazen prostor ono ali tisto nekaj ne 
more več iti. Zato dobite drugo energijo in, ko se zbudite, morda iz trka, iz kome ali iz česarkoli 
drugega, dobite znova drugo podobo, drugo karakterno podobo, drugačne misli, drugačen pogled. 
Izoblikujete se drugače, ker iz notranjosti nekdo drugi zapolni vašo materijo oziroma prostor 
vodilnega položaja.  
 
Tako, da v telesu je mnogo vsegá. Ko pa ste se pričeli nekako pred dobrimi dvajsetimi leti množično 
odpirati duhovni energiji, ste preprosto pozabili na te najnižje energije, ki so vas do vsega tega časa 
vodile. Vodile, usmerjale in gnale v kakršnekoli produkt. 
 
To niso bitja nekakšne topline. 
Ker oni nimajo kontakta z veličino, s širino, se pravi, ta bitja nimajo možnosti sama sebe 
preoblikovati, ker so ves čas ujeta v nekakšnemu hermetičnemu paketu. Dokler se čas ne izteče, se 
pravi, dokler se ta paket ne odpre, so oni ujetniki tega časa. Običajno spijo. Običajno lebdijo. To si 
pomnite in zapomnite! 
 
Ko pa ste se vi pred dvajsetimi leti, tako nekako v grobem, ali pred tridesetimi ali pred nekaj leti 
pričeli zavedati in se zavestno podajati v program sprememb na poti duhovnosti, pa ste pričeli rilčkati 
in prebujati njihov svet.  
Nič čudnega, da je toliko ljudi, ki se jim pravzaprav zamegli. Nič čudnega, da je toliko vsegá, prišleka 
na vas.  
 
Ko ste vi pričeli z meditacijami in ko ste pričeli nekako sami sebe prebujati in se premikati preko 
korenin, se pravi, ste šli točno preko njih in vakuumirani prostor pričeli trgati. Saj niste vedeli. Saj 
niste začutili, ali je to prav ali ne. Delali ste, tako kot so vam sugerirali. Sugerirali pa so vam reptili.  
 
Mali možgan je pravzaprav reptilski možgan. To sedaj že poznate iz predhodnih predavanj, iz 
predhodnih delčkov.  
 
Vendar, reptili niso tako slabi, kot se jih morda bojite, vendar so precej bolj višje in pretkano razvita 
vrsta, ki dela sama sebi v prid in ne vam. Vendar, to ne pomeni, da so slabi. Imajo svoj fokus, svoj 
namen, svojo usmeritev.  
Oni so tisti, ki so vas zavestno vodili in zavestno usmerjali. Vas popeljali v program določenih 
sprememb. Sami sebi – sebi v prid! To si pomnite in zapomnite! 
 
Tako ste bili vodeni do sedaj, dokler se ni končno ločilo Nebo od tal.  
Sedaj imate, v nekaj daljših tednih, mesecih že močno ločeno nebesno energijo in imate močno 
ločeno zemeljsko energijo. 
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Se pravi, ker vi delate v duhovnosti, se pravi, delate v skupnosti vsegá in vi kot zadnji člen, se pravi, 
kot zasnovnik – si predstavljate? Poznate. Zasnovnik ste vi kot zadnja živeča energija in ste takole 
mala, z vsemi svojimi ovoji. Poglejte, kako veliko je telo telesa, ki ga vidite tukaj in sedaj!   
 
Kako lahko tako mala osnova zapolnjuje celoto vsega spektra?  
Nikakor in nikoli, ker je to nemogoči položaj! 
 
Toliko, kot imate energije okoli svojim telesom, toliko lahko zapolnjujete prostora. In v telesu niste 
sami! Tudi to mnogokrat poudarjamo.  
 
Ko ste se pričeli nekako prebujati in luščiti, kot bom nekako opeval, ste pričeli spremembo same svoje 
frekvence. Pričeli ste se premikati skozi različne poti in iti vedno višje in višje. In, ko ste nekako prešli 
do ozaveščanosti, da ste vodeni, tega ste se tudi že pred različnimi mnogimi življenji zavedali, vendar 
niste bili v poziciji, da ste si upali govoriti ali spregovoriti, ker ste bili preprosto upepeljeni. Goreli ste 
kot bakla na grmadi. Bili ste okronani, da ste čarovniki, čarovnice in takoj so vas nekako onesposobili.  
 
Dandanes pa je čas, kjer si upate govoriti. In prav je, da je temu tako. Spregovorite in govorite. Vsi 
nekaj čutite. Vendar, ne zato, ker ste si sami tako izbrali. Izbrali ste si čas velikih sprememb. 
In, bolj, ko se zavedate širine, da ste vodeni, da ste slišni, da ste čutni, da ste zaznavni, bolj vsi 
mislijo, mislite ali so mislili, da so v pravih smereh vodeni. 
 
Tukaj je pravzaprav največja zanka! 
Vodeni ste prav iz takšne smeri, kot ste se do tistega obdobja zgradili, ko ste se ozavestili.  
 
Če ste bili nekako dobri, predani, srčni – potem imate vodstvo srčno, ki dela za vaše strani ali vaše 
smeri. 
Če pa imate poti ali smeri postavljene tako, se pravi, da nižje vibrirate, ste ali so nižje vibrirali, se 
pravi, pa k vam prihajajo v vodstvo nižje energije.  
 
Vendar, vse je okoli vas. Vse vibrira okoli vas in v telesni strukturi ste takole mali.  
Takšna mala struktura se mora najprej pretočiti in priti v smer pozicije malega možgana in preko 
malega možgana, tik ob malemu možganu v veliki možgan, se pravi, da prične prelivati in sodelovati v 
poziciji, da lahko vodi in nadzoruje svoje telo.  
 
MI SMO ROBOTI 
 
Tudi to deloma že poznate! 
Vendar, bolj, ko ste se zavedali, da želite sodelovati in nadzorovati ali opazovati proces, bolj ste se 
zavedali in se zavedate, da postajate nekaj ali nekdo, ki je pravzaprav kot robot. 
 
In to bo tema današnjega časa. 
 
Robot.  
Saj ga poznate! Izdelujete ga. Postavljate ga. Se pravi, delate robote sami sebi v prid – ali pa tudi ne. 
Kdo bi vedel? 
Če bi bili bolj odprti in vidni, bi videli, da vas lahko lastni roboti pohodijo in pomendrajo.  
 
Človek človečanstva pa je ravno tako robot. Drugačne vrste! 
 
In, zakaj smo uporabili ta izraz? 
Preprosto zato, ker se morate imeti radi.  
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Pazite! 
Ko se zavedate, da v telesu niste sami, se boste kaj kmalu zavedali, da ste tudi ujeti v telesni strukturi 
in da tudi niste ujeti čisto sami.  
 
In koliko možgana, fizičnega možgana materije, materije pravzaprav spi? Le pomislite, koliko bitij je 
pripetih? Koliko bitij zasega določen položaj, določene niti, do katere ste si vi morali izboriti pozicijo, 
da ste prišli do točke možgana, da ga smete tudi nadzorovati oziroma uporabljati. 
 
Kaj mislite, da ste vi tisti, ki uporabljate možgan? 
Skoraj nihče ga ne uporablja, dragi moji! Ker niste v poziciji, da bi ga prelivali! Prelivali ga boste šele 
tedaj, ko se boste ozavestili in doumeli in razumeli proces. Šele takrat ga boste hoteli nadzorovati in 
obvladati in nadvladati telesno strukturo. 
 
Kar poglejte! 
Kolikokrat pa pomislite, da dihate, da uporabljate dih? Kolikokrat pa pomislite na to, da morate iti na 
stranišče, da vam nekdo tišči in zadržuje mehur ali kaj drugega? Ali vi to mislite, da zadržujete vi, čisto 
sami? 
 
Zelo se motite! 
Kdo pa zadržuje mehur, ko vi izstopate iz telesne strukture? Ali še vedno vi zadržujete mehur in ga 
držite skupaj in ga tiščite skupaj, če ste zunaj? 
 
Kdo mislite, da ste?  
V strukturi, ki je postavljena, je pravzaprav človek kot robotizirana enota, skupek ali povezovalna 
energija vsegá.  
 
Človek je pravzaprav del velikega procesa. 
 
Si predstavljate? 
Imate Zemljo. Na Zemlji malega človeka. Človek je sestavljen iz malih procesov ali malih energij. 
Vsaka energija sodi v svoj svet, je povezana z različnimi svetovi.  
 
Si predstavljate, zakaj pravijo, da je človek Vesolje v malem? 
 
Vse imate tukaj. 
Vi ste najmanjša enota in zasnovnik je osnova ali vodilo ali nekakšno pogonsko gorivo za naprej in 
za navzgor ali pa za navzdol.  
 
Ko imate človeka kot nekakšno materijo, imate v človeku postavljen program. Vi ste novi in obračate 
ta program. Ga preoblikujete s svojimi misli in s svojimi zavedanji.  
 
Ko se je človek pričel prebujati v duhovnosti, je nekaj let intenzivno raziskoval sam sebe. Vendar niste 
nič novega odkrili, kot nekaj, kar ste že v davnini imeli. Hodite in rilčkate po staremu znanju. Tega 
imate pisanega in zapisanega že pred več tisočletij. Še vedno hodite in se obračate in hodite po isti 
točki, od začetka proti koncu in znova naokoli. In tako se vam dogaja iz življenja v življenje. In vedno 
znova pomislite, koliko novega in dobrega ste se naučili v svojemu življenju, a vedno znova pridete na 
začetno ali stičiščno točko. 
  
Toliko tisočletij so vas obračale energije, dokler nismo prišli mi, da vam odpremo oči, da 
sprogramirate svoje misli v drugačen proces.  
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Koliko ljudi je v temu času nesrečnih, pa čeprav mislite, da ste srečni? Se trudite, se mučite. Se 
zavestno usmerjate, da ste pozitivni, a še vedno vam ne gre. Še vedno čutite, da ste ujetniki in 
postajate roboti. Vstajate. Odhajate na delovno mesto. Se trudite za denar, ki ga takoj, v istemu 
dnevu ali že vnaprej porabite za nekaj in od tega denarja nimate nič! Ne živite. Ne dihate. Ne 
zadržujete mehurja. Ne zadržujete ničesar, vendar hodite od začetne stičiščne točke in obračate in 
hodite naokoli in se vedno vračate nazaj.  
 
Celo življenje poteka isti program. Delate za druge ali pa ste delali predvsem za druge.  
V sodobnemu času pa se je pričel rušiti ta program. Trdnost, stabilnost in varnost, ki ste jo imeli 
predhodno s tem, da ste pridobivali neke materialne dobrine ali denar, ali zlato ali premoženje, se 
pravzaprav ruši.  
To je tisto, kar imate največ težav. Masovno! 
 
Bodite pozorni! 
To je začetek prebujenja in razsvetljenja.  
 
Materialna energija je sodila v zemeljsko plast, to si pomnite in zapomnite!  
 
Ko boste sedaj posegali po Nebesnih energijah in spoznavali sami sebe, boste tako ali tako, skozi 
Nebesne energije pridobili premoženjsko stanje, ker materijo je tako ali tako potrebno nekam položiti 
– vsaj za ta čas, ki ga še imate.  
 
In, bolj, ko se trudite narediti spremembe v možganu, v mislih, v razmišljanju, bolj čutite, da ste ujeti, 
objeti in da ne morete iti naprej. 
 
V telesu niste sami! To že vesté in to že poznate. Telo je torej skupek marsičesa. 
 
Si predstavljate? 
Vsako bitje nosi neki zapis.  
Koliko takšnega zapisa morate dopustiti, da se pretoči preko vas, da se izživi, da se zaključi neki ciklus, 
da ga osvobodite, da ga osvobodite in da ga izpustite?  
 
In več, kot delate takšnega čistilnega procesa, več bitij izpuščate in več praznega prostora nastaja v 
notranjosti takozvanega telesa ali ujetega prostora.  
 
In, bolj, ko se zavedate procesa, kaj vi delate, da želite narediti – in to zaključiti in tisto zaključiti in 
to postaviti in tisto zaključiti iz davnine, se pravi, in bolj, ko pričnete gledati ta karmični proces, 
večim bitjem pomagate, da odhajajo in se osvobajajo.  
 
Potem pa počasi nastaja določena težava.  
Največja težava od vsegá nastane, ko počasi ostajate sami v telesni strukturi.  
 
Bolj, ko ostajate sami, več, kot bitij odhaja iz telesa, bolj ste osamljeni, bolj se počutite izčrpane in 
bolj se počutite prazne.  
 
Vendar, veselite se tegá! 
Osvobodili ste njih. Sedaj je počasi prišel proces, da osvobodite tudi sebe.  
 
Potem pridete v čas sedanjega časa, kjer ste bili soudeleženec ali soustvarjalec usode, postavitve, 
karme – česarkoli pač. Od vsakega posameznika je odvisno! Se pravi, pridete v sedanji čas.  
 
In kaj se zgodi? 
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Kar na vsem lepem se soočate z dogodki, ki ste si jih zavestno izbrali in za katere ste se zavestno 
odločili, da se boste v njih potopili, spustili – preprosto jih sprejeli.  
In potem ugotovite, da to ravno ni tisto, kar ste si vi izbrali. Da niste srečni, ampak ste še bolj 
nesrečni. 
 
Vendar, to ni nič takšnega, dragi moji! 
Koliko tisočletij so hodili nekateri do te točke spoznanja, da ste jim vi, kot zadnji zasnovniki, pomagali 
oditi in jih osvoboditi. Šele sedaj prihaja proces sestavljanja vas.  
 
Bolj, ko se zavedate, da je nekakšna praznina v telesu, bolj ste žalostni. Vendar, ravno obratno bi 
moralo biti! 
Poganjate proces proti svoji zmagi, proti svoji časti in proti svoji oblasti. Počasi boste prišli do točke 
spoznanja, da boste morali prevzeti vajeti v svoje dlani, ker ste vi tisti, ki ste iz lupine izpustili, ker ste 
se zbudili, mnogo bitij, ki so do sedaj ali do tedaj delali za vas. Sedaj pa, kar na vsem lepem, vse ostaja 
na vaših ramenih.  
 
Opazujte ta proces! 
To je proces, po katerem pravzaprav tečete, se spajate in pretakate.  
 
Robotizirana enota, se pravi, človek kot robot, je zelo, zelo previdno izbrana beseda, vendar vam na 
kožo ali na besedo podana. 
 
Ko se vi zavedate, da ste nekako v telesu kot lupina, nekaj malega, se pravi, in imate občutek 
praznine, prav v telesu zaznavate občutek praznine, se pravi, je čas, da se drugače preusmerite. 
Potrebno se je usmeriti – ali v Nebesno energijo in se usmeriti v ta ciklus sestavljanja naprej ali pa v 
ciklus davnine in iti nazaj. Vendar, davnine nimate. Se pravi, je potrebno iti le naprej in nadaljevati 
ta korak.  
 
Ravno tako se dogaja v vašemu drugemu delu, v moškemu ali v ženskemu.  
Tako kot poznate – človek ali človeško telo je razdeljeno na dva dela, na moško in na žensko polovico.  
Ko spoznate svojega partnerja po usodi, kar tudi že poznate, se pravi, se po enakemu deležu on ravno 
tako izseli, ker gre skozi ravno enaki proces kot pa vi, čisto sami. 
 
Tudi nasprotni partner čuti svojo spremembo in zaznava pravzaprav praznino v telesni energiji ali 
strukturi. 
 
Vendar, to ne pomeni, da boste v telesni strukturi prazni in prosti ali prosojni.  
To pomeni, da v ta prazen prostor, v katerega se vi še niste potopili in ko zaznavate telesno strukturo 
kot, da ste robot, da delate in nekako ustvarjate, ali pa po nasprotni strani dobesedno vegetirate, se 
steka druga energija. Spoznajte se z njo! 
 
NAŠA SHRAMBA 
 
Vaša shramba, tako kot poznate, izven materije imate del sebe, ki ga niste povlekli v svojo materijo, 
glede na to, da ste ga le nekako približno povlekli oziroma, ko vi odhajate, po tej sedanji zgradbi ali 
sestavljanki, se pravi, ko zapustite telo, se sestavite s svojo shrambo in odidete drugam. To tudi 
poznate! 
 
In ta shramba, vaša shramba, je v tej novi dobi prišla tako nizko, da se bo pričela zlivati z vami. In vi 
sami, vi sami boste pričeli voditi in zapirati svoje telo telesa tega svetá, ki ga poznate.  
 
Telesna struktura je pričela spreminjati svojo frekvenco.  
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Vendar, pričela se je drugače vibrirno gnesti, vesti in nekako gibati. To pomeni, da po tej materiji bo 
predvsem prišlo do odprtja.  
 
Si predstavljate? 
Gostoto, gostoto ali gostoto. Se pravi, takšna vibracija, kjer s takšno hitrostjo poganja, da navidezno 
obmiruje in tako nastaja materija.  
Materija, se pravi, pa jo lahko tudi razdelite. Vsaka pora je prazen prekat ali prazen prostor, v 
katerega se dá vstopiti in raztreščiti vašo materijo.  
 
Saj vidite, koliko imate por po telesni strukturi?  
Pore so navidezno povlečene, vakuumirane enote, da skupaj vse skupaj drži, stoji in nekako vibrira na 
poseben zvok.  
 
Nekateri zaznavate zvok v okolici.  
To je zvok, ki prihaja od drugod in tudi iz vaše telesne strukture. Ta zvok je vaša shramba, ki vibrira 
in se giba okoli vas. To si pomnite iz zapomnite! 
 
In tisto, kar je zgoraj, nad vami, bo tudi spodaj.  
Saj poznate, tudi v vaših knjigah, raznih biblijah, je zapisano, da se bo združilo nebo in telo.  
 
Kaj mislite, da se bo združilo? 
Združila se bo vaša shramba, ker ste se izpraznili, ker ste izživeli karmo in vse tisto, kar je bilo 
potrebno, da ste osvobodili bitja in se bodo spustila skozi pore v notranjost in vas vakuumirala.  
 
Kaj kmalu boste zaznali čisto drugačno materijo. 
Sedaj imate morda občutek praznosti, lahkotnosti, potem pa bo nastala gostota, polnilo. Drugačna 
bo temperatura v telesni strukturi. Drugače se boste predvsem pričeli gibati. Vendar, širino uma in 
razuma boste dobili.  
 
Vendar pazite! 
V temu vmesnemu času, se pravi, ko ste in imate določena bitja še v sebi, si predstavljate – vsako 
bitje je del svojega sveta. Vsako bitje, ki mu vi pomagate, da zapusti vas, odide drugam. Ne gre k vam, 
vendar v svoj svet. Zato pravijo, da je telo Vesolje v malem.  
In vsak tak delček odnese del vašega spomina v svoj svet. In ta energija v vsakemu svetu, ki je 
kompakten ali delno kompakten, materialen ali nematerialen – kakorkoli ga obračate, pogledate v 
pravi smeri, se pravi, se vrača v njihov svet in odda vaš program.  
 
Po temu programu, se pravi, ta mala bitja, si predstavljate kot, da imate male zasnovnike, več malih 
zasnovnikov, različnih porekel, ki se razpršijo na vse smeri in odnesejo določen spomin. In iz tega 
naslova boste doumeli, zakaj ste roboti in zakaj ste vodeni.  
 
Ko pride ena takšna enota v svoj svet, se pravi, on odda celoten spomin. Vendar, to je zavesten 
program, ki se ga podaja iz zavestnih sfer, ki so materialne in je materialen ali materičen svet, kot 
je vaš svet, dragi moji.  
 
Iz istih svetov prihajajo tisti, ki podajajo delčke ali nekakšne deleže v skupek sestavljanja, da 
nastaja živa materija oziroma kot bi v materijo delček po delček postavljal iz vsakega kraljestva 
nekaj sam, samosvojega, za vas, a hkrati tudi za njih.  
 
In bodite pozorni! 
Ko se takšen delček vrne v njihov materialni svet, ima vsak svet v Vesolju ali v galaksiji delček od 
vas. In takšna energija vas tudi izda. Ali ste takšni ali drugačni.  
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Saj poznate, v vaših knjigah, ko se vidi molitve. Ko vi molite, se vidi iz vas različni snop različne 
energije. Ko ste vi res v stiski, se prav zaradi takšnega programa, tudi v vsakemu materičnemu svetu 
pokaže takšna lučka.  
 
In zato tisti, ki bolj trpijo ali bolj težavno prehajate ta svet, višje vibrirate oziroma dlje oddajate 
program. In, iz materialnega sveta se kontaktira, bodite pozorni, se kontaktira vmesni svet, svet, h 
kateremu vi molite in od tam dobite pomoč navzdol, do svojih vodnikov ali zvodnikov.  
 
Vaši vodniki sila malo upajo ali želijo narediti za vas, vendar ves čas čakajo ukaz. 
Oni ne bodo naredili ničesar, dokler vi, ki ste v materiji, ne boste zaprosili kaj si želite, to tudi 
dobite ali pa izdali ukaz.  
 
Zato imate napačno postavljen program, ko mislite, da vam bodo kar pomagali. Nihče vam ne bo 
pomagal, če ne boste prosili ali pa prišepnili, kaj bi radi. 
 
In ne le to! 
Ko se boste ozavestili, kako to deluje in zakaj je človek umetna vrsta, boste razumeli, zakaj ste tudi 
tako močno nadzorovani, opazovani, a hkrati tudi očuvana ali pa ne očuvana vrsta.  
 
Ko takšen delček energije, za katerega ste poskrbeli vi, da je izživel določen spomin, odide v svoj svet, 
se takšen zasnovnik zliva nazaj v neko skupino neke materije.  
 
Se spomnite, ko smo pred časom opevali in govorili, kako mi imamo določene materije v posebnih 
komorah, ki jih uspavamo in po določenemu postopku podhlajevanja zapustimo svojo materijo, a jo 
hkrati očuvamo in potem odidemo v te vmesne svetove, da pridemo do vas, med vas ali karkoli 
drugega? Se spomnite? 
Kar nekajkrat smo govorili ali opevali ta področja! 
 
In, ko se takšen delček od vas odlušči, se vrača nazaj v fizično materialni svet, od koder je prišel in 
se zbudi točno tista materija, ki se je uspavala za vas.  
 
In sedaj pomislite! 
Koliko vsegá ste vi prebudili? Bolj, ko se gradite, bolj, ko pomagate, bolj, ko poganjate proces, več 
bitij v različnih svetovih se prebuja na takšen ali drugačen način.  
 
Zato ste tudi vodeni. Več, kot je določenih bitij, ki jih želijo, želimo ali želite obuditi, večja masa 
energije ali misli se usmerja v to, da se nekako ljudi vodi. 
 
Pomislite na to! 
Bilo je obdobje, ko ste neverjetno molili k Angelom. K Angelom, k Vilinom, se pravi, k tem bitjem, ki 
ste jih zelo častili.  
 
Malce pomislite nazaj. Bilo je obdobje, ko ste bili dobesedno nori na njih, če se smem uporabiti ali 
izraziti tako. In v tistemu času se je največ takšnih bitij zbudilo in zgradilo.  
 
Sedaj pomislite naprej. 
Sedaj je obdobje ali je bilo pred vami ali za vami neko obdobje, ko ste masovno prebujali vampirje. 
Oprostite, da uporabim ta izraz. Vendar, želim vas usmeriti v to, da boste dobili širino ali celoto.  
 
Kamorkoli ste pogledali, so bili plakati. Coca-cola – reklama vašega življenja! Ste pogledali na filme, 
ste videli različne trike. Ste pogledali knjige, ste videli velike vampirje. Zelo popularno.  
Vse skupaj je znova neko obdobje, neka plast, ki je bila namenjena prav njim, čisto samim.  
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Vendar, bodite pozorni! 
Obdobje, ki gre zgoraj, se istočasno potem obrne in gre spodaj.  
 
Se pravi, če ste vi nekaj časa zavestno prebujali svet čistine, Luči, angelskega stvarstva, ko se zapolni 
ta masa, se obrnete v globino.  
Se pravi, saj poznate nulto točko. Nad nulto točko je Svetloba. Pod nulto točko je Tema. Nad nulto 
točko imate svetove različnega življenja, ki so dobri, topli. Potem pa imate svetove, ki so v globini, ki 
so pravzaprav malce drugačni kot pa vi. 
 
In, ko ste vi prebudili ali zgradili ali nekako v grobem zapolnili svet angelskega stvarstva, ste se obrnili 
v svet nižine vampirskega stvarstva.  
 
Potem ste prišli v svet vilinskega stvarstva in ste šli znova v svet demonskega stvarstva. Tukaj je 
magija! 
  
In sedaj greste v svet najlepšega ali Najvišjega stvarstva. In kaj mislite, da boste dobili v nižini? Ravno 
tako boste gradili najtežji pekel svojega stvarstva. Bitja bodo prišla nad vas, vendar ne zato, da bi vas 
ugonobila, vendar zato, da bi se zgradila.  
 
Vi ste tisti, ki skrbite za prebujanje svetov. Vi ste tisti, ki se morate ozavestiti, da ste vodeni.  
 
In sedaj pridemo do točke. Pazite to!  
Ko sestavljate svet, h kateremu se obračate, se pravi, zavestno prebujate Zgoraj in vedno višje kot 
greste, vedno več bitij se prebudi, ker se iz vas izlivajo in vračajo delčki nazaj. 
 
Se zavedate takšne veličine?  
In v takšni veličini, ko se prebudi eno bitje Zgoraj, ki je Luč, ki je Stvarstvo, ki je nekaj najlepšega, se 
pravi, je on dolžan prebuditi tudi globino nasprotnega pola od vas.  
Vendar tisti, ki so Najvišji, se pravi, ki že sodijo v Nebesni spekter, vas že varujejo in čuvajo zato, da se 
odpne ta globinski čas.  
 
Zato se množično soočate s prekletstvi in z ukletstvi. To ni magija. To je hujše ali težje obdobje od 
tegá.  
 
Vendar, želim vas popeljati, kako pravzaprav sodeluje vaša materija.  
 
In ne le to! 
Ko ostajate v manjšini, se pravi, boste morda ostali trije ali pet delčkov v sami fizični materiji. Pet 
delčkov potrebujete, da sami ustvarite za sebe svojo materijo v kasnejšemu obdobju in to je tisto, 
kar vi rabite in tudi porabite.  
 
Bodite pozorni na to! 
In, ker ostane pet delčkov, se pravi, vi dobite pet različnih bitij, ki se pripne na vas. Tako Zgoraj. Žal, 
tudi Spodaj. In potem se pričnejo borbe ali dvoboji ali borba za obstoj. In v temu ciklusu se počasi 
nahajate prav vi, čisto sami. 
 
Kdo bo zmagal? Dobro ali slabo? Na katero stran se boste vi kot zasnovniki pretočili in izgnali, ali 
dobro ali slabo, se pravi, pa ste odločilni prav vi, čisto sami. 
 
Zato bodite pozorni, kaj se dogaja z vami!  
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Zagotovo opažate, skorajda vsi, kako iz ene skrajnosti prehajate v drugo skrajnost. V nekemu 
trenutku ste dobri, topli, srčni, iskreni. Potem pa pride moment velikega preobrata in padete v temo. 
Kot, da se ne bi spoznali. Kot, da je čisto zlo ali neka hudobija udarila iz vas.  
 
To so trenutki. To so momenti, kjer se svetovi medsebojno tepejo in usklajujejo, kdo bo vladni in 
prevladni.  
 
Le en svet, le eno bitje je lahko vladno ali dominantno. Oba nikoli ne bosta ostala ali obstala. Ostali 
boste sami. Ne morete se odločati za oba svetova. Lahko je le desna ali leva stran. Tisti pa, ki ste v 
tehtanju, pred časom, pretehtali na srčno stran, tako ali tako imate Nebesno stran. In potem se 
dejansko pričnejo svetovi medsebojno rušiti ali postavljati.  
 
In tako nastaja borba okoli vas. Vi jo zaznavate. In prav zaznavate, kako vam dobesedno misli 
švigajo iz enega kota v drugi kot. Iz pozitivnega v negativni. Opazujte to! 
Boste videli, kako močno ste vodeni. 
 
Na eni strani imate pozitivne. Na drugi imate negativne. Ko se že postavite na pravo stran, se pravi, 
vam znova udari druga stran. Kot, da je rivalstvo znotraj vas.  
 
Vi ste roboti. Vi ste osnova, ki shranjujete pet delčkov petih materij, ki jih imate v sebi. Ena izmed 
teh ste tudi vi, čisto sami.  
 
V temu času ste vi lahko veliki zmagovalci, če se zbudite in ozavestite, kam pravzaprav to gre! 
 
Pomembno je, da razumete, da doumete in da pričnete spoznavati svet, v kateremu ste. Tako se 
boste rešili najtežjih prelomov ali zlomov – tudi čustvenih zlomov. Tudi medsebojnih sporekanj več 
ne bo, ker boste doumeli, zakaj so takšne spremembe.  
 
Ko se vi usmerite na eno stran, na primer, na srčno stran in greste v smeri Nebesnih energij, bo 
Nebesna energija dobesedno porušila in poplužila, da se znebite Teme in se postavite na Svetlobo.  
In to v veliki meri tudi postajate in obstajate.  
Vendar, takrat je pravzaprav pomembno, da ste pozitivno naravnani. Vendar, to je vaš boj! Boj 
vsakega posameznika. Vse se pričenja v vas in vse se zaključuje pri vas.  
Niti zgoraj – ne. Niti spodaj – ne. Vse se pričenja in konča v vas! 
 
Zato je zelo pomembno, da v temu notranjemu procesu doumete in razumete, kdo ste, kaj ste in 
zakaj ste! 
 
GLASOVI 
 
Mnogokrat zaznavate različne glasove. 
 
Bodite pozorni! Zbudite se! 
Prav dobesedno vam iz različnih kotičkov prihaja različen glas. To so cevi ali priponke, misli čelne 
čakre ali njihove srčne čakre ali genitalne čakre, ki se pripnejo na vas, se zavrtinčijo in vam izdajajo 
misel. So energije, ki se preprosto le vrtijo in ne izdajajo nobenega obličja in se le povežejo kot kanal.  
 
Ni pomembno, iz katerega trojnega centra se povežejo na vas, pomembno je, da svoje misli usmerijo 
v vas. In, v temu času potem zaznavate različne usmeritve, različne preobrate.  
Eni vam pravijo tako, drugi vam pravijo drugo skrajnost. Se pravi, in znova imate dvoboj znotraj sebe.  
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Vse se dogaja znotraj vas. In, ko prehodite ta dvoboj in se zavestno, srčno odločite za eno stran in 
ne zamajete in ne zanihate, šele takrat se odpre kronski kanal, preko katerega steče vsa energija 
tega Stvarstva.  
 
Takrat postopoma zaznavate, kako ste močno ujeti v notranjosti telesa. Želite iti ven, a ne morete 
iti ven. Želite pobegniti. Želite spremeniti proces. Želite stopiti nazaj in ne naprej. Vendar takrat ste 
preko kronske cevi, ki ste jo aktivirali, ki se je znotraj po telesu zlila z vami, dobesedno ujeti in 
vakuumirani.  
 
Počasi popuščate in se sprijaznite s takozvano usodo. To mnogokrat vidim in slišim iz vaših strani: 
»Saj ne morem narediti več nič! Sem na nemilost in milost postavljen.«  
In od tukaj dalje prihajamo mi. 
 
Bodite pozorni! 
Ko odprete to energijo, se pravi, okoli sebe dodate le ojačitev ali dodaten ovoj zaščite, da nič več 
od zunaj ne more priti znotraj. A hkrati je čas, da povlečete potem zunanjo energijo svoje shrambe 
v sebi in se sestavljate v temu procesu. 
 
Ko boste naredili ta kanal, se pravi, to se zgodi, ko dozorite, ko doumete in razumete – predvsem je 
tukaj stvar misli, ne čutenja. Razumevanja. 
 
Zato vam zelo preprosto, po delčkih in delčkih polagam razpoznanja ali spoznanja, da boste razumeli 
in spoznali to širino in to celoto. 
 
Ko se naredi to, ta odprti kanal, boste počasi močno vodeni.  Zaznavali boste Višja bitja, ki vam 
bodo sugerirala in vas pregrevala s Toplino, z Ljubeznijo in z Milino. Takrat veste, da ste na pravi 
strani. Ne bojte se ničesar! Preprosto tecite po Nebesni energiji in usmerjajte in počakajte. 
 
In kaj mislite, ko vas vodijo od Zgoraj, da niste robot? 
Preprosto ste vi delček, ki sodi v Njihov svet in ste zadnji delček zadnjega mozaika, kjer se sestavi-te, 
sestavite v svoj lastni proces svoje lastne predhodne materije.  
 
Si predstavljate, ko imate materijo in v sredini imate le še eno lučko. Lučko, kar ste vi, čisto sami. In, 
ko se odpre zgornji kanal, ko ta lučka odide in gre drugam, se materija preprosto »razpokne«, 
raztrešči, zavibrira in preprosto izpari. In telesa na tej ravni tukaj več ni.  
 
Vendar, ta proces se bo drugače odvijal, kot ste ga, kakor ste ga poznali, skoraj sem po domače 
opeval, se opravičujem. Se pravi, v temu procesu bo drugače potekal ta proces razgradnje ali 
sestavljanja.  
 
Tik pred zdajci ste, da se boste zgradili s svojo shrambo. To je bistvo!  
Se pravi, v to notranje jedro, ki ste ga postavili ali odprli, boste kaj kmalu povlekli svoj drugi del sami 
sebe, iz zunanjosti v notranjosti. 
 
Širina vaših misli se bo spremenila.  
In zato je bilo potrebno toliko gradnje na sebi, da ste se odpeli od fizične materije, da ste se 
osvobodili preko okoval, preko bodala, se pravi, da ste vse tisto, da se lahko sestavite, tudi preko 
pranskega diha, v eno celoto enega novega spektra.  
Šele takrat boste zaznali, da ste prosti, a hkrati že močno vodeni.  
 
Ne bojte se, če čutite močno vodstvo!  
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To vodstvo bo prihajalo iz vas. In vedno bolj se boste zbujali in vedno bolj boste zaznavali svojo 
srečo, svojo polnost. Zaznavali boste, da ste vi vi. Da ste v telesu prav vi, čisto sami. Pričeli se boste 
smejati. Pričeli se boste radostno gnati. Pričeli se boste prebujati, kar ste imeli kot otrok, ko še 
niste imeli vsegá, programa vstavljenega in prebujenega.  
 
Vsak otroček vas gleda in se vam smeji. In to iz srca. Iz notranjosti. Iz bita ali iz bistva. Iz centra 
srčnosti. 
In, ko se boste znova sestavili nazaj, se pravi, ko boste povlekli skozi določen proces svojo shrambo 
navzdol, boste postali prav takšni radostni otročki kot ste bili v osnovi tudi vi, čisto sami. 
 
Bodite pozorni! 
Ko boste prišli do tega procesa, prav, ko boste prišli do tegá, boste znova dobili tisti lesket na obrazu. 
 
Ali opazujete otročke, tiste male, male, male, male razigrane kepice, kako se vam ves čas smejijo? Ali 
ste opazili njihov sij na ličkih, na obrazu? Belino, svetlobo, ki jo pri vas, pri odraslih nič več ni.  
Ta ista energija se bo spajala nazaj z vami in to bo drugi del, v katere boste vi vstopili, se preusmerili, 
se zgradili. Vendar, predvsem boste doumeli, da ste vodeni in nekako sprogramirani.  
 
Vaša enota ali vaš center, fokus je, da spoznate, kdo ste, kaj ste in kam greste! 
 
Vsakdo med vami hrepeni po vračanju nazaj. Da. Vrnili se boste v čas trenutnega časa, ki ste ga imeli, 
ko ste ga izpustili ali ga odpustili, da ste se drugam preusmerili. Nekateri ste uspešno ohranili 
določeno materijo že iz davnine in je ohranjena. Nekateri jo dobivate novo. Ni pomembno!  
Pomembno je, da veste po čemu hrepenite.  
 
Vi ste zadnji delček in bi se radi spojili in vrnili nazaj. Vendar, tudi, če se boste odločili, da se vračate 
v svojo telesno strukturo, ki sedaj veste, kaj pomeni. Vi kot zasnovniki in vi kot materija, v materiji 
vliti, se pravi, nosite kot delček ali košček mozaika, ki se sestavi potem v celoto in se prebudi druga 
telesna struktura, ki ste jo imeli, ki ste jo izpustili, da ste prišli v določen proces. 
 
Vendar, tukaj se pokaže še neko razodetje. 
 
Se spomnite, ko smo govorili o bitjih oziroma o žrtvovanjih, se pravi, ko je prišel ukaz, po katerem se 
je moral iz vsake družine eden ali dva odseliti in se preusmeriti ali darovati za proces spremembe?  
 
Se spomnite, ko smo nekaj delavnic nazaj ali druženj, če smem uporabiti ta izraz, razkrivali prav to? 
Kako je prišel ukaz in po ukazu so se odločali – običajno eden ali dva, nekateri pa so odšli tudi cele 
družine ali kar množično v ta zemeljski čas.  
In vsi tisti, ki so zavestno odšli, imate ohranjene te fizične materije. In zato vas tako močno žene 
nazaj v tisti čas, da bi se prebudili ali zgradili.  
 
Vaše materije tistega časa so majčkeno drugačne. Ste mnogo večji, višji po telesni strukturi, kot si 
sploh upate misliti.  
Vendar, kaj boste naredili s tisto materijo, se pravi, je to znova drugi proces. Morda kdaj drugič 
opevamo tudi to. Vendar se dá spremeniti in preoblikovati. Vse je v mislih, dragi moji.  
 
Telo se lahko izoblikuje kakršnokoli želite.  
Se pravi, tisto, kar ste tukaj v sedanjosti, ste lahko tudi v preteklosti, ali hkrati tudi v bodočnosti. 
Marsikaj se dá spreminjati. 
 
Vendar, moj namen je, da vas odprem, da doumete in razumete proces. 
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Vendar, to še ni vse. 
Ko se človek zaveda, da je na njega pripeto marsikaj ali pa iz njega podano navzven marsikaj, se pravi, 
opazujte se!  
Ko molite, stopam sedaj korake nazaj, se pravi, ko ste v materiji in ko molite, dobesedno začutite, ko 
molite iz srca, kako se odpre širina. Dobesedno vas kar ponese iz telesa. Opazujte se!  
 
Ko pride do točke hrepenenja, tako zahrepenite, da dobesedno zavibrirate in se zlivate v neko 
drugačno energijo in prav čutite, kako je nad vami odprt prekat in kako vas sliši Energija.  
To je tisto nekaj, kjer vi oddate ukaz in lahko dobite marsikaj.  
 
Bodite pozorni na to! 
V času molitve, se pravi, k vam pride točno tisto Bitje, h kateremu je misel usmerjena ali namenjena. 
Vendar, ne najprej tisti Najvišji, vendar najprej tisti, ki je poslan, da vas pregleda, pokuka, ali ste res 
vredni tegá, Najvišjega od Najvišjega in do nas je najtežje priti.  
 
Se pravi, vaša energija srčnosti mora biti popolnoma zlita in odprta, da se direktno lahko 
povezujete z nami.  
Drugače se povezujete tudi lahko preko svojih vodnikov, da pridete do tegá.  
 
Sedaj pa najboljša stran ali najbolj slastna stran. 
Toliko, kot imate organov, toliko imate glavnih, vodilnih, zemeljskih bitij, ki vas vodijo in usmerjajo 
preko zemeljskega časa.  
 
Kar pričnite šteti notranje organe!  
Boste videli, kakšna vojna ali bitka se vije med različnimi glavnimi vladarji – kdo bo glavni in kdo bo 
najbolj slavni? 
Vendar, to je proces, preko katerega ste že prestopili, zato se ne želim kaj veliko vračati na to.  
 
V času, ki je pred vami, bodite pozorni na to, se pravi, je čas odprtega časa. Spoznavali in zaznavali 
boste bitja iz najnižje globine. 
Se pravi, ker sežete visoko, se odpre nižina. Se pravi, plasti, svetovi, kot smo vam jih opevali.  
 
Ne bojte se tegá! 
To so vmesni časi. In ta vmesni čas, ki je najtežji čas, bo tudi za Slovence, tako kot smo opevali, dve 
leti kar težek čas. Težaven, zahteven, vendar prodoren. A sedaj veste zakaj je vse skupaj tako močno 
vezano in povezano.  
 
Ali še morda kdo misli, da ni voden?  
Tisti, ki misli, da ni voden, je pravzaprav popolnoma na napačni poti. Ker tistega, da bi vodil vse sam, 
žal, na Zemlji še ni. Zato ste lahko v zmoti čisto vsi, sami. 
 
In, ker ste vodeni in ker morate vi iz materije izbrati, katero vodstvo boste izbrali, se pravi, 
postajate roboti.  
 
Ne naslanjajte se na zvoke! Ne naslanjajte se na odgovore iz Zgoraj ali iz Spodaj!  
 
Naslonite se na sebe in na svoj instinkt ali na svoje občutje. Instinkt je zraščeno bitje skupaj z vami 
in je to nekaj, na kar se usmerite in bodite pozorni na to. 
 
Ste roboti, če se boste preprosto prepustili tako, kot ste se prepustili več tisočletij in so bitja delala, se 
poročala, rojevala, delala oblast na tako ali drugače, z vami, vendar tega, v sodobnemu času skorajda 
več ni.  
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Robotozirana enota se je prebudila in zgradila ali pa se bo šele dovršila.  
 
Bodite pozorni! 
V temu času, ki je pred vami, bo čas velikih sprememb. Vendar, dobesedno, kot, da boste odskočili 
ali preskočili navzgor.  
 
Tisti, ki ste do sedaj prešli skozi po srčni strani, veselite se in radujte se! Prišli boste do usojenih 
ljudi. Usojeni partnerji bodo pričeli stopati na vaše poti. In šele v temu sodobnemu času in ne 
predhodnemu času. 
 
Morda pri nekaterih so bili tudi usojeni partnerji mnogo prej, vendar, če se niste upali odločati za 
njih, je potem pravzaprav brez primesi ali brez slabe vesti odšlo to obdobje tudi mimo.  
Vendar, v zaključnemu stadiju, se pravi, na zaključku, boste prišli med usojene poti. Vendar, usojene 
poti ali usojeni ljudje – niso le partnerji, so tudi prijatelji, so tudi tisti, s katerimi boste sodelovali in 
delali zemeljske spremembe. Vendar, vsak posameznik je vezan na določena druga bitja ali Vesoljne 
energije, na prostore, na svetove in tudi na kompaktne svetove, od koder ste vodeni tudi vi, čisto 
sami.  
 
Zato se nekateri zaznavno ali pa čutno zaznavate več plasti, več svetov. Nekateri dobesedno čutite in 
zaznavate svojo materijo ali materijo tukaj ali tam nekje v oddaljenemu delu. Nekatere to pravzaprav 
zelo fascinira, kot vidim. Nekatere pravzaprav to šokira ali prestraši. Vendar, to so delčki, ki odhajajo 
od vas, se zlivajo za nekoga ali nekoga od tam, ga prebudijo in vi se zaznavno naslonite na to, da je 
vaše telo tudi tam. Na nek način, da.  
Vendar, ko bo vaše telo prebujeno, se boste vi jokali in smejali od radosti in veselja, ker ga boste 
zaznali. 
 
Do tukaj ali pa do tega trenutka pa ste zaznavali, ko so se telesa prebujala. In mnogo je takšnih, tudi 
med vami, ko se zaznavno naslonijo na to, da čutijo še neka telesa in začutijo žalost, ker ne morejo 
sodelovati s tistim telesom. To je le proces vračanja nazaj. 
 
Ali še kdo upa pomisliti, da niste roboti? 
Poglejte, kaj vse imate v sebi ali koliko vsegá ste oddali od sebe, da bi se predvsem spoznali in 
spoprijateljili s tistim, kar šele prihaja in tudi bo. 
 
Jaz upam, da sem nekako uspešno postavil začetek tega dela, tako, da ste razumeli.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
Okoli vas bo še nekakšen vmesni čas različnih bitij, ki so razpršeni naokoli in, ki iščejo sami svoje 
delčke. 
 
In le še to bi rad nekako obrazložil. 
Ko zaznavate energije, ki se prosto gibajo okoli vas in so slabe in se jih bojite, se nasršite in 
dobesedno začutite piš, hlad v prostoru, so to izgubljena bitja, ki so bila morda nekoč po vašemu ali 
tujemu ukazu poslana od vas ali poslana k vam.  
 
Ta bitja iščejo sami svoje delčke.  
Zato se mnogokrat sprehajajo okoli vas in vas bega, straši in plaši.  
 
Vi, ki ste znotraj, dobesedno vodite in po kanalih odpuščate in sortirate ali prebujate vrste, kot sedaj 
že vesté. Ti izgubljenčki pa begajo po Zemlji, tavajo in vas pravzaprav nadlegujejo. 
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Vendar, le še toliko! Bodite pozorni! 
Ta energija preprosto išče v vas tisto nekaj, kar je bilo morda oddano po ukazu ali pa morda nekoč 
nekaj vezano z njim.  
Ta bitja preprosto se običajno tudi vlijejo v vas in če najdejo nekaj svojega v vaši telesni strukturi, se 
tudi zmorejo preliti in utelesiti. Vendar se utelešajo le tedaj, ko ni srčne energije ali ni srčnosti. Se 
pravi, tam se ta bitja utelešajo.  
 
Drugače pa bitja preprosto tavajo naokoli. Vstopijo in iščejo tisto nekaj, kar ne najdejo v vas.  
 
To si pomnite in zapomnite! 
Vi ste osnova. Vi ste jedro. Vi ste bistvo. Iz vas vse prihaja. K vam se vse to sestaja. Vi ste shramba 
vsegá. Vi ste tisto nekaj, kar oddajate in prebujate. Zato ste vi najbolj pomembni v celemu 
vesoljnemu stvarstvu.  
 
Sedaj vesté in to si pomnite in zapomnite, da ste shramba ali lijak, najnižja točka utelešanja za vse 
in za vsakogar.  
 
Jaz bi nekako predlagal, da naredimo nekaj časa malo pavzice ali majčkenega premora, ker mislim, da 
Sem temo kar nekako dobro začrtal in da ste nekako, kot vidim, kar dobro razumeli in dobro doumeli, 
kaj se z vami in kaj se iz vas, za nas in za svet okoli vas gradi in kam ste pripeljali s prebujeno energijo 
duhovnosti in z mislimi, da bi se vračali k enosti ene celote oziroma, da bi se vrnili v čas, iz katerega 
prehajate.  
 
Po nekakšnemu premoru pa vam nekako znova pridem naproti in bomo nekako nadaljevali ali pa 
odgovarjali tudi na vaša vprašanja. Tako da, vzemite si čas. Odpočijte se in nekako tudi osvežite se.  
 
Lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Postopoma bomo nadaljevali. Končno smo se nekako utelesili nazaj. Kakorkoli že, majčkeno 
smo zamujali tudi mi, glede na to, da ste tako nekako uživali v določenemu obedu. Upam, da ste tudi 
pri vas in ne le pri nas uživali majčkeno drugače. Mi smo gledali, vi pa ste nekako jedli. 
 
(smeh) 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
Sedaj smo se majčkeno zamenjali. Naj vam nekako ne zmoti še naše gibanje, glede na to, da še 
majčkeno pri nekaterih poteka darovanje. Neki ali nekateri, ki ste nekako morda bolj začetniki ali pa 
ste nekako bolj prvič nekako med nami, smo se v skupini na hitro odločili in smo še nekaj podarili, 
tako, da majčkeno za nazaj, predhodne daritve, ki jih še niste osvajali. Vendar ne prevelika mera, 
zagotovo ne bo dobra za vas, zato smo se odločali čisto malo dodati. Jaz upam, da ne boste vsi 
nekako omotični ali pa morda preveč utrujeni zaradi tegá. Če bo nastopilo takšno časovno obdobje, 
se morda za nekaj trenutkov uležite doma ali kakorkoli že in boste videli, da boste tudi hitreje in z 
višjo frekvenco zavibrirali. In tako bo tudi mnogo lažje za vas.  
 
Ta čas je predvsem nekako namenjen vam in vašim vprašanjem. Tako, da Jaz bom danes nekako tudi 
malce v drugačni povezavi sodeloval in se povezoval z vami pod drugačnim kotom. Še nekako se 
usklajujejo, zato majčkeno morda zavlačujem. Nekdo mi je prišepnil, naj še majčkeno povlečem. 
Vendar, tudi to lahko naredim.  
 
Glede na to, da je še majčkeno darovanja in je še majčkeno gibanja, je tudi pri nas mnogo vibrirnih 
Energij. 
 
Jaz upam, da ste nekako predhodno temo razumeli. Tema je bila dokaj široko in preprosto povezana, 
vsaj iz našega zornega kota gledano, da je bilo temu tako. Nekako teme ali področja, ki ste jih 
predhodno že nekako poznali ali pa prehodili, so bila sedaj končno nekako skupaj poveznjena, tako, 
da razumete neko celoto, zakaj se počutite kot nekakšni roboti. 
 
Upam, da pri naših vprašanjih ali odgovorih se ne boste počutili tako. Mi smo zato tukaj, da vam 
pomagamo, da raziščemo skupaj vašo pot oziroma vaše poti ali smeri nekako odkrivamo ali 
razkrivamo.  
 
Kje bi pravzaprav želeli vprašati oziroma kdo bi najprej prvi vprašal? Tako, da, kar izvolijo z besedo na 
dan. 
 
Izvolijo. 
 
 
»Hvala lepa. Najprej lep, topel pozdrav. Jaz se vam zahvaljujem za to, kar ste. Res, vsakič znova 
sem fascinirana nad tem, kako nas lepo vodite v teh turbulentnih časih. Imam pa eno, se 
opravičujem, malce treme imam (smeh). Eno vprašanje imam v zvezi z žensko energijo. Namreč, v 
zadnjem času, ali pa recimo, nekaj zadnjih desetletij se na naših plakatih, pa v medijih, pa, res 
množično – ženska pojavlja kot, skozi goloto. In, nekak me zanima, kako bi to obrazložili? Zakaj na 
tak način se predstavlja ženska energija? Zakaj je tako mamljiva v taki obliki, v taki pojavni obliki? 
Pa sploh, mogoče malce o tem, kaj ženska energija sploh predstavlja na tej Zemlji? Hvala.« 
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Pa pojdimo na žensko področje. Moram priznati, da je vprašanje kar dokaj zanimivo. Če bi pogledal 
čisto iz preprostega zornega kota, bi dejal in priznal, da sem moški in da rad pogledam žensko telo.  
 
Vendar, zavajanje ljudi ali javnosti vsekakor je preko tegá. Ženska se nekako manipulira in žensko se 
daje pravzaprav v mnogo nižji položaj, kot si morda upate misliti.  
 
Moram priznati, da, kar se tiče ženskega telesa – žensko telo je pravzaprav prvotno podano za to, da 
je rodno in plodno. In ne zato, da se skozi nekakšne poveličevanja ali izoblikovanja po umetni poti, 
kjer dekle naredite po umetni poti res navidezno lepo in popolno, da se druga dekleta, ki ne stopajo 
korak s takšno izoblikovano ikono počutite manj lepe in nekako res bolj ponižne.  
 
Bodite pozorni! 
Kakorkoli je na samemu plakatu pogledati lepó, lepo telo, je nekako na eno dekle, ki je na plakatu, 
približno deset tisoč deklet osramočenih in manj vrednih.  
 
Ali mislite, da je to pravzaprav dobro? Ali mislite, da je to pravzaprav plemenito? 
 
Jaz bi dejal takole. 
Vsaka človeška energija, ki se jo izpostavi v izoblikovani enoti in se poudari, je le navidezna, 
trenutna lepota. Kar pomeni, da v tistemu trenutku je za nekoga pravzaprav propaganda, morda za 
lepo telo.  
V ozadju se promovira na ta način preoblikovanje. Promovira se pravzaprav prodaja dodatnih ali 
dodatnih vložkov za izoblikovanje telesa. V prodaji in manipuliranju je pravzaprav zavest ljudi, ki se jo 
umetno usmeri v lepo telo. Kot, da je lepo telo tisto nekaj, kar je manj vredno oziroma, da skozi to ne 
morete doseči čisto nič. Zaradi tega postajate zakompleksani ali kompleksno zaostali. Počutite se 
manj vredni. Skesani. Ne glede na to, kaj je pravzaprav lepega na samemu plakatu.  
 
Še huje ali še težje pa Mi je, ko pogledam, kako pravzaprav umetno pobarvate ali poudarite rjavo 
barvo na telesni strukturi, dragi moji. 
To je nekaj, kar znova promovirate prodajni artikel. Se pravi, znova nekakšni solariji, znova nekakšne 
barvitosti. Določene kreme, kot jih vidim, jih imate tukaj za porjavelost in marsikaj v ozadju je zopet 
tisto, kar je proti ali nekako nasprotje tistemu najlepšemu.  
 
Preprosto, dragi moji, Jaz bi vam svetoval takole: 
Poglejte, kar je lepega, vendar ne počutite se manj vrednega zaradi tegá. Vidim mnogo deklet, ki 
stopa korake nazaj, se zapira in se nekako slabo počuti v svoji koži, ker vidi ikono oziroma kakšna naj 
bi bila. To je pravzaprav navidezna »varka«.  
Vi glejte v notranjost samega sebe. Iščite notranjo energijo, notranjo lepoto in notranja lepota se 
vam bo prelila preko telesa in boste morda mnogo lepše kot tiste, ki so na samih plakatih slikane in 
naslikane.  
 
Tako, da ženske imajo tukaj tudi moč izoblikovanja.  
Se pravi, ker moč misli ali samega moškega ves čas je usmerjena v nekaj, kar ga umetno vodijo sile 
Teme. Plakate, lepoto, navidezno umetno lepoto ali poudarek ženstvenosti dela Tema in ne Luč.  
 
Ne bodite nekako tako naivni! 
Luč ali Svetloba nikoli ne bo dala nekaj na površje, kar je takozvanega lepega in enotnega za vse.  
 
Bodite pozorni! 
Sama Tema zavestno in prav sfokusirano pelje moške v ta tok, da se obračajo proč od svojih žena.  
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Pred več stoletji je bila pravzaprav najlepša vaša deklica, ali vaša ženskica ali izbranka, ki je bila takšna 
ali drugačna. Ali malce bolj ritasta ali malce bolj suhljata. Ali malo bolj prsata ali pa bolj povešenih 
izoblikovanih oprsij. Ni bilo pomembno. Pomembno je bilo, da je bila vaša. Ljubili ste jo in cenili.  
 
Danes pa imate pritrjeno ikono lepega dekleta in vaša ženska, žena ali dekle se vam počuti ali se vam 
zdi manj lepa od tiste, ki jo imate na plakatu.  
 
To je umetno zavajanje misli in fokusa od bistva ljubezni. 
Obrnite se v sebe. Sledite sebi in boste videli, da ne boste tako nekako lahkomiselni in se peljali proti 
nekakšnim jumbo plakatom, ki vam jih tudi postavljajo na mesta, ki nikakor in nikoli ne bi smela biti. 
 
Jumbo plakati, kot jim pravite vi, se pravi, ti veliki plakati, vam so vedno podani na mesta, ki 
nekako zaprejo energijski tok.  
Se pravi, energija samega plakata zaustavi in raztrga toplino same narave, ki se steka k vam. Na ta 
način se ne morete nekako harmonizirati z naravo. In, ko dobite pred seboj še lepo dekle, se poleg te 
neuravnovešenosti morda še obremenjujete, ker ste morda drugačni od te ikone in morate prerasti 
to. Če pa ste moški, pa se morda celo obremenjujete s tem, ker nimate nekaj, kar je za vas, po 
nekemu mitu ali legendi, navidezno v temu času najlepšega. 
 
Če se spomnite – v davnini nazaj so bila res lepa dekleta. Takšna dekleta (op. pokaže bolj obilna) in ne 
takšna, kjer jim pravzaprav kar majčkeno piha med nogamicami.  
 
(smeh) 
 
»Hvala.« 
 
Tako.  
 
»Lepo pozdravljeni.« 
 
Tudi vam. 
 
»Hvala za vse, kar ste nam danes podali in podarili. Že nekaj časa ugotavljam, da dejansko smo 
vodeni. Ampak, imam še eno vprašanje – ne samo vodena, tudi igrajo se z mano. To čedalje večkrat 
opažam. Glede tega vprašanje – kdo se igra z nami?« 
 
Poglejte! Vi imate, tako kot smo dejali, telesno lupino. Telesna lupina. V osrčju ste vi, čisto sami. 
Imate pet, tri ali pet različnih bitij, ki so nekako povezani zato, da vi nekako tudi živite. To je nekaj, kar 
je vašega na koncu, ko nekako ostajate sami.  
 
Imate Zgornji svet, pripet na vas, ki vas vodi, ki vas usmerja. V nasprotnemu ciklusu pa imate tiste iz 
nasprotnega pola.  
 
In, če nekako pomislite, kako smo nekako opevali, da se dogajajo kot nekakšne borbe med dobrim in 
med slabim, vi pa ste v sredini in nekako povlečete tisto nekaj, kot, kako naj se izrazim?, kot nekako 
ping pong žogica ste med dvemi svetovi. Zato je to najtežje. 
 
Vendar, ko se boste vi popolnoma predali enemu svetu, se boste zlili s tistim svetom, ki je Zgoraj in 
nikakor ne spodaj, kot vidim pri vas, se pravi, se potem spet združi z vami in udari in nekako odmakne 
spodnji del. 
To so nekako le vmesni časovni pasovi, ki pa nikakor ne bodo dolgo trajali.  
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Ko se boste sestavili popolnoma sami, se pravi, tudi zlili s svojo shrambo, tega nikoli več ne bo, ker bo 
vaša moč največja in najbolj vladna in dominantna.  
 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vse daritve in sem zelo srečna, da imam ta privilegij, da sem 
del te družbe oziroma del tega, ne vem, kako naj se izrazim. Imam pa vprašanje. Nikoli še nisem 
čutila take reakcije v telesu kot danes, prej, ko ste razlagal. Tako, da sem komaj to moje fizično telo 
obdržala na stolu. Jaz sem mislila, da bom kar dol padla. Tako, da nekako sem le uspela obdržat.« 
 
Ko se darujejo daritve, se pravi, to je višja frekvenca, ki se zliva z vami. In telesna struktura, se pravi, 
frekvenca, ki navidezno miruje in stoji, se požene v gibajoče se stanje. In s tem se pričnete vi višje 
zavibrirati in gibati. In to je tako kot, da ne bi tisočletja nič dihali, potem pa bi pričeli dihati. Zagotovo 
bi se vam pričelo vrteti in isto je to ali enako je to.  
Običajno se takšno vrtinčenje najbolj pozna ali nekako zaznava v samemu začetku začetnih obiskov 
ali prihajanj, potem pa se telo tako nekako navibrira, da brez težav sprejema tudi daritve. 
 
Vendar, tisti, ki ste morda dobili še majčkeno več daritev, je morda ta zaznavek ali efekt še toliko 
močnejši, o čemer pa Sem tudi predhodno majčkeno prišepnil.  
 
Tako. 
 
»Pozdravljeni. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vse, kar ste nam danes pripeljali. Res, iskrena hvala, 
da sem lahko tudi jaz med vami. Bi pa vprašala – eno vprašanje me zanima, če lahko poveste, 
kakšno je telepatsko, astralno ali pa sferno komuniciranje? Hvala.« 
 
Telepatsko povezovanje ali komuniciranje je pravzaprav nekaj, kar se dogaja znotraj.  
Astralno je pravzaprav potovanje, kjer se zlivate ven ali po zunanji strani in se nekako pretakate vi do 
nekoga ali do nečesa in nekako na določeni ravni komunicirate.  
Pri naslednjemu je pa pravzaprav tako, da se to nekako zlivate, dobesedno po snopu – ali zgoraj ali 
spodaj in se razpršujete in se nekako kot po nekakšnih tankih cevčicah ali nitkah ali laskih 
medsebojno na več različnih principov lahko povezujete.  
Tako, da je to pravzaprav različno, ta vrsta povezovanja. 
 
»Dober dan. Hvala lepa za vse darove. Imam pa eno vprašanje, ki že nekaj časa v sebi čutim, da 
moram to pač vprašat. Kakšna je razlika med otroki, ki so spočeti ob stiku z moškim in žensko? Pa 
kakšna je, kakšni so otroci, ki so drugače spočeti oziroma umetno oplojeni? Hvala.« 
 
To je znova, čisto zavisi od same podlage.  
Kadar se človek ali človečanstvo odloča za umetno pot, se pravi, običajno nikoli niso osebe ali 
energije ali duše, silhuete – kakorkoli jih opevam, je pravzaprav prav, izbrane predhodno od 
nekakšnega družinskega klana ali področja.  
To so vedno nekaj kot odpadniki ali tisti, ki se niso imeli zmožnost več vračati nazaj. Le v primerih, 
kadar se Bitja Vesoljstva resnično skupaj odločijo za to, da nekomu, nevtralnemu ponudijo možnost, 
se pravi, in ga spustijo po točno določeni poti navzdol v rojstvo.  
 
Kadar pa je spočetje preko naravne poti, se pravi, kadar je moški in ženska, da se zavestno ali 
nezavestno odločajo za takšno spočetje, pa je predhodno že pripravljena duša. Se pravi, ona že 
nekako predhodno prihaja v ta proces in je vedno tudi karmično vezana na vas. Se pravi, to je nekaj, 
kar je družinskega in kar je nekako z vami že predhodna življenja prešla neka energija. 
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Pri umetnih poteh pa tega pravzaprav ni. Se pravi, je lahko popoln tujec, popolna energija čisto 
nasprotnega pretoka. Lahko je čisto nasprotno bitje vam. Kar pomeni, da so to običajno, v 99-ih 
procentih bitja, ki se nekako pretakajo čisto od drugih svetov. 
 
Ne bom dejal, da so vedno slabi. So popolnoma drugačni – tako po videzu, tako po zunanjosti, se 
pravi, kot tudi po notranjosti in tudi po lastnih zapisih. Se pravi, tudi njihova karma ali pot je čisto 
drugačna od vaših.  
Se pravi, in takšni, ki so običajno po umetnih poteh podani, se velikokrat dogaja, da potem ne sledijo 
več v naslednje rojstvo vam, vendar gredo nekam čisto drugam, se pravi, k drugim osebam ali 
silhuetam.  
 
Tako, da, v temu povprečju, kar gledam, so le trije procenti takšnih, umetno spočetih otrok, ki se 
potem tudi držijo določenih mater in gredo z njimi v ponovna rojstva ali v proces. Tako, da je to 
nekako le za eno življenje ali za del poti in ne za nadaljnji razvoj ali nekakšen proces. To je pač razlika. 
 
»Hvala lepa.« 
 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve in za vse, kar ste nam predali. Jaz bi pa vprašala, kako 
prepoznamo, najhitreje, reptile? V bistvu med nami, v družbi, v službi, v družini, med prijatelji. 
Hvala.« 
 
Reptilska energija je zelo prodorna.  
Njihove steklene oči, se pravi, so zelo, zelo izrazite. Kot bi imeli steklo in hlad hkrati na fizičnih očeh. 
In njihove poteze so zelo ostre, zelo hladne. Se pravi, obrazna mimika je zelo hladna, vendar izredno, 
izredno je njihova energija okoli njihovega področja ali materije tudi zelo zaznavna.  
 
So zelo manipulativni in nikoli ne delajo ničesar v dobro drugega, ampak, ali pa vedno v svoje 
dobro.  
 
In se vedno reptili medsebojno povezujejo. Nikoli niso osamljeni in nikoli niso le kot samska enota, 
vendar se medsebojno vežejo v nekakšne klane. In, ko se ti klani, po fizični materiji povežejo, je 
pravzaprav zelo težko z njimi biti in takrat se sprosti njihova moč in pijejo, ali pa nekako sesajo 
miselno energijo in tudi običajno ali občasno tudi življenjsko energijo. 
 
Reptilski spektri so pravzaprav torej zelo hladni in nikoli, skorajda nikoli ne zmorejo zreti v človeka 
ali v oči.  
Se pravi, takšni ljudje, ki imajo utelešeno reptilsko energijo, se vedno pod kotičkom rahlo 
smehljajo. Vendar, običajno vedno na en del enega telesa. In vedno, običajno, gledajo tako, 
majčkeno pod kotom.   
Njihova glava, fizična anatomija glave ni nikoli direktno naravnana k vam, vendar redno rahlo pod 
kotom. In vedno opazuje dogajanje okoli kota.  
 
Strašno postane nemiren, če ga gledate v oči.  
In mnogokrat, mnogokrat tudi ima zelo oster napad, besedni napad. Tako, da, to je že v osnovi ta 
hlad. In nimajo srčnosti in nimajo te srčne energije odpete. 
 
»Hvala.« 
 
»Pozdravljeni. Jaz bi se tudi rada zahvalila v svojem imenu za vse darove. Bi pa vprašala – v bistvu 
me zanima, glede na to, ko se mi zdaj izgrajujemo – ali to vpliva tudi, to počutje oziroma ta 
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izboljšava, ki jo začutiš, tudi v domačem okolju? Se pravi, na otroka, na moža, na starše in 
prijatelje?« 
 
Zagotovo se to tudi zaznava.  
Tisti, ki so pravi in ki gredo v isto smer kot vi, bodo šli poleg vas oziroma vas bodo tudi močno 
vzpodbujali. Bolj, ko boste vi rasli, bolj se bodo tisti, ki želijo biti z vami in del vašega življenjskega 
popotovanja, potrudili in vam sledili.  
 
Se pravi, da boste nekako v navideznih stebrih hodili vsak ob drug ob drugem in vsak v svojo smer, a 
hkrati v skupno smer.  
Ker, bolj, ko se vi gradite, se pravi, zvišujete frekvenco in tisti, ki se ne gradijo, ostajajo in znižujejo 
svojo frekvenco ali pa obmirujejo.  
 
In, bolj, ko se vi višate, bolj zaznavate spremembo med enim in med drugim svetom. In običajno 
takšni ljudje gredo tudi velikokrat vsak v svojo smer.  
Tako, da pari, ki so nekako nasprotnega pola ali nasprotnega področja, gredo velikokrat narazen in to 
je v temu času zelo, zelo izrazito in tega procesa ne morete zaustaviti. Se pravi, le enostno k eni 
podobi. Se pravi, enaka energija, enaka vibra gre skupaj. To je pa obdobje Zlate dobe in to je nekaj, 
kar ste imeli v davnini in kar boste znova objeli.  
 
Tako. 
 
»Pozdravljeni in hvala lepa za vse, kar dobivamo od vas – danes in prej in kar še bomo.« 
 
(Smeh) Ponižno sprejemam to zahvalo. 
 
»Moje vprašanje se nanaša na neko snov, za katero smo pred kratkim izvedeli in ki naj bi izredno 
močno popravljala kvaliteto vode. To se imenuje po ameriškem vocabulariju »Black Mica«. To je 
rudnina vulkanskega porekla, tako razlagajo tisti, ki jo propagirajo in naj bi izredno izboljševala 
kvaliteto, tako pitne vode kot vsake vode, ki jo uporabljamo. Ali to drži? Ali se lahko poslužujemo 
tega? In hvala za odgovor.« 
 
Vsaka energija ali vsak predmet ima svojo vibracijo. To poznate. Predvsem zaradi tega, ker se na vsak 
predmet prijemajo določene energije. To smo mnogokrat opevali.  
 
Vsaka rudnina ima ravno tako svojo frekvenco, svoje vibracije in tudi energijo, ki se zliva kot ovoj ali 
ovitek ali avra okoli tegá.  
 
In vsaka takšna energija zaradi svojega vibriranja spreminja polje ali področje okoli njega.  
Če takšen predmet potopite v samo vodo ali v strukturo vode, se bo spremenila, se pravi, sama 
vibracija ali sam zapis, ki pa je lahko približek tistemu, kar človek človečanstva na ta način vibrira. 
 
Se pravi, človek, ki vibrira nad to frekvenco, nikakor ne bo nič dobrega odnesel od tegá, ker tako ali 
tako ima zvišano ali višjo frekvenco od tega samega materiala. 
Ljudje, nekateri, ki pa bodo imeli nižjo vibracijo nižjega zapisa, se pravi, nižjo vibracijsko polje od tega 
predmeta ali od rudnine, pa jim bo pravzaprav to pomagalo. Vendar, le do neke mere.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
S takšnimi rudninami oziroma materiali se dá zelo dobro tudi manipulirati in tudi sprogramirati 
človeka.  



 

 24 

So sestavine, ki so tudi v tej rudnini in so hkrati tudi v samemu človeku. Ob določenemu času 
določena rudnina preprosto izpari iz človeka. In tako tudi ostari. Del rudnin je vsekakor dobro, da jih 
človek dodaja. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Naj bi se v vodi ali v takšni rudnini raztapljala predvsem rudnina, ki ohranja vitalnost in mladost. Se 
pravi, ali kakšen, kot vrsta kolagena ali pa nekakšnega silicija.  
 
To je tisto, kar človek človečanstva telesne strukture v temu času resnično potrebuje.  
 
Jaz bom dejal za ta predmet ali za to vprašanje takole. 
Dokler čutite, da je za vas dobro in vam telo sprejema to, potem uživajte takšno vrsto vode. Ko 
začutite, da se vam telo dobesedno upre in se z odporom dotika takšne vode, potem takoj prekinite z 
uživanjem takšne vode. Do neke mere pa boste vsekakor od vsake reči nekaj dobrega pobrali ali pa 
iztržili.  
 
 
»Prisrčno pozdravljeni. Moja duša pozdravlja vse vas in vse duše, ki so nam danes toliko lepega, 
dobrega dali. Toliko modrosti. Jaz bi imela eno vprašanje, in sicer, povezava našega srca z našimi 
mislimi. Kako odpirat svoje srce in kako dostopat do čistih misli ter kaj pravzaprav prevladuje pri 
naših odločitvah? Ali so to misli? Ali je to srce? Ali oboje? Hvala lepa.« 
 
Zelo dobro vprašanje. Jaz bom dejal takole. 
 
Nekateri otroci, bom pričel kar pri otrocih. Ko jih opazujete, so zelo srčni že odkar spregovorijo ali 
naredijo prvi korak. Nekateri otroci se vam nasmehnejo iz srca. Nekateri pa se pravzaprav kremžijo 
prav od srca. 
 
In ne le to! 
 
Nekateri otroci, kot jih opažate, brez ovir, zadržkov dajo ali delijo. Drugi otroci trgajo in skrivajo in 
ne delijo.  
To so prvi znaki, kjer vidite, ali je srčnost odprta ali pa je srčnost zaprta. 
 
Pri otrocih, ki dajejo, ki se veselijo, ki delijo, je prvi znak, da so srčni otroci. Ohranjajte to. 
Vzpodbujajte to in nadgrajujte to. To je nekaj, kar imajo oni odprtega.  
Pri drugi skupini pa je pravzaprav lahko zaprto ali pa srčne energije preprosto spijo ali pa so pretrgani 
njihovi kanali.  
 
Bodite pozorni! 
Pri takšnih otrocih jih predvsem spodbujajte, da delijo in da razdelijo. 
 
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite! 
Vi ste tisti, ki morate najprej deliti, da boste opaženi, zapaženi in da bodo otroci po vaši strani delili 
in razdelili.  
 
Kaj vam »nucajo«, ali uporabljate ali pa delite brezpogojne besede ali misli, ko pa so vaša dejanja 
nekaj čisto nasprotnega?!  
Vi ste vzgled. V samemu gnezdu se pač to vzgoji. Vendar tudi tukaj ni zlatega pravila.  
 
Se pravi, bodite pozorni! 
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Nekateri starši se še tako trudijo in so srčni ali izoblikovani res z veliko mero potrpežljivosti in želijo 
izklesati najboljše od najboljšega iz svojega otroka, a kljub temu ne uspevajo.  
To ne pomeni, da so slabi, vendar morda imajo kakšno energijo tudi sami zaustavljeno.  
 
Vzgled, osnova ni le navzven, je tudi na znotraj – tisto, kar mislite, preden spregovorite, ali delite 
ali podarite. In na kakšen način delite ali porazdelite in se potem morda sprašujete, ali ste sploh 
naredili prav, da ste delili? Ali pa vam je bilo morda potem celo žal, ker vam on iz nasprotnega dela 
ni obrnil in vrnil uslugo ali kaj drugega.  
Se pravi, to so osnove, na katere bodite pozorni. Resnično bodite pozorni! 
 
In tretja skupina so pravzaprav neverjetni otroci, ki nekako preprosto nimajo srčnosti. So agresivni. 
So popadljivi. Vendar znova niso krivi sami, da so se takšni rodili. Takšnih je kar nekaj.  
Pomeni, da so lahko, ali ponovno porojeni iz sveta izgnanstva ali pa so pognani in predani v poskus 
novega preoblikovanja. Bodite strpni s takšnimi otroci. Vendar, vzgaja in izoblikuje jih tudi družba, 
vendar, žal, je jedro prav doma.  
 
Ne glede na to, kako družba vzgaja, vaš domači klan je področje, kjer se vse prične in vse konča. 
Zato si ne zatiskajte oči!  
 
Vendar, običajno se dogaja tudi to, da so duše drugih porekel, drugih področij, prišleki k vam in ste 
vi njim tujci in vam tudi nasprotujejo.  
Vendar, oni so vam bili podani zato, ker imate morda večjo širino, večje srce, večjo moč in strpnost 
od nekaterih drugih, ki so jih morda v prejšnjemu ali v predhodnemu življenju pokončali.  
 
Zato bodite res zavestni! Opazujte takšne otroke. 
Otroci, ki nimajo srčnosti, se pravi, sebe vzgojite v tem, da boste srčni in da boste delili in da boste 
pravično razdelili. Vendar, tudi strogost je tista mera, ki pri takšnih otrocih nekaj velja in tudi 
obvelja.  
 
Kakorkoli že, zavestno je treba in je potrebno opazovati proces. Dá se ga nadzorovati, dá se ga 
opazovati in dá se ga prebuditi in zgraditi. Vendar, za to je potreben čas. 
Otroci, ki nimajo srčnosti, ga je potrebno vzgojiti v srčnosti ali pa preprosto prebuditi in skozi 
zaupanje, skozi zaupanje, ko vam otroci ali takšen otrok zaupa, se čez leto, dve, tri ali najdlje štiri 
ali pet let tudi spremeni.  
 
Verjemite! Vidimo, kako pravzaprav energije tečejo.  
Vendar, otroci se morajo počutiti varne in predvsem morajo zaupati vam, ki jih vzgajate.  
In skozi zaupanje se potem prebuja tudi njihova toplina, milina do vas in se potem počasi, počasi 
aktivira tudi srčna stran.  
 
Tako. 
 
»Tudi jaz se prav lepo zahvaljujem za vse darove – od danes, za nazaj in vem, tudi za naprej. Rada 
bi povedala svoje občutke, in sicer, odkar sem se spoznala s temi energijami, bi se resnično rada 
zahvalila za en neverjetno velik mir v mojem telesu. Nekoč, lahko rečem pol leta nazaj, dokler vas 
nisem poznala, dokler nisem dobila teh energij, sem jaz bila zelo nestrpen človek. Vse bi moglo bit 
takoj. Tako, kot sem si jaz zamislila. Odkar pa sem dobila te vaše energije in kar precej znanja in 
razumevanja – veliko stvari zdaj razumem drugače, kakor sem jih prej, pa čutim, da se stvari 
zgodijo in vem, takrat, kot se morajo. Zato je ta nestrpnost – kako bi rekla?, kar izginila. To je čisto 
mi čudno in včasih nerazumljivo, kako? Pa, saj to sem jaz! Ampak, zdaj pa tega ni več. Tako, da res 
vem, da ste tukaj pripomogli vi in res hvala. Bi pa mogoče še to vprašala – velikokrat ste že 
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povedali, da, ko nas obdarite z energijami, dobijo te daritve preko nas tudi naši otroci oziroma vsi, 
ki so v krvnem sorodstvu. Mogoče okrog tega še kakšno besedo? Hvala.« 
 
Najprej me veseli za spremembe, ki jih opažate in zapažate. To je bistvo ali osnova pri nas. Mi bi vse 
radi shranili ali postavili v nekakšno harmonijo, ravnovesja, da bi se tudi vi, tako kot se mi Zgoraj 
počutimo odlično ali res božansko, da bi se tudi vi tako počutili skupaj z nami. Vendar z eno veliko 
razliko, da mi nimamo takšnega bremena za seboj, kot ga imate vi. Imamo drugačne skrbi, imamo 
drugačne poti, vendar vsekakor vas poskušamo razumeti.  
Vendar, vsaka takšna beseda in dejanja, ko vidimo, da ste se spremenili, nam je res v veliko čast in 
hvala za darilce, ki ste ga nam predali. 
 
Kar se tiče pa samega darovanja otrokom, je pa dejansko takole.  
Vedno in povsod, se pravi, ko mati dobi daritev,  se po energijah, ki jih ima vez, se pravi, obstaja med 
otrokom in med materjo. Se pravi, prav po tej vezi, po popkovini, od matere k otroku, se pravi, se 
tudi skozi mater del daritve prične stekati tudi k otroku.  
Vendar, v otroku se samodejno ne aktivira nobena daritev. Vendar, ko mati dela preobrat in nekako 
izoblikuje sama sebe, se pravi, se skozi to energijo preoblikuje tudi misel otroka. In skozi to je otrok 
tisti, ki se pravzaprav postopoma spremeni, ker se materina misel tudi spremeni. To je tisto, kar je 
najbolj pomembnega. Vendar, otroci ne dobijo po starših toliko daritev, da bi se jim karmično zmoglo 
izživeti vse skupaj, vendar je v osnovi mati bistvo ali jedro samega darovanja. 
Vendar, otroci tako ali tako uspešno sami preoblikujejo proces, ko opazujejo in ko dosežejo stopnjo 
preoblikovanja.  
 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vse darove. Jaz imam pa eno vprašanje, pa mislim, da 
nisem edina. Za pomoč bi vas prosila, če imate kakšen nasvet, kako se znebiti treme?« 
 
Aha. Uuuu.. (Smeh) 
Ljubko vprašanje. To bi moral najprej stresti katero deklico iz hlačk prav na tej strani. Nekdo, ki je 
čisto na naši strani, ima vedno tremo.  
Vendar, kakorkoli že, Jaz bi vam svetoval, da se preprosto prepustite zaupanju. Zaupajte sami sebi in 
sami sebi dopovejte in se sprogramirajte, da znate, da zmorete in da ste dobri v tistemu, kar boste 
predstavljali, delali ali sodelovali.  
 
Ko se boste sprogramirali v mislih, da je to res dobro in si zaupali, treme nikoli več ne bo, ker boste 
ponosno prikorakali pred kogarkoli in boste videli, da treme preprosto več ne bo. Tudi, če smo mi 
Zgoraj ali vi spodaj, treme nikakor več ne bo. 
 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. Moje vprašanje se dotika nasilja v službi. Občasno se srečujem z 
nasiljem naših klientov. Konkretno, zdaj, v tem trenutku se tudi dogaja nekaj takega in vas prosim 
za pomoč pri reševanju tega zdajšnjega, konkretnega primera in na splošno, kako se obvarovat 
tega? Hvala lepa.« 
 
Bolj, ko se boste ozavestili, bolj, ko se boste nekako prebujali, bolj boste na svoji strani in ne v toku 
vsegá, kar bodo drugi hoteli ali podali nad vas. Bistvo je ozavestiti in si, kot žrtev, upati poželeti, se 
pravi, tisto nekaj, kar ste v resnici znotraj sami. 
 
Žrtve nasilja še zagotovo bodo. 
Vendar, v vašemu primeru, kot ga vidim tukaj, dobite pomoč, kar se tiče tegá, kar ste nekako imeli v 
mislih. Ne bom opeval javno. 
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Jaz bi dejal takole: 
Vse se nekako pričenja pri sami žrtvi. Jaz bom uporabil ta izraz. Žrtev se mora pravzaprav 
sprogramirati, spremeniti program, da ni nična, da ni ničvredna, da ni tista, po kateri se sme hoditi, 
vendar, da si upa in zaupa in da želi živeti in se radostiti.  
To je prvi premik, kjer se ona k drugim energijam poda. 
 
Po drugi strani je mnogokrat takšna žrtev v nasilju, je predvsem karmično. Se pravi, nasilni so tisti, ki 
so bili v davnini kakšni vojščaki. V predhodnih življenjih, se pravi, so tisti najtežji prestopniki.  
Če so slučajno ali v veliki meri, to je nekako 89 procentov, kot vidim, blaznih ljudi, ki so na delu ali na 
službovanju zblazneli od samega tempa ali od nečesa, kar so delali nasilnega nad drugim, je to popoln 
spomin, ki se ohrani in ki se reinkarnira v novi spomin. In zaradi tega so ves čas nasilni, vendar, v 
pripadnosti tudi napadanja.  
 
Jaz bi dejal takole: 
Vsaka žrtev ali vsaka oseba, ki se počuti že v samemu začetku ujeta in poteptana, že ob prvemu stiku 
z nekom, naj si zaupa in naj si ne daje programa, da je manjvredna in da si boljšega ne zasluži.  
Ko se bo žrtev v prvemu momentu spoznavanja z nasilnežem, ki ni tisti trenutek nasilen in ki ga bo 
začutila, da je znotraj njega nekaj slabega in da se bo zmogla ona sama sebe poslušati, nasilja več ne 
bo. To je tisto, kjer se energije preprosto razpadejo in odpustijo.  
 
Po tretji strani pa – ljudje, ki so žrtve in ki se nikakor ne morejo izviti, se pravi, iz nekega nasilja, si 
morajo pričeti iskati rešitev pobega ali se odmakniti.  
Vendar, morajo biti zelo taktične. Pričeti morajo iskati pomoč. Se pravi, se obrniti na določene organe 
in se pozanimati, kdo, kaj in zakaj jim preprosto lahko pomaga.  
To je tisto, kar je najbolj pomembnega.  
Vendar, žrtev je vedno sama. Žrtev kot žrtev in rešiteljica je tudi vedno sama.  
 
Zato bi Jaz dejal – predvsem dekleta, zbudite se in se ozavestite, kaj je prav in kaj narobe in strmite 
k cilju, da ne žrtvujete življenja za to, da bi bila žrtev!  
Ker tukaj niste zato, da bi bile žrtev, tukaj ste zato, da boste zaključile proces v sreči in našle 
usojenega partnerja, s katerim boste srečne in ne nesrečne.  
 
To je zaključek karmičnih poti, zato, drage moje, zapomnite in pomnite si to, tukaj niste zato, da bi 
bile žrtev ali igrale igro žrtve, vendar, da bi si poiskale srečo.  
Izberite moč. Izberite pogum. Vendar, boste morale zagotovo iti skozi ta proces nekega klanja, ki je 
zagotovo tudi karmično vezan na vsako posameznico.  
 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se tudi zahvalila za daritve, ki sem jih dobila in ki smo jih dobili tudi 
danes. Bi pa imela vprašanje. Spet se mi je zgodila ena nenavadna nezgoda. Na smučanju sem se 
zaletela v drugo osebo s tem, da ta oseba sploh ni vedela, da sva se zaletela skupaj. Jaz sem pa 
imela občutek, da me je nekdo, kot bi me vrgel v zid in sem dobila tudi hude poškodbe. Mi lahko na 
to kaj odgovorite, zakaj se mi na vsake toliko časa, bom rekla, skoraj vsako leto, zgodi nekaj 
takega nenavadnega? Hvala lepa.« 
 
Ali si predstavljate? 
Ko imate lupino, v sami lupini imate več takšnih kepic kot smo jih nekako opevali. Se spomnite, v 
predhodni tematiki, ki smo jo odprli. Vsaka kepica je del nekoga od drugega in vi ste v procesu, kjer 
dajete bitja nazaj.  
 
In tako, kot so v davnini bila nekako opeharjena in so nekako ostala brez materije, bodite pozorni!  
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Se pravi, imate energijo ali bitje, ki je bilo nekako vrženo preko določenega prepada. To niste bili vi, ki 
nekako nosite svoj spomin. To so bila bitja od drugod. Nastala je poškodba telesne strukture.  
 
Takšno bitje je bilo izbrano, da vam je bilo v telesno strukturo podano. In to bitje nima pravice in 
nima možnosti, da bi nekako živelo svojo karmo, vendar le zaceli določeno telesno strukturo v 
vašemu telesu. Kar pomeni, da ste znova vi tisti, ki podarjate za njo nekaj dobrega.  
 
Vendar čas, ki ga ima takšno bitje na razpolago je običajno nekaj dni, nekaj tednov ali največ nekaj 
daljših mesecev. Leta dni nikoli ni.  
In, ko pride čas, da je nekako oseba davnine zaceljena, se pravi, je vedno potreben trk. Se 
spomnite, v prvemu delu sem opeval. Ob trku se energija izpusti iz vas in vas oseba izpusti ali zapusti. 
In to je točno tisto, kar smo na prvemu predavanju predhodnega dela tudi opevali.  
In na ta način trka se je to bitje iz vas izpustilo in ni imelo možnosti se utelešanja naprej, da bi se zlilo 
z vami, ker ste vi tista, ki boste to življenje preživela. On je le za določen čas. Bil pa je moški 
energetski del in ne ženske, ki ste ga nekako oddali prav preko tega trka. 
 
 
»Gospodje lepo pozdravljeni. Jaz se vam zahvaljujem za vse daritve in ker mi ves čas stojite ob 
strani. Moje vprašanje se navezuje na prejšnjo delavnico, na vaje, ki ste nam jih podali, te zvočne in 
me zanima, namreč to – po vsaki tej vaji, naslednji dan so bile močne čustvene obremenitve. Kot, 
da se vse hitreje čisti. In me zanima, če je to del tega procesa, kot, da se je vse zelo, zelo pospešilo. 
Hvala.« 
 
Da. Vse to je del tega procesa, da se poganja čas in da se hitreje zgradite.  
Za takšno tehniko oziroma za takšno premikanje vi potrebujete nekaj dni. Običajno pa bi to, kar ste 
vi dosegli v nekaj dnevih, potrebovali dva ali tri življenja ali vstajenja predhodnega časa.  
 
Kaj je potem dobro? 
Da greste skozi težavne dneve in hitreje poženete čas in kolesja, ali pa dva do tri življenja 
potrebujete, da nekako pridete do točke določenega spoznanja. To je tisto, kar vam je sledilo in kar 
vam bo še sledilo.  
Vendar, veselite in radujte se tegá, da se nekako hitreje odvija ta čas, ker prej, ko se bo odvil, prej 
boste prišli v predčasje in prej boste vi sami nadzorovali tok svojega življenja. Vendar, tega toka še ne 
poznate, ker nikoli še niste imeli niti časti, niti oblasti, da bi človek človečanstva zmogel uporabljati in 
nadzorovati celo telesno strukturo.  
 
 
»Pozdravljeni. Jaz bi se tudi najprej zahvalila za vse daritve, danes prejete. Moje vprašanje je pa 
povezano s prehrano, in sicer, ali je prehrana živalskega izvora lahko kakršnakoli ovira pri dvigu 
naše vibracije oziroma našem izgrajevanju? Hvala.« 
 
Takole bom dejal. 
Hrana je prav podana vam zato, da se gradite in v simbiozi živite. Jaz bom dejal, tudi mesnata hrana, 
tako, kot smo že nekajkrat opevali, je zelo zdrava, glede na to, kaj imate v telesu.  
V telesu nimate le vilinskih in andželinskih energij, ki se bi hranile le s pranskimi energijami. Imate 
tako vodne energije, ki se hranijo z vodo. Imate tudi rastlinske energije, ki se hranijo z rastlinami in 
sadeži in imate tudi živalske energije, ki hrano potrebujejo in sprejemajo ali energijo sprejemajo iz 
same hrane živali.  
 
Če boste nekako podali vse skupaj v nekakšno ravnovesje, vam bo kar dobro šlo. Vendar, žal, imate 
po mesnati hrani več slabega v notranjosti, ker je več umetno pridelanega oziroma na hitro nekako 
pohranjenega. To pa je neka tema, ki smo jo že mnogokrat odpenjali. 
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Jaz bom dejal takole: 
Človek, vsak posameznik je drugačen od sočloveka. Če človeku sodi in godi, da je vegetarijanec, 
potem naj bo vegetarijanec. Če človeku ali posamezniku »paše« ali nekako ustreza, da je mesojedec, 
se pravi, naj bo tudi to. Vendar, dobro je, da je vsejedec. Vsak pa izbira posamezno.  
 
Če bi nekako pogledali primer te deklice, od glave do pete – kaj mislite, koliko dobrega je to dekle 
pojedlo v vseh teh letih? Mesa, takšnega ali drugačnega. Krvavic, krvavih, takšnih ali drugačnih, kjer 
se meni kar majčkeno zaobrne okoli in na počez. A je kljub temu dosegla ta proces.  
Kar pomeni, da meso mesa tega svetá zagotovo ne zaustavlja te rasti. Vendar se hranijo druge zmesi, 
druge energije. Vendar je znova pomembno od tega, kakšne ste srčnosti ali srčne energije.  
Boste pa prišli do področja, kjer se bodo živalske energije, vsekakor, slej ko prej, ločile od rastlinskih, 
tako, kot se ločuje Nebo od Zemlje. Vendar, za to je še prehitro. V temu procesu pa preprosto sledite 
svojemu občutju. Predvsem pa, če uživate mesnato hrano, uživajte. Nikakor ne prašička, ki ste ga 
danes imeli kar majčkeno naokoli. 
 
Uživajte predvsem hrano, ki se nekako pase po zunanjosti in je zunanje reje, ali pa je nekako 
privzgojena ali pa oskrbljena z veliko ljubeznijo. Tako boste njeno ljubezen, živali, sprejemali tudi vi in 
se boste skozi to morda bolj dotikali same narave in se ne boste zaustavljali pri duhovnemu procesu.  
 
Vsaj tako Jaz vidim. Vidim vas, vidim nas in to je tisto, kjer nikakor zaradi tega, ker boste uživali 
mesnato, ne boste duhovno zaostajali v razvoju.  
To je tako, kot bi človek nekomu dopovedoval, da morate biti vegetarijanec, da je to, ali pa 
presnojedec, da je to najboljše za vas. Vendar, vam, po vaši strukturi telesa, to ne sodi.  
 
Če imate več mesnatih energij v notranjosti, boste jedli več mesnate hrane, ker jo boste potrebovali. 
Če pa boste imeli več rastlinojedih energij, se pravi, boste jedli več rastlinske hrane. Če pa boste imeli 
več vodne silhuete v notranjosti, pa boste mnogo več pili kot pa jedli. Ko pa se boste pransko 
prehranjevali, boste pozabili, da ste kdaj mesnato jedli ali pa rastlinsko jedli. Takrat ne boste več 
ničesar jedli.  
 
(Smeh) 
 
Tako.  
 
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in res hvala za to veliko podporo v teh turbulentnih časih. 
Mene zanima ta moč kreacije, ki ste nam jo velikokrat opevali. Pridem v konflikt z vsem tem, kar se 
potem dogaja. Bolj »probaš« kreirat, bolj se sesuva vse. A imate tu še kakšen nasvet, ker je noro?... 
 
Imam. 
 
… Hvala.« 
 
Vi skreirate, drugi pa preizkusijo. Se pravi, najprej vi skreirate in postavite, potem pa vas bodo 
majčkeno »podrekali« ali majčkeno porinili, da bodo videli, ali ste res tako prepričani v tisto, kar 
kreirate. Se pravi, tisto, kar kreirate, morate tudi obstati in iti skozi nekakšen test, preizkušnje, da ste 
res prepričani v to, da je to to, kar si želite ali skreirate. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz se vam tudi zahvaljujem za vse, kar sem še smel prejeti od vas in se vam 
zahvaljujem. Imam eno vprašanje, mogoče je malo hecno. Zadnje čase opažam, da me zmeraj bolj 
zebe. Ne vem, kaj je to? Čutim mraz. Če imate kakšen nasvet ali … Hvala.« 
 



 

 30 

Mraz je pravzaprav energija, kjer se človek prične prebujati znotraj sebe. Vendar, običajno je tako. 
Kadarkoli pričnejo iztekati ali vas zapuščati, se pravi, te energije, o katerih smo na predhodni tematiki 
ali področju govorili, se pravi, je vedno manj notranjega obliža. Zato vas vedno bolj zebe. 
 
Vendar, to je le neko obdobje. 
Več, kot bo šlo teh bitij ven, več, kot se jih bo porazdelilo in hitreje, kot se odmikajo od vas, hitreje se 
boste ohlajali, ker boste morali frekvenco prilagoditi. Vendar, to je le vmesni čas. Potem pa se bo 
znova vse skupaj obrnilo. Dobili boste nekako energijo, ki vas bo dogrevala, pregrevala in to je tisto, 
skozi kar se bo tudi fizična materija pregrela in dogrela. Tako, da nikar ne obupajte. V temu času se 
morda majčkeno bolj oblačite ali pa dodajte še kakšno oblačilo. Vendar, za leto ali dve teh težavic več 
ne bo.  
 
 
»Pozdravljeni. Jaz se zahvaljujem za vse daritve in znanje, ki smo ga dobili danes. Zanima me pa 
nekaj, a so to te neke frekvence ali ti občutki, ko sem v stiku z vami, ki se držijo – včasih en teden, 
včasih dan, dva. Kako bi to podaljšali?« 
 
(Smeh) 
 
Kako lepo in sladko vprašanje. 
Takole bom dejal: 
Bolj, ko boste sami sebe približali naši plasti, se pravi, bolj, ko se iz zemlje izluščite in višje kot 
vibrirate, bolj boste ves čas začutili tudi to. 
 
Vendar, največja težavica v temu času je, da je tista shramba zgoraj vaša in ne znotraj, spodaj. In, ko 
pride do procesa, kjer se bo shramba zlila z vami, kjer se bo telesna energija, ta prostor, ki je prazen 
prostor, navidezno prazen prostor, da ne boste mislili, da je prazen, se pravi, ko se ta energija bo zlila 
z vami, se bo dejansko pričel proces čisto drugače odvijati.  
 
Takrat boste tudi imeli drugačno širino. Imeli boste drugačno globino in boste ves čas v stiku z 
nami, ker je vaša shramba bila ves čas shranjena pri nas oziroma v višjih svetovih in ne v nižjih.  
 
V tistih ali pri tistih, ki bodo imeli ravno obratno polje in se bo njihova shramba zlivala navzdol, 
bodo takšni ljudje zelo fizično tudi nekako trpinčeni.  
Določene poškodbe, se pravi, tudi modrina telesa se jim bo pravzaprav množično pojavljala. 
Takšna temna barva, tudi oči in na telesu same strukture se bo vidno javljala. In takšni ljudje bodo 
imeli strašne otrdline in trde, nekakšne členke, gibalne sposobnosti, ker se jim bo shramba zlila z 
njimi in bo nižjega polja. Se pravi, oni se bodo zelo težko tudi gibali in trpinčili. 
 
Tisti pa, ki se boste v končni fazi ali v končni opciji in to že v zelo, zelo kratkemu času, zlivali s svojo 
shrambo, pa boste višje zavibrirali. Se pravi, in boste enako z enakim ves čas zvezani ali povezani. 
 
Vendar, pazite! 
Ko se bo masa ljudi združila in zlila, se pravi, se bo naša sfera tudi zlila z vašo. Tako, da bomo tudi mi 
povezani z vami in bomo nekako v temu vmesnemu času hodili skupaj z vami. In še marsikaj se bo 
dogajalo. Takrat pa bo ta občutek vsekakor podaljšan. 
 
Glede na to, da nas nekako tudi določeni vodniki že majčkeno kukajo postrani, da moramo počasi se 
odmakniti, ker nekateri, žal, gredo v druge svetove, ki se prej odprejo ali pa zaprejo od našega, jih 
bomo postopoma izpustili.  
 
Jaz pa bom postopoma izpustil ali zapustil tudi vas. 
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Bilo mi je v veselje sodelovati z vami.  
Lepo in prijetno je bilo opazovati vaše misli, vaša razmišljanja in tudi doumevanja. Jaz upam, da sem 
nekako predhodno, kar se da natančno ali preprosto opeval tisto, da ste razumeli in da ste me 
doumeli.  
 
Vendar, da ne boste mislili, da ste za danes že končali. V temu času imate še nekaj sladkorčka, se 
pravi, nekaj lepega boste še poslušali. Uživajte v glasbi, ki je nekako pripravljena od naših najmlajših 
za vas.  
V temu času pa se boste postopoma zaprli ali pa zaprli svoje lotosove cvetove znova nazaj, tako, da se 
kar nekako še majčkeno naužijte glasbe. Jaz pa vam želim veliko lepega in lep pozdrav iz mojega srca. 
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