KAKO ZADIHATI Z NARAVO?
Lana, Bled, 19.5.2013
Samo še malo prosim. Takole. Postopoma bomo dejansko lahko pričeli. Lepo, lepo pozdravljeni.
Danes je majčkeno drugačna energija, tako, da upam, da naša energija gibanja ne bo vplivala
preveč na vaše aparature, da morda ne bomo povzročali določenih motenj. Drugače se bomo
malce nekako razblinjali ali pa nekako vzdigovali, da bomo poskušali, kar se da, najmanj vplivati
na vašo energijo tukaj na Zemlji.
Drugače pa lepo, lepo pozdravljeni.
Danes Sem Jaz izbran in pozvan za to, da bom nekako sodeloval z vami in Sem Tisti, ki se bom
nekako povezoval v vseh vesoljnih energijah, v vseh vesoljnih smereh, plateh, sferah, različnih
svetovih – predvsem zato, ker imamo danes posebno temo ali tematiko.
Upam, da nam bo v prevodu dobro vse skupaj potekalo, da bomo nekako preko 469 različnih
jezikov, med njimi tudi tri različne ozvezdne jezike, medsebojno dobro povezovali, da ne bo
nastajal kakšen prevelik premor.
Nas je kar nekaj tukaj, v spodnji prostorni energiji, nekako lebdilnih ali povezanih na bazi Zemlje,
le zato, da lažje umirjamo telo ali pa lažje povezujemo telo. Tako, da tukaj, na temu področju bo
vsekakor danes mnogo lažje delati ali pa sodelovati.
Moja beseda ali Moje imenovanje je le Oče Vnebovzetja in ne Vnebovzetovstva. Vnebovzetje je
pravzaprav tisto nekaj, kjer se nekako Bitja Luči, Stvarstva ali Onostranstva nikoli ne spuščamo
do nekako fizične materije ali do rojstva. Dokler ste Vnebovzetovstva, se pravi, ste nekako iz
Zemlje, v, do, nekako iz materije do Veličine ali Višine nekako predstavljeni, premaknjeni –
dober prevod! Se pravi, tako, da na tej strani ali na tej bazi je malo drugače.
Jaz po sami strukturi nikoli nisem bil povezan v nekako fizični materiji. Tako, da, upam, da mi bo
nekako to prelivanje dobro uspevalo.
Malce se bom po glasu vsekakor premikal ali pa izmikal, predvsem zato, ker je čas darovanja tudi
za vse vas.
In ne le to!
Nekako drugače bom danes uporabljal to telesno materijo, telesno strukturo, tako, da, vsekakor
na tej bazi bo danes drugačna postavitev.
Energija ne bo čisto tako vrtinčasta, kot je bila v predhodnih predavanjih, ko smo ali so nekateri
podarjevali določene daritve. Tako, da danes bo Energija nekako prasketajoča oziroma kot po
nekakšnih zatičih premikajoča se in gibajoča se. Ravno takšna, kot je naša današnja tematika na
temu področju.
Danes imamo res posebno temo in v čast ali v veselje mi je nekako se podati na to pot
razkrivanja in odkrivanja.
Mati Narava je pravzaprav osnova ali jedro za vse ali za vsakogar. To je tisto, kjer se morate
nekako ozavestiti, da brez Matere Narave, brez osnovne Izvirske energije ali pristne energije ne
bi bili tudi vi tukaj nikakor ne z nami.
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Energija življenja je pravzaprav dih.
Saj nekako poznate.
To ni Božja energija. To je dih. To je tako kot piš. Energija, ki nekako giba, kot bi se gibala ali
nihala po vaši gugalnici. To je pravzaprav dih ali srčni utrip. Od tegá je pravzaprav osnova, da se
fizična materija nekam poda.
Tako kot je pri vas fizična materija kompaktno, vidna le na oči, vendar se ves čas giba v
določenemu vibrirnemu polju, po točno takšnih nihajih ali nekakšnih lučajih se giba fizična
materija Matere Narave.
To je dih.
Najprej je dih življenja ali vstajenja. Nekakšen, kot navidezni, določeni prostor ali prazen
prostor, kjer energija se giba ali niha.
Zakaj se giba ali niha?
Ker je zunanjost določenega polja tista, ki se giba, vrtinči kot nekakšna galaksija.
Tako nastane prostor. In, ko v takšen prostor usmerimo misli, se pravi, kot da nastane takozvana
telepatija, nastaja ogrodje nevidnega ali vidnega. V nevidnemu polju, se pravi, se misel
premakne in ujame v ta dih, dah ali nekakšen lučaj.
Ko pride do tegá, pride do prasketanja oziroma gnetenja teh dveh Energij.
Saj si predstavljate?
Dah, ki se giba in misel, ki premakne in tako se prične premikati Energija vstajiteljstva ali
življenja.
Da pride do tega prvega premikanja živega življenja, je nekdo pravzaprav potreben za to. Zato se
bom Jaz usmeril v to, kar imate tukaj kot vaše telo. Ne bom se spuščal v globino davnine ali
ustvarjanja kreacije Matere Narave, drugih bitij, ker je drugačna od vaše. Vendar, vam je
trenutno najbolj pomembna zemeljska materija ali življenje fizične matere.
Ko nekako ti dve energiji se povežeta, nastaja osnova ali gibanje. Se pravi, prihaja do vrtinčenja
ali do nečesa, kamor potem vstavljate miselni program.
To pomeni, ko nastaja takšen vrtinčasti energetski pol, se pričnejo misli postavljati v to.
Misel je energija. Misel je telepatija. Misel je tisto nekaj, kar vi rabite in tudi porabite. To je
osnova nečesa, kar daje navidezni prazen prostor. Prostor, kjer vam je določen življenjski slog.
Od tukaj do tam je pravzaprav pravljica. Tukaj ni še nič drugega. Ko se misli od tistih, ki ustvarjajo
pričnejo usmerjati v ta prazen prostor, se prične kreirati navidezna narava. Se prične kreirati
navidezna postavitev skozi misli, kako naj bi bilo življenje v določenemu prostoru.
Tako se ustvari Matera Zemlja. Vendar le miselno. To je program. Prazen prostor, kjer je pričel ta
dih ali dah gibati in shranjevati, postavljati kode, postavljati celoto misli.

2

In potem pride pok. Pok, ko nekako iz Zemlje ali iz Energije nič, se pravi, tisti dih ali dah in ne še
vdah, pride iz spodnjega polja. Se pravi, takrat se poveže misel kot Nebo z mislijo telesa, kar bo
nastalo tudi telo.
Takrat pride takozvano do trenja dveh polj ali področij, ko nekako kot Nebo in navidezna Zemlja
treščita v slovo ali v obstoj.
Tako pride do poka. Tako pride do trenja. Tako pride do tiste iskre samega življenja.
Da nekako iz spodnjega dela prihaja energija, se pravi, je pomemben Nekdo, ki kreira in bo
podarjeval svoj dah.
To je druga energija. Kot bi dva vesolja ali dva bitja pričela sodelovati. Tako nastaja iskra
življenja.
Ko prihaja do prasketanja, se pravi, je to prvi del, kjer se v navideznemu brezračnemu ali hkrati
zračnemu prostoru prične vse skupaj pobirati in nabirati.
Takrat se prične ta energija gibati tako silovito, da prihaja do pregrevanja. Prične se grevanje in
dogrevanje. In zaradi tega dogrevanja ali gretja prihaja tudi do področja hlajenja.
Saj poznate?
Ko se nekako energija požene, se pregreje. Prihaja do nekakšnega vrenja in vrenje potem
povzroča tudi kapljevine.
Tako nastaja para ali osnova. Tako nastaja osnova za to, kar bo nastalo potem kot fizično telo.
Bodite pozorni!
V samemu takšnemu delu, ko imate takšen prazen prostor, kjer se prične kopičiti ta energija, ji
mi pripravimo ali približno opevamo Energija pravzaprav Življenja.
Brez tegá ni nič. Brez tegá ni življenja. To je pravzaprav osnova ali energija, kamor se potem
pričnejo pripenjati in vstopati ali sestopati druga bitja.
Tako nastane kot nekakšna vrečka, v katero shranjujete zapise in pričnete poganjati ta dih.
Vaša Zemlja je nastala tako iz nič. Vendar, zaradi takšnega vrenja je prihajalo do povezovanj, kot
bi se spodaj povezovali atomčki ali težki, kompaktni delčki s to Energijo ali s programom, misel,
se pravi, Nekoga, ki je usmerjala to misel, se pravi, se prične ta povezava in tako prične nastajati
kompaktna energija, ki se mogočno vrtinči in prihaja do pregrevanja in do poka.
Tako nastane neko telo. Telo, ki je nekako gorljivo, ki je gibčno, ravno zaradi tega vrtinčenja ali
nekakšnega obračanja.
In ne le to!
Ko pride do tegá, do tega poka, se pravi, je znotraj vrelina, ki vedno znova vre, po zunanji strani
pa se hladi, zato navidezno ni nič. A hkrati je omejeni prostor ozona ali prostora, kjer se nahajate
vi, čisto sami.
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Tako nastane oziroma je nastala vaša celina ali prostor ali zemlja, oziroma nekaj kompaktnega,
znotraj gorljivega, hladilnega in zaradi takšnega prevelikega pregrevanja se je nastajala ta vodna
para in preko tegá je pričel nastajati tudi takozvani obremenilni ali obratni ciklus hlajenja.
Naravno ravnovesje toplote in hlada je pravzaprav v osnovi planeta botroval, da je nastala
Zemlja, takšna okroglanina. In skozi različno vrenje je prihajalo do preoblikovanja telesa, do
preoblikovanja vrenja, se pravi, da nastane nekaj, kar je Nekdo z mislimi, milijonska ali miljardna
leta predhodnega življenja, ustvarjal nekomu ali sam sebi, da pride kot živi vdah.
Bodite pozorni!
Ko imate ustvarjen planet ali nekaj kompaktnega, kjer je voda, kjer nastane nekaj kot nekakšno
hribovje ali skale ali hladilna energija, kot ji mi pravimo, nimate še ničesar poseljenega ali
postavljenega.
To je le planet. To je le prostor, kot kamen, ki ga vržete v določeni rotaciji in zmore obmirovati in
v isti osi se tudi vrtinčiti.
Program ustvarjanja za živo življenje vašega zemeljskega planeta je pravzaprav botrovalo, da so
se bitja iz drugih, že propadenih planetov ali ozvezdij pričeli združevati preko misli in se zlivati v
zemeljsko os.
Saj poznate?
Zemlja navidezno sloni v eni osi in v notranjosti je prazen prostor. V ta prazen prostor so v
samemu začetku prihajale energije, ki so iz nič kreirale navidezni miselni program dekoriranja.
In one so prišle prav skozi te osi na bazo tedanje ohlajene, fizične, kompaktne zlitine ali
takozvane nične Zemlje tega planeta.
Iz takšnih malih programov, se pravi, iz navideznih energij, ki so se gibale v vodi, se pravi, se je
pričelo počasno preoblikovanje – kot, saj poznate. Vsak duh ali energija je živa, ki se nagiba kot
nekakšna celica, ki vibrira, ki diha in je pravzaprav identična nečemu, kar ste na samemu začetku
kot celične enote tudi imeli in poznali.
Vendar, da prihaja do takšnih malih celic ali ustvarjanja, je pravzaprav to Nekdo, ki se na
določeno frekvenco spusti, ki ima spomin ustvarjanja ali nekakšne želje dekoriranja. In iz teh
različnih bitij je počasi nastajala energija kreiranja, se pravi, tistega spomina, ki so ga prenesli in
se ga spusti na določeno bazo, na drugo frekvenco in se potem življenje ponovno zgodi.
Kot, da bi iz ene vibracije, si predstavljate?, zavibrirali drugače. Prej ste se nekako tresli. Potem
ste se vrtinčili. Oddajate različne zvoke. Ko se nekaj giba, ko vzamete laso in jo vrtite, je zvok
morda rušilen okoli tegá.
In ta Energija, s svojim plesnim programom, kreacijo, ustvarja vibracijo. Iz te vibracije pa oni
sami sebe dajejo za to, da nastaja novo telo. To si pomnite in zapomnite!
Tako se ta Energija medsebojno giba, se pari, prijateljuje – kot bi plesala večni ples. In tako
nastaja energija, ki ji pravimo duh ali vdah fizičnega vsegá ali takšnega mesa.
Materija fizične narave je dah. In, ko se prvič takšna energija navidezno ustavi iz samega
vrtinčenja oziroma le navidezno zaustavi, se pravi, zaradi svoje sunkovite hitrosti tako močno
vibrira, da navidezno obmiruje, se prične ustvarjati vidno polje. Iz takšnega vidnega polja pa
potem lahko dekorirate tisto, kar je predhodno bilo vrelo in nekako ohlajeno.
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Tako je počasi ta Energija, ki se je preselila, ki se je predhodno dodelala in dovršila, nekako
spojila z neko trdno podlago, ki smo jo nekako predhodno opevali, kako je nastala, pričela
dekorirati tisto nekaj in tako je nastala osnova ali prebujenje živega stvarstva.
Zato je bila najprej podlaga. Na tej podlagi, se pravi, so se bitja za večnost večnosti, dokler
ostaja in obstaja planet, žrtvovala za to, da bi bila dekoracija tistega nečesa, kar je bilo iz nič
ustvarjenega, iz dekoracije misli ali programa.
Ko je prišlo do tegá, se pravi, so se pričele nekako začetne osnovne igre ali prepletanja različnih
energij ali misli, ustvarjanja lepote, poseljevanja same trave oziroma tistega življenja, kjer je
nekako bilo najprej v vodi in potem na kopno. Se pravi, kjer so po plasteh ta bitja prihajala in
dekorirala in ustvarjala ta planet.
To se dogaja ali obnavlja še dandanes.
In, ko se nekako po plasteh, iz vodnih struktur in iz notranjosti osi planetarnega dela, kjer Zemlja
visi ali navidezno lebdi, se pravi, tam je osnova ali center, da se ta misel tudi drži.
Vse skupaj je ena celota enosti, ker vsa energija pleše in kreira v iste smeri. To si pomnite in
zapomnite.
Šele dosti kasneje, ko je iz tegá nastalo ogrodje ali nekaj navideznega, so preprosto na vaš planet
pričela prehajati in prihajati različna civilizirana ljudstva, ki so delala različne eksperimente
saditve, oblikovanja in nekakšnega dekoriranja.
Zato pravimo, da je Zemlja umetni planet, umetnega ljudstva, za umetno ustvarjeno nekakšno
harmonijo novega ravnovesja.
Bodite pozorni!
Ko se je nekako vklopila tuja civilizacija, ki je poskrbela, da je prišlo sploh do programa
ustvarjanja ali kreiranja, so ta bitja lepote ustvarjala le naravo. V tistemu času cvetenja in
buhtenja človeka ali živega bitja, ki bi delal nered, pravzaprav ni bilo. Še ni bilo ustvarjene misli,
da bi bilo kaj takšnega temu pravzaprav sploh prostora.
Ko je prišlo do oblikovanja in do cvetenja ali oblikovanja umetnega planeta, je bila Kraljica
Stvarstva ali Življenja Matere ustvarjena. Kot bi postavili prostor, navidezni prostor, kjer ga
okolica pravzaprav sprejema, ki ga pozna, v kateremu ni prostora za vsakogar, se pravi, so
sprostili proces teh celičnih bitij, da se je ponovno pričel program oblikovanja. In življenje se je
postopoma, tisto, ki bo uporabljalo oziroma živelo v simbiozi s takšno lepoto Narave, tudi pričelo
graditi.
Vendar, za ta program so bila nekako odgovorna štiri ljudstva. Štiri ljudstva, ki jih dandanes
skorajda ne poznate. Oni so tisti, ki so v posebnih komorah prenašali nekaj, kar so imeli
vzgojenega na svojih planetih in na vsakih toliko časa prinesli takozvano posaditi svoje nekako
žive energije v notranjost vašega planeta.
Zato je nekako ta evolucija postopoma nastajala in se postopoma preoblikovala.
In vaš planet je eden izmed redkih planetov, ki je ustvarjen zato, da bi nastala harmonija,
sožitje ali nekakšen takozvani navidezni ali lepi kraj.
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In, zaradi tega imate takšno močno evolucijo. Se pravi, in tukaj, v tej naravi se skriva karma.
Karma energij, ki so nekoč nekje bile že združene in so zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, bitij,
ki so bili višje razviti, prišlo do uničenja ali izničenja, se pravi, do raztrganja te povezave teh
energij. Delček ali drobcen delček takšne energija sam, po samostojnosti ni nič ali je ničen. V
povezavi ali z združenimi močmi pa daje mnogo več, kot le del nečesa ali takšne kompaktnosti.
Temu pravimo Mati Narava.
Vendar, Mati Narava pokriva vse, kar se giba in gre skozi nje oziroma uživa sad ali energijo od
nje.
Zato je tudi človek vrsta, ki živi v simbiozi z Materjo Naravo, z energijo pristnosti ali prvotnosti,
v katero ste bili sprejeti in spuščeni tudi vi, kot višje razvita energija fizičnih ljudi.
Narava je pravzaprav unikatno postavljena.
Vsaka živa struktura se giba. Tudi navidezni kamen raste. Tudi navidezna bilka ali neka trda
ogrebanina raste, se giba in se vrtinči, ker je vse energija.
Bodite pozorni!
Vi imate v samemu obronku, se pravi, energijo ovoja ali ozona. Vi mu pravite ozon. To je prostor
ali sveto omejeni prostor, do koder sega Mati Narava ali energija Matere Vstajenja ali Življenja.
Le do tam in preko tegá, k nam ali drugam, ona sama, po takšni zasnovi, žal, ne zmore iti, ker je
bil na samemu začetku za njo, skozi njo in v njej ustvarjen program, kam želi iti in kam želi preiti.
In, dokler Mati Narava diha sama s seboj oziroma z vsemi bitji, ki živijo v simbiozi, je pravzaprav
to buhteča energija, ki dejansko dobesedno vre in vedno znova nastaja kreacija življenja in
nekakšnega ponovnega vstajenja. V takšni mili obliki ali takšni lepoti je bila prvotno začrtovana
osnova ali jedro, kje naj bi bil človek ali neka nova rasa, novo bitje novega življenja.
Vendar, kaj, ko nekateri drugi, ki so bili tudi iz drugih razvitih civilizacij in iz drugačnih življenj,
niso želeli pustiti nekega kraja popolnoma pri miru. Zato so tudi sami vstopili in nekako na silo
prevzeli projekt in tudi sami v takšno energijo življenja spustili tisto, kar je pravzaprav živega še
dandanes.
Reptili so eni od vodilnih energij rušenja ali nezdruževanja življenja, a hkrati sprejemanja in
nadvlade nekakšne simbiozne energije ali Matere življenja. Vendar, to je ustvarila druga
civilizacija, kot parazit, ki se vlije v nekakšno energijo umirjenosti in nekakšnega istega toka
življenja.
Tako je nastalo nasprotno polje. Se pravi, nekaj, kar je bilo lepega postavljeno, se pravi, iz strani
civilizacije razvitega polja, ki je poskušala zrušiti oziroma sama za sebe postaviti za sebe nekaj
najboljšega od najboljšega.
In oni so prvi in prvič na Zemlji ustvarili program neravnovesja ali razdruženja.
Tako imate na zemeljski obli dve energiji – energijo dobrega in energijo slabega. Ta reptilska
energija je pravzaprav povezana s kompaktno civilizacijo, ki živijo še dandanes in so vladarji in
dominantni bili še pred kratkim tudi nad fizičnimi ljudmi. Oni so tisti, ki so posegli prvič v Mater
Naravo. Oni so tisti, ki so ustvarili program zapiranja in vstavljanja fizičnih civilizacij v jedro
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fizične materije. Zato imate v vašemu planetu kompaktnosti prazen prostor, kjer vi ali večina
ljudi ne ve nič od nič, vendar je znotraj poseljen planet.
Vaša materija fizične Zemlje je kreacija ali poselitev teh bitij, ki so znotraj vašega planeta
ustvarile civilizacije, kjer nekako delajo v nasprotju ali v kreaciji drugačnega pola ali drugačne
misli.
Zato vsi tisti, ki ne veste, da imate pod zemljo pravzaprav novi stvarni svet, ga imate, ravno
zaradi tegá, ker so oni za sebe ustvarili novi program. Oni so tisti, ki so pričeli rušiti, uničevati in
nekako pospešeno preoblikovati proces neke harmonije, neke zavesti.
Vendar, da se popolnoma združim z materijo fizične Matere.
Mati Narava ima prav na osrčju planeta, nekako, kot bi tik nad nekakšnim takozvanim,
navideznim Ekvatorjem potisnili pravzaprav paličico v notranjost in bi jo potisnili tako, skozi
severni in južni pol, kot poznate, se pravi, bi dejansko pretrgali zemeljski planet in bi dobili
center ali središče. Prav tam je srce Matere fizične zemeljske Narave.
Bodite pozorni!
Zato je vsaka bilka, vsaka rastlina dejansko enako rezana in postavljena v osrčje, da najdete
osnovo za njo. To je ta energija spomina ali zavesti, kreacija te lepote, ki jo ima vsako, takozvano
navidezno telo shranjeno v sebi, za sebe, da se okoli njega ustvarja energija in nastaja tudi telo.
Zato si pomnite in zapomnite!
Ko želite iskati utrip srca ali vdah, to življenjsko energijo, ki se giba in nekako niha, kot sem in tja,
je to nekako kot navidezno srce. Vendar, to je ta energija daha ali nekakšnega nihaja samega
začetka. Se pravi, se vedno steka, ko nekako bilko ali rastlino prerežete in dobite center tega
njenega središča. Tam se v vsaki živi telesni strukturi nahaja takšen plod ali zasnova.
Bodite pozorni!
Ko greste v naravo, ko odtrgate rastlino, se pravi, nekako se poskušajte poigrati!
Vzemite eno travnato rastlino. Morda pojdite v gozd, kjer so takšne, bolj nekako prazne ali
votle nekakšne rastlinice, ker nimajo toliko materične navidezne mesnate osnove v
notranjosti, boste najlažje našli ta dah ali gibajoči se nihaj. Odtrgajte takšno rastlino in se
sfokusirajte na njeno paličico. In dejansko poskušajte čisto na rahlo, vendar malo bolj
kompaktno, vendar ne premočno, držati to njeno telo. In potem pojdite po delčku rastline in
iščite in zaznajte, kje ima ta nihaj. Začutili boste utrip takozvanega navideznega srca ali tega
nihaja in tam ima ona osnovo ali jedro.
Nekatere energije so nekako skrite tik pod cvetom, vendar na stebelcu. Nikoli v bohotnemu
cvetu ali v skromnemu socvetju. Se pravi, takšna energija je skrita v fizični stebelni strukturi.

In, ko držite – držati morate rastlinico vedno z dvemi prsti, boste zaznali
utrip takšne telesne strukture. Poigrajte se s to!
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Ravno tako imate vi takšen nihaj ali zalučaj po fizični materiji fizičnega srca. To si pomnite in
zapomnite!
Ravno tako ima vsaka rastlinica takšno bitje srca ali nekakšnega duhá.
In, ko začutite to – ne stisnite pregloboko. Uživajte v življenju te bilke. In ta energija se vrtinči in
utripa. Prav čutili boste, kako utripa nekaj trenutkov še ta energija, ko odtrgate to življenjsko
nit ali bilko. Poigrajte se s tem, da boste vedeli, kako pravzaprav nastaja novo življenje.
Znotraj je energija. Prav začutili jo boste, utripanje, potem pa boste zaznali, kako se vrtinči,
vrtinči in kako se potem počasi ustavi njen utrip. Ta nihaj ali nihanje ali takozvano navidezno
gibanje tega notranjega diha, se pravi, se postopoma odmakne od neke takozvane osi, ki je
znotraj, v osrčju same fizične, zemeljske, planetarne, ozvezdne materije.
In ta osnova se skozi vaše prsti zlije skozi stebelce navzdol v tla, v travnato
površino, kjer je polje, kjer je tako, kot bi oljnato polje nekako zlili preko te
travnate površine, jo zalili in tam se shranjuje ta odtrganina oziroma ta energija.

Zato si pomnite in zapomnite!
Ko vstopate na travniška tla ali na fizična tla, kjer je življenje, ne na beton ali kaj takšnega,
imejte spoštovanje do te narave. Vsak delček, vsaka bilka, celo trava, vibrira. Vendar, pri travi
boste težko zaznali ta srčni utrip. Najlažje ga boste zaznali pri rastlinah, ki so votle v notranjosti.
Vendar, resnično, prav po milimeter se spuščajte navzdol. In boste videli. Ko boste nekako te
rastlinice stisnili, boste zaznali to dihanje ali gibanje teh energij.
Takšno osrčje imate tudi vi, čisto sami. Tako nekako kot v pleksusu, v pleksusni
osnovi ali v jedru ali v notranjosti. In to je tisto, kar je za vas morda najbolj
pomembnega. Zasnovnik ali zasnovniki ste tudi vi, čisto sami.

Ta energija je tudi zasnovna pri rastlini in enako ima tudi žival. In enako imate tudi vi, ki ste
nekakšna kombinacija med rastlinami in nekakšnimi vsemi takšnimi ali drugačnimi živimi bitji.
KAKO SKREIRATI NOVO ENERGIJO NOVEGA ZAPISA?
Vendar, glede na to, da se danes držimo Matere Narave, vam želim prišepniti, kako skreirati
novo energijo novega zapisa.
Vi preprosto začutite takšen utrip. Ta utrip preneha biti. Nekaj časa bije, dokler je ona kot še
nekako gibajoča se ta virska energija, potem se zlije prav skozi vaše dlani, skozi vaše prste v to
polje, po spodnjemu polju, kjer stojite tudi vi, čisto sami.
To je tako, kot bi vodo ali kapljico vode kapnili nazaj v morje, se pravi, tako se shranjuje ta
energija skozi vse vstajenje. In to je Izvirska energija. In takšna kapljevina je delček združevanja
Matere energije ali takšne vdahne nihajne energije kot celote.
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Če vi želite spremeniti ta svet, morate zaznati najprej drobne bilke, drobne marjetice, drobno
cvetje, po katerem stopate in od katerega vi nimate nič. Niti gorljive ne toplote, da bi se greli.
Zato večina ljudi te lepote tega življenja ali vstajenja, žal, niti ne zapazi.
In prav tam je moč.
Ko začutite takšno energijo, ki se stika med vašimi dlanmi ali prsti, ko utripa, dajte
drugo dlan pod takšno rastlinico. In boste zaznali, kako se kot kapljevina, kot solza
izpusti iz bilke v vašo dlan.

In ne le to!
Zaznali boste energijo, kako je kot kapljica, ki bije in se niha na vaši dlani. Šele
tedaj se boste zavedali in ozavestili, da ste iz takšne kapljevine, iz takšne energije
sestavljeni prav vi, čisto sami.

Kapljevina na kapljevino sestavlja vodno energijo. Vodna energija je vodna struktura ali vodna
silhueta, iz katere vzhajate in nastajate prav vi, čisto sami. Zato imate toliko vode v notranjosti,
ker je to jedro ali osnova in je identična zasnova tej Izvirski energiji, ki jo vi preprosto lahko
izluščite, če začutite to bitje tega srca same bilke ali rastline.
DREVO
Tudi drevo ima pravzaprav takšno energijo. Vendar, telo drevesa morate gledati drugače.
Se pravi, je dobro, da se odmaknete od drevesa toliko, da ga vidite nekakšno celoto.
Se pravi, da čim manj neba in zemlje vidite. Se pravi, tako daleč se odmikajte od
drevesa, da bo vaše očesno polje ujelo kot nekakšno podlago in nekakšen vrhnji del
te krošnje.
In, ko nekako združite ali razpolovite nekako na polovico, se pravi, kot krošnjo,
deblo – se pravi, ne rilčkajte v koreninah, se pravi, dobite polovično navidezno os,
kjer se drevo, kot bi ga dali na polovičko, nekako naredi osrednja os.

In potem ga poglejte še po prerezu, kot bi ga prerezali skozi os, kot bi mu v
notranjosti nalili praznino, se pravi, točno tam, kjer se nekako iz zemlje, na vrhu
krošnje razpolovi ta prostor, je takšna kapljevina živega bitja, točno tistega drevesa,
ki daje utrip za to, da vam daje tudi gibanje določenih energij.
Prav te telesne strukture so kot mala jajčeca ali mali jajčki ali mala, drobna semenca, ki jih vi
rabite in porabite, da se potem na njih zbira in nabira druga energija, ki preoblikuje telo nekoga
ali nečesa, da nastaja lepota fizičnega telesa.
Enako imate tudi vi, čisto sami.
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Če vas damo nekako v vidno polje in vas nekako stisnemo in poiščemo sredino vašega
fizičnega telesa, preko kronske čakre damo v notranjost nekakšno os, dobimo središče ali
center.
Točno tam, na točno istemu polju imate tudi vi to drobno nitko diha tega življenja ali povezave
z Materjo Naravo. Zato vi dihate z njo, ker ste enostno v eni celoti z njo. To si pomnite in
zapomnite!
To je ta prvotna energija, na katero ste pripeti, ker nad njo pa se potem postavlja druga energija,
ki preoblikuje tudi to telo, ki ga poznate vi, čisto sami.
Brez tega jajčka ali brez te osnovne, začetne energije, ne bi vi imeli nič. To si pomnite in
zapomnite!
In ta vodni mehurček ali ta energija, se pravi, kot nekakšna vrečkica, v kateri imate to osnovo, je
jedro ali tisto nekaj, kar je bolj pomembnega kot bitje vaše fizične, materične energije. Se pravi,
da vam srce bije in utripa.
In prav to, ta kapljevina je pravzaprav zapis – kdo ste, kaj ste, zakaj ste prišli in v kaj ste povezani.
Si predstavljate?
To je ta prvotna poselitev. Zato se med vami najdejo tudi takšni, ki so bili kot rastlina, ki so bili
kot bilka postavljeni nekoč v proces nekakšnega preoblikovanja same materije, lepote ali
dekoriranja nečesa in ne le fizičnih ljudi.
Vendar, ta energija je prisesek. Se pravi, to je navidezni prostor, na katerega se potem prične
prijemati, oblikovati ali plesati naokoli njega določena druga energija, ki potem dela paritveni
ples z njo, da se potem združi ali nastane neko jedro, ali celota ali predvsem program.
In to ni vaš možgan! Da ne boste zamenjali s tem!
To je Izvirska energija Matere Narave, kot ji pravimo mi ali pa vi, čisto sami.
Živite v simbiozi z rastlinami oziroma z njo, ki daje osnovo ali jedro tega življenja.
In pomnite in zapomnite si to!
To je nekakšna, kot Mati Narava, kot Materna energija, se pravi, kot voda ali kapljevina, ki jo
zlijete ali združite v morje ali v to živo življenje, po kateremu
stopate, se pravi, se iz nje, dobesedno v vas zlije nekakšen
takšen mehurček in vi ste, kot po neki niti, kot po pranski niti,
tako nekako izgleda to, pripeti v to celoto vsegá, kar je tukaj
na temu planetu prebujenega ali vstajenega.
Zato je dobro, da se zavedate, da je Mati Narava ali Materična energija osnova ali tisto nekaj, na
kar se oprime vse ostalo, da se vsa energija na določeni frekvenci stali, spremeni in nekako
drugače živi. To je bistvo ali jedro, da vas nekaj ali nekdo drži navzdol, da nastaja tudi telo telesa
tega stvarstva. In na to materično materijo ali naravo ste vi vsi v celoti pozabili. To je tisto nekaj,
k čemur bi se morali zahvaliti, ker prav to je tisti takozvani prisesek ali osnova, da vse lahko živi.
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Če se odmaknete od vašega življenja in si predstavljajte ali pa pogledajte okoli sebe – vsaka
rastlinica, vsaka bilka, vsako telo, vsako drevo je s takšnim kalčkom povlečeno ob takozvano
navidezno tlo, ali to polje te materialne ali materične Matere Energije.
Tudi vi ste pripeti na to in to pomeni, da ste nekako vedno vračajoči ali povezujoči se s to
energijo. Zato pravite, da ste iz zemlje vstali in v zemljo se povračate. Vendar v zemljo,
takozvano navidezno zemljo ali Mater Naravo dajete le to energijo.
In to je tisto. Dokler imate to v sebi, se pravi, se lahko na novo preoblikuje telo.
In ta Mati Narava je večplastno naložena. Kot bi plast nad plastjo postavljali. Se pravi, in tako je
tudi v vašemu telesu ali v katerikoli drugi rastlini ali bilki.
Najprej je ta Energija, ta mehurček. Nad njo se pričnejo polagati določene plasti. In te plasti
potem razpadajo in se vlačijo ali vijejo ali prelijejo znova to jedro same fizične Matere
Energije. To je tisto, na kar bodite pozorni!
In le to se vrača nazaj v celotno telo.
In, če takšen planet počasi odmre ali ga izkoristijo, vnovčijo ali nekako ne spoštujejo, se pravi, se
ta bilka ali ta nitka preprosto samodejno iz fizičnih bitij povleče in se zlije v enostno ene podobe
Matere Narave, takozvane Matere Narave in se znova zmore povleči ali povezniti v navidezni
krog rotacije in se prične tako močno vrtinčiti, da pričnejo se gibanje energij, ki so naložene nad
njo. Prihaja do prevretja, do navidezne eksplozije, potem pa do realne eksplozije, kjer
dobesedno se lahko prvotno stanje znova ponovi. Pride do eksplozije planeta. Pride do izničenja
vsegá, kar je bilo ustvarjenega in ves program vsegá, ki je bil preoblikovan in zapisan, se shrani
prav v tej Energiji, ki ji pravite tudi Božja energija ali Mater Narava, Energija, tista, ki giba in vas
tudi nadiha.
In takšna energija je živa. In takšna energija kroži vsepovsod naokoli. In to je shramba, ki se
lahko združuje po različnih galaksijah, se medsebojno takšne energije zmorejo spariti in znova
ustvariti neki novi projekt, neki novi produkt nečesa ali osnove za nekaj novega, če se dva
takšna telesa ali nekako duhovna energija ali kompaktna energija znova združita.
To si pomnite in zapomnite!
Brez te materične ali materialne Matere energije ne bi bilo ničesar. To je sam začetek, da začne,
da se začnejo gibati in preoblikovati energije v drugačnih paritvenih plesih, da prične nastajati
kreativna energija vsegá.
In ne le to!
Ko vi, ki ste bili nad njo, izpustite njo, imate ustvarjen svoj program. Spomin, ki se lahko združuje
s posamezniki in tako nastaja karma. Se pravi, vaše življenje, ki je bilo izživeto, se povezuje med
posamezniki, ki so bili kreatorji takšnega življenja.
Mati Narava pa se nikoli ne povezuje v nekakšne male skupine v neki celoti, vendar se vedno
pobere v eno celoto, se združi, ker je bila osnova za vse vas. To si pomnite in zapomnite! In se
premakne ali odmakne in nekako nastaja in se giba ali kreira novo kreacijo novega vsegá.
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In to je jedro. In dokler ne pride do prasketanja ali do gibanja, se pravi, in temu pravite vi iskra ali
Božja energija, se pravi, še ni ničesar. Je le stari program, ki ste ga imeli, preden ste nekako prišli
do tega vstajenja ali do mirovanja.
Bodite pozorni!
Ko nekako takšno energijo želite uporabiti za kreacijo nečesa novega, se pravi, jo lahko tudi iz
drugih relativnih dimenzij povlečete v svoje ozvezdje, planetarnega, skupnosti ali vašega
planeta. Se pravi, ker imate osnovo že postavljeno, se pravi, lahko povlečete tudi druge energije
k njej. Se pravi, če se vaše misli združujejo ali povezujejo. Vendar, če ni ista energija, isti fokus ali
isti cilj, se Mati Narava ne bo spojila s to novo prišlekov, Energijo, ki jo lahko vi umetno
povlečete, se pravi, če se nekako pričnete gibati ali razmišljati kot misel, da bi pričeli obnavljati
to, ali postavljati ali dodati Njej nekaj, kar bi Njej prišlo morda celo prav.
Če nova energija, ki jo lahko umetno povlečete in je že od nekod, nekje, nekoč nekaj ustvarjala
ali kreirala, pride v bližino vaše, te, takozvane Matere Narave, se pravi, se lahko celo združita,
povežeta in nastane nova kreacija. To si pomnite in zapomnite!
Tako lahko nastane novo preoblikovanje, nova energija in se znova lahko postavljajo in
ustvarjajo nove vrste, ker je prišel novi zapis in skozi to pride do menjavanja določenih energij in
preoblikovanja določenih teles, določenih dreves, določenih bilk, vsegá. Takozvano kot nekakšno
navidezno kloniranje ali ustvarjanje povezave nekakšnih energij.
Vendar, vi si morate zapomniti, da vi, ki ste nekako nalitki, v takšno jedro ne morete posegati,
da bi tu kaj odluščili ali povlekli za sebe.
Tega pa vi kot nalitek ali kreacija nekoga, ki ste čisto na koncu prišli, ne morete od tega
odnesti nič ali skorajda nič od nič. To si pomnite in zapomnite!
Zato je ta ciklus te simbioze še kako zelo, zelo pomemben.
Zakaj Sem se pravzaprav ustavil prav pri temu?
To je znova program. Dokler ste živi, dokler ste gibljivi, se pravi, si pomnite in zapomnite,
ustvarjate spomin. In, ko vi občudujete naravo, ustvarjate neko simbiozo ali neki zapis. In, če vi
ljubite, cenite, spoštujete, ujčkate ali crkljate to energijo, ona od vas ponese spomin, ponese
zapis ali preprosto le določen delček določene karme ali spomina, ki ste ga vi v njo vtisnili v neki
simbiozi, v kateri ste živeli.
In, ko se vi razdružujete od nje, ona lahko popolnoma sebe zapre in ne da več nič od nič za vas,
če ste bili morda preveč slabi do nje. Tako ne morete iti v ponovno rojstvo ali življenje, vse
dokler nimate tega kot mehurčka ali balončka ali življenja, zasnovnega delčka od nje. To si
pomnite in zapomnite!
Vendar, Mati Narava ima program, koliko oziroma koliko časa bo sodelovala in kdaj se bo pričela
samodejno pobirati in vakuumirati tudi ona sama. Takrat potem pričnejo izumirati rastlinske
vrste. Takrat pričnejo kar čudežno izumirati določena bitja, čeprav so vam morda draga ali pa
tudi ne. Predvsem zato, ker je ona sama sebe iz njih pobrala. In zaradi tegá ni ponovnega ciklusa
ustvarjanja, gibanja določenih teles ali energij.
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Zakaj pa je za vas tako zelo pomembno, da ustvarite program dobrega?
Ker je ta energija jedro. Kamorkoli boste šli, kamorkoli vas bodo ponesle določene poti, smeri,
želje ali fokusi, morda tudi, ko boste zaključili življenje tukaj na Zemlji, se boste želeli premakniti
nekam drugam, v novo življenje ali vstajenje, se pravi, vi potrebujete dober spomin iz strani
Matere Narave.
Zakaj?
Ta energija je enostna v eni podobi vsepovsod. Kamorkoli, na katerikoli planet gresté, je to
osnova ali jedro. In če greste morda na 529-ti planet ali na milijonska ozvezdja daleč stran od
vas, se pravi, je to osnova vsepovsod. Se pravi, je tako, kot bi po niti sama sebe opozorila na vas
in vam potem ne daje več možnosti upanja ali zaupanja, ker ste bili morda celo slabi ali preveč
slabi do nje.
To pomeni, da se morda potem ne morete utelešati in ravno zaradi tegá prihaja do
prenasičenosti različnih bitij, ki ostajajo ujetniki v določenih svetovih ali prostorih in zaradi tegá
prihaja do navideznega prevelikega shranjevanja tistih, ki so bili nalitki. In zaradi tegá nastajajo
eksplozije oziroma nove galaksije, kjer se prazen prostor prenasiči in se prelije v drugo dimenzijo
in znova nastaja spomin. In zaradi tegá je vedno več vrenja in kreiranja in ujetosti slabega.
To je tisto, česar se morate zavedati, da je lastnica vsegá, da pridete do vdaha ali izdaha, prav ta
Energija, ker ona vam daje osnovo za nalitke, v katere se potem vi tudi potopite kot misel ali
kreacija, da potem nastaja novo telo, ki ga poznate ali imate.
In Mati Narava, kot jo Jaz opevam, se zmore pobrati samodejno iz večih planetarnih ozvezdij
hkrati ali pa iz večih planetov hkrati, ali iz večih rastlinic hkrati. Se pravi, to je tako, kot Sem vam
opeval, živa gibajoča energija, ki je nit, kot sončna energija in na koncu je takšen prostorček, v
kateremu vse zaniha, da potem pride do vdaha ali nekakšnega gibanja.
Bodite pozorni!
Če želite Mater Naravo sprejeti, se morate najprej zavedati, da jo morate objeti. Ker ste nalitki
nad njo, ste vedno pod njo. To si pomnite in zapomnite!
In to je tisto nekaj, kjer je dobro, da se ozavestite, da poznate program, da veste kako stvari ali
dogodki ali nekakšne energije tečejo in se postavljajo, da nastaja karma ali da morda nastane
širina usode ali lepote.
Po takšnemu delčku dobite lahko možnost ali priložnost ponovnega reinkarniranja, tako vi, kot
živo bitje, kot tudi rastlina, če je bila morda slaba, kot parazit, ki je nekako pričela rasti nad njo,
jo izčrpavati ali jo morda izsesavati.
Saj poznate rastline, ki dobesedno lezejo, rastejo in se zažirajo v drevo, črpajo njeno energijo in
pospešeno skrbijo za uničenje tega telesa. Se pravi, se dve energiji medsebojno prepletata in ta
prišlek ali nalitek preprosto črpa to naravno energijo, ali moč ali dih ali dah tega drevesa. Se
pravi, tudi sama Mati Narava ima lahko zapis, se pravi tistih, ki so prešli, ki so se prelivali preko
nje, da so jo izničevali, ali ropali ali obirali.
Pomembno od vsegá je, da se naučite dihati z njo, da se boste ozavestili, da je to tako kot
Božja Luč, kot Božja Energija, kot Božja Misel, kot harmonija. Da je to prvotni program tistega
ali tiste Energije, ki se je po zunanjosti prelila v notranjost tega balona ali praznega prostora,
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da je nekako pričela se nalagati nad njo, da je prihajalo do preoblikovanja vibracij energij, da
se je nekako iz gibajoče se strukture nastalo vidno telo. To je tisto, kar si morate zapomniti.
In, če boste želeli priti v kontakt s to Energijo, sedaj veste, kje imate kalček ali kje ste povezani z
njo.
Vendar, ta Izvirska energija ne želi izvirno biti vaša. To si pomnite in zapomnite!
Nikoli ne morete odtrgati nekaj od nje in shraniti v sebe, da bi bili samostojni, ker le v sožitju
celote ta energija sama po sebi tudi živi.
Zato je mnogo takšnih bitij, mnogo takšnih civilizacij, ki so razmišljali, kako Mati Naravo
podrediti. Vendar, Ona je Misel, ki je bila prva. In, ker je bila prva, je brez nalitka, je brez
možnosti preoblikovanja, je le tista osnova, ki vam daje osnovo za to, da ste tukaj tudi vi, čisto
sami.
POVEZOVANJE Z NARAVO
Ko pridete na obronek narave, se pravi, ko dejansko se nekako povežete z naravo, vsaj
začutite njeno dihanje. Poskusite enkrat iti v naravo in pojdite rahlo na hribček ali na
nekakšen bregec in poglejte po nižini. Prav zaznate, ko gledate v njo, to globino, ki vre.
Saj poznate, ko stopite na vrh nekakšnega hriba – višje kot ste, bolj zaznate takozvano
spokojnost ali umirjenost. Ta energija diha in se zliva nekako nad zelenjem, se pravi, tam, kjer vi
stopate oziroma sestopa vaš korak. To je ta energija, ki jo začutite. Naučite se jo začutiti ali
zaznati.
Zato bi vam svetoval, da morda kdaj pa kdaj, vzemite si čas, pojdite v naravo, pojdite nekako
višje in poglejte v dolino in opazujte to energijo. Začutili boste umirjenost ali spokojnost.
Najbolje se čuti zgodaj zjutraj.
Pojdite to nekajkrat narediti, da jo začutite, da se aktivira ta občutek, ki ste ga imeli, ko ste jo
lahko tudi sprejeli ali pa morda celo objeli.
Ko začutite to energijo te spokojnosti, boste tudi zaznali belo prosojno plast, ki se giba ali vije
tik nad zelenjem. To je tisto polje, do katerega se zliva ta energija Matere Narave. To je ta,
takozvana Božja Energija ali Moč ali Modrost, ki je namenjena le za ustvarjanje novega, ali
lepega ali najlepšega. To si pomnite in zapomnite!

TEHNIKA POVEZOVANJA Z NARAVO
Ko boste na bregu, zaznajte to energijo. Prav začutili boste, kako
od tega skupnega Izvira se steka nit v vas in videli in čutili boste to
povezavo, kako se ta energija po cevi steka v vas in se nekako
prične vrtinčiti ta vodna silhueta ali osnova tega praznega
prostora, ki ga imate tudi vi, čisto sami, od nje.
Ta energija se skriva v vas.
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Ko boste nekako tako povezani, občudujte naravo, dihajte z naravo. Prav zlijte se z naravo.
Vzemite si čas.
In, ko boste zaznali to cev, boste zaznali tudi prostor, kjer ste vi vraščeni, prav vraščeni ali
naliti nad njo.
Takrat pričnite nekako se gibati sem in tja (op. rahlo naprej in rahlo
nazaj), tako, kot je bila osnova tega dihanja. Začutili boste njen utrip.
Začutite, počutite kot, da ste del nje. Pričnite se gibati, prav začutite,
zlijte se z njo in zadihali boste z njo.
In, ko se boste prav globoko povezali z njo, boste začutili njen utrip, njeno bitje njenega srca
prav v notranjosti. Takrat se prepustite telesu, vodni silhueti, ki bo pričela odzvanjati ta
program. In bolj, ko se boste zlivali z njo, bolj boste zahrepeneli, bolj boste začutili, bolj boste
postali čuteči in to je tisto, kar je najbolj pomembnega.
Takrat se iz tega jedra, iz tega navideznega mehurja, ki ga boste začutili, prične
širiti najprej toplota po vaši materiji in bolj, ko boste dihali z njo, prav, kot bi se
gibali, se ji prepustite, boste videli, kako je ta nihaj postavljen v takšnemu
ravnovesju ali neravnovesju.
Vendar hkrati v ravnovesju združenja ste tudi vi, da imate moč materialnega in nekako takšnega
življenjskega, kot ga poznate.

Ko boste začeli čutiti to in ko boste pričeli dihati z njo, boste zaznali, kako
ta mehur raste v vas in se zliva v vas.

Začutili boste, kako vas preplavlja ta energija, ta globina ta širina in kar naenkrat boste prasknili,
kot bi iz vas prasknila energija svetlobe, srebrnkasto belkaste svetlobe, vendar, bolj se vidi vam
podobna srebrnkasta ali nekakšna srebrna barva, ki se razliva in prasketa. To je ta energija, ki jo
vi lahko razlivate naokoli in ki potem požene gibanje drugega vira energije, ki spi ali zaspi okoli
vas.
Ta energija je pravzaprav tudi duh ali duhovna energija, ki se prepleta in jo občasno zaznate.
Če se uležete na travo in gledate v modrino neba, se okoli vas pričnejo nekako nabirati ti, kot
nekakšni drobni lističi, se pravi, energija fizičnega materialnega nanosa ali duha, ki se ovija okoli
vas.
In prav, če boste dobro pogledali, bo ta energija prasknila iz vas in bo vsak takšen listič zarotiral
in se pognal v gibanje. Prišlo bo do trenja, do gibanja in do ponovnega življenja okoli vas in
fizična materialna energija ali Matere Narave se bo pričela poganjati in obnavljati.
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Vendar, vse do dandanes so sila redki, ki delajo to in vračajo ali poganjajo proces vnovičnega
življenja. Ker novo življenje lahko nastaja le, če je vaša misel tista, ki sprogramira program
novega, da se na novo nekaj novega porodi na Zemlji.
In skozi takšno telo kot ga imate, ste vi zmožni postaviti novo energijo novega zapisa, da se
znova naredi nekakšen balon, da se ustvari misel, da se ustvari telepatija in da se naredi spirala,
kot smo na začetku opevali. In, da še v času vašega življenja pričnejo vstopati energije, ki se
pripenjajo na to in pričnejo kreirati novo telo, ki ga lahko uporabite kot novo cvetje, nova vrsta,
ki pride iz nič in ustvari moč misli, lepote, kreiranja ali dekoriranja.
In s tem boste pomagali ustvariti harmonijo. In pomagali boste pognati to energijo Matere
Narave, ki se je že nekako pričela množično zapirati nazaj in vakumirati, se pravi, da boste
naredili novi nalitek novega programa, novega kreiranja.
Vendar, ta Energija ima zelo mogočno moč.
Ta Energija Matere Narave je nekaj, kar je živega, kar vam daje tudi moč ali pomoč. S to Energijo
se povezujejo Vilini. S to Energijo se povezujejo škrati. Škratulje pa so tiste, ki kreirajo povezavo
iz sebe navzven, da poganjajo te vrtinčaste energije, da nastaja novi proces vnovičnega rojstva
ali nove dekoracije novega življenja.
In to ste zmožni tudi vi, čisto sami.
Boste čutili potem, ko naredite takšne energije prebujenja v sebi, šele tedaj se boste zavedali,
kaj pomeni živeti v simbiozi z Materjo Naravo.
Tudi, če ste kdaj pa kdaj podrli kakšno drevo, tudi, če ste kdaj pa kdaj naklepno zrušili kakšno
drevo, tudi, če ste kdaj pa kdaj nekako potrgali, posekali ali škodovali naravi, se z ozaveščanjem
te energije naredi oprostilni program.
Mati Narava vam zmore oprostiti in na novo sprogramirati novi program vnovičnega druženja,
ali sodelovanja ali simbioze. To je tisto, kar je najbolj pomembnega.
Zato bi vam svetoval, da, na samemu začetku resnično pričnite hoditi malce višje v naravo, da
boste opazovali nižino. Ko pa boste nekako pognali to energijo, se vam pa aktivira tudi vedno,
kadar sedite, ali stojite ali pa se morda tudi vozite.
Vendar, ko se vozite, vsaj na samemu začetku, ne aktivirajte vsegá.
Vzemite si čas. Posedite v naravi in občudujte naravo zelenja okoli vas. Pričnite dihati z naravo.
Pričnite jo videti. Pričnite jo čutiti. Pričnite jo občudovati. In bolj, ko jo boste občudovali, bolj bo
mogočna njena zelena barva.
Zelena barva pa prične navidezno izstopati, ker jo vi pričnete zvati oziroma občudovati.
Bolj, ko boste naravo občudovali, lepša bo. Bolj bujna bo njena barva. Njena barvitost pa je
tisto, kjer se ona odzvanja na vas. To si pomnite in zapomnite!
In, ko jo vi pričnete občudovati, se ona prične po tej niti odzvanjati in znotraj se prične širiti ta
mehur in hvaležnost začutite v momentu in dobesedno vas mnogokdaj oblijejo solze te lepote,
čistosti te narave.
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Ko prihajate do takšnega procesa, le poskušajte ozavestiti, da je dobro, da jo poženete ven iz
telesa, da prične prasketati oziroma, da se toliko vaša energija nakopiči, da poženejo, kot bi iz
vaših por pognali laski svetlobe in potem poženejo ali premaknejo lističe teh energij, ki so
naloženi v avri.
Se pravi, da se prične ta proces tega ponovnega preoblikovanja. In takrat vse tisto, kar ste
občudovali, kar boste še občudovali, zmorete ohraniti in ohranjati takšno vrsto tudi na večnosti.
Zato se nekatere rastline ali bilke zmorejo vedno znova v kakšnemu življenju ali na kakšnemu
planetu znova pojavljati, ker jih odnesete v spominu, ker jih zmorete sprogramirati, si jih
prebuditi in jih znova vzgojiti.
To je moč, ki se skriva v takšni materiji kot jo imate vi, čisto sami.
In, ko potrebujete nekakšno potrpežljivost, pomoč ali dihanje iz strani narave, je dobro, da
začutite ta energetski kanal, to vrtinčasto enoto znotraj sebe in takrat lahko prosite tudi za
pomoč. Takrat vam zmore Mati Narava močno, močno pomagati.
Zato nekateri ljudje znajo privleči celo neurje ali kaj takšnega, da jim reši njim marsikaj ali celo
njihovo življenje.
Ona je živo bitje, ki sodeluje in se daruje za vas. To si pomnite in zapomnite, da ste del nje in
njenega življenja ali vstajenja!
Vsak kalček ima takšen delček. Iz vsakega kalčka zraste tudi novo telo ali novo nebo. To si
pomnite in zapomnite.
Mati Narava je zelo potrpežljiva, ker je tako vzgojena ali postavljena. To je tisto, kar je najbolj
pomembnega, da veste in se ozaveste.
Če boste želeli doma rastlino pognati v ponovno življenje, jo pričnite občudovati. Občudujte jo in
dejansko bo ona pričela spreminjati barvo. Postajala bo bolj močna, močne barvitosti in pričela
se bo odzvanjati na vas. Hkrati pa se ona povezuje s tem poljem te celote in hkrati ste vi
povezani s tem poljem, skozi to nit. Se pravi, in skozi to se prične proces poganjanja, se pravi, teh
energetskih delčkov, da lahko življenjsko energijo tej rastlini celo podvojite ali potrojite.
Zato tisti mogočneži, ki se želijo pogovarjati z rastlinami, jih najprej občudujejo in sodelujejo z
njimi na takšen način, da jih potem miselno sprogramirajo in poženejo v, ali vstopajo v njegov
proces.
Vaša misel je le nalitek, da lahko preoblikujete ali jo prebudite ali obudite. Pomembno je, da
veste, kako Mati Narava diha z vami in kje je osnova, kje je njena moč, kje je njena modrost.
Če rabite njeno pomoč, se vedno povezujte s to celoto, da se aktivira ta nit, da se
aktivira ta energija in dobesedno pričnite dihati z Njo in pričela se bo širiti ta
energija znotraj vas in tudi skozi vas bo Mater Narava znala, zmogla, razumela
vašo stisko in vam tudi pomagala.
To je misel. Mati Narava je misel, je miselna energija, ki je bila na samemu začetku tako
ustvarjena in skreirana.
Ona sama po sebi ne daje telo. Nalitki ali gibanja v sestavljanju ali v sklopu pa dajejo
mirovanje in tudi vnovično telo. To je tisto, kar si zapomnite!
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Bog ali Božja Energija pa je Energija, ki prihaja znova od drugod in je čisto drugače vezana na
njo. Je tisto, kar živi v simbiozi. Je nasprotnega polja. To je Božja Energija, ki pride in se vrtinči
ob Njej in delata paritveni ples sodelovanja ali druženja.
Da imate ljudje čustva ali čustveno energijo, je prišlo do simbioze združevanja Božje Energije in
te materične oziroma materialne Matere Narave. Se pravi, dveh vrtinčastih enot ali gmot, ki sta
se parila, sodelovala in postopoma nekako se sprijateljevala.
Zato ima vsako živo bitje lepoto in milino znotraj sebe. Zato ima čisto vsako bitje ljubezen,
ljubečnost, pozornost, mehkobo do vsegá. Zato ima, ali pa imate ali pa poznajo, nagonsko, to
sočustvenost do bitja, ki nastane, ki zraste, se pravi, ki se porodi iz vašega telesa in ki nikakor ne
zaspi.
Bodite pozorni!
Ravno tako, kot se vi veselite vnovičnega rojstva, se pravi, ko pride na svet novi plod, nova
energija ali nova misel, se zlivate in dihate z njim, ravno tako se dogaja z drevesom, ko iz njega
nastane novi plod. To je tisto, kar si pomnite in zapomnite!
Vsako drevo, ki razsuje svoj plod ali vsaka bilka, ki razsuje svoj tros ali plod, diha in živi z njim v
simbiozi in se radosti, ga podpira, miselno, energetsko, da on živi in se nekako pretoči kasneje
tudi k njej znova nazaj.
Vse to je misel. Ta ljubeča energija.
Zato včasih, kar poskušajte zaznati to ljubečnost med drevesi. Najbolje jo boste začutili ali
zaznali, da jo začutite in da jo privzgojite, da jo zaznate, da jo ločite, je pravzaprav morda
kakšen drevored ali prostor, kjer so drevesa drug ob drugem in živijo v simbiozi.
In občudujte stara drevesa, kako se njihova energija razliva preko krošenj na tla in kako mlada
drevesa rastejo tik ob njih. Kot bi jih pokrivali s svojimi krošnjami, jih pravzaprav ob sebe
podajajo, dokler oni ne ostarijo ali pa ne olesenijo do takšne stopnje, da jih običajno vzame
energija tega življenja znova nazaj.
In, ko opazujete morda nekakšen drevored, zaznate to simbiozo, kako se drevesa drug ob
drugega naslanjajo. Naslanja se ta energija, ki daje to kompaktnost. Zato skozi drevorede, ko se
peljete, zaznate prav to globino povezave te energije, te energije, ki se nekako povezuje
medsebojno in se naslanja na takšen kos druge energije.
Zato zaznate to tišino, to globino.
Ne opazujte avtomobilov. Zaznajte to lepoto, ki vam jo ponuja ta Mati Narava.
Če pa boste šli v naravo, pa si vzemite morda gozdiček. Tudi tam se boste lahko naučili, da
boste začutili, kako sodeluje oziroma kako živi ali zaživi ta narava ali energija.
Imate drevesa. Pod njimi so mlada drevesa. Velika drevesa vedno zastirajo ali
pokrivajo mlada drevesa. Vendar zaznajte, kako se polja, dobesedno, kot bi mati
drevo pokrila svoje mlado telo, kako ga ščiti in prav energija se zliva nad njim.

18

Mlado telo pa dobesedno raste in dela takšno plast. Ona teče
navzdol, njeni mladinček pa raste navzgor. In znova pride do rezanja
ali vezanja teh energij.

Se pravi, zopet dobite površino. Se pravi, pogledate drevo, pogledate podmladke in vidite, kako
je drevo nekako globoko razširjeno, pod njim pa so podmladki.
Plasti se zlivajo in v središču je prazen prostor,
navidezni prazen prostor, kjer se plasti drugo ob
drugo položijo. In, če to plast potisnete v mater ali v
glavno drevo, vidite os in točno v sredini tegá je
njihova skupna energija dihanja ali nekakšnega bitja,
se pravi, celote vsegá.
Naučite se občudovati in zaznati to.
Enako gre tudi k vam kot fizično telo. Če daste mater in otroško telo, mati vedno energetsko
pokriva, ščiti, tudi po zaščiti, po fizični anatomiji, vedno svoje otroško telo. In, ko otrok raste, se
ravno tako nekako združuje ta energija – od matere se pokriva navzdol, od otroka raste navzgor.
In znova dobite navidezni prazen prostor. Se pravi, kjer se plasti medsebojno gibajo in dotikajo.
In, če takšno plast poveznete v njo, pogledate v sredini preko matere, kot bi bila na osi, boste
dobili osrčje družinske veje ali delitvenega procesa, kjer je vam kot družina ali mati in otrok,
podeljena takšna skupna energija za takšno rast.
Zaznajte to!
To je zelo pomembno za vas, da boste pričeli spoštovati in dihati z Njo.
Če se želite Naravi zahvaliti, ne rabite praznih besed. Občudujte jo. Spoštujte jo. In pričnite
videti, kako ravnati z Njo. Ko se boste zavedali, da jo Ona živa energija, jo boste pričeli se
dotikati, jo boste pričeli crkljati, jo boste pričeli spoštovati.
In, če kot drevo, želite ohraniti neko energijo, ga pričnite spoštovati in občudovati in takoj
zatem, se pravi, za tem energetskim poljem, pa se pojavijo bitja, ki živijo v simbiozi z njim. To pa
so tisti, ki nekako čuvajo drevo. Jaz sem »izbral« nekako prispodobo drevo, katerokoli bitje, se
pravi, ima drevo svoje čuvaje, svoja bitja, ki skrbijo za to, da je drevesu lepo, toplo in prijetno.
Predvsem pa skrbijo za tisto Izvirsko energijo, ki je znotraj tega procesa osnova ali jedro.
In ti čuvaji se gibajo okoli dreves. In ti čuvaji, če je nevarnost, se zlijejo z notranjostjo teh dreves.
Se zlijejo tik nad osrčjem tega bitja, tega diha in ga ovijejo s svojo energijo.
Kdaj boste najlažje našli to simbiozo tega dvojnega dela?
Najlažje in najbolj pristno je vidno človeškemu očesu, če boste gledali živo oljko
ali oljčno drevo.
To je tisto, kar je najbolj pomembnega.
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Zato ima oljka ali oljčno drevo, če ga pogledate po deblu, toliko živega, toliko lepega. Se pravi,
toliko obrazov in teles, kot jih pokaže po materialni izdolbini oljka, jih ne pokaže nihče drugi.
Obraze, ki jih vidite izrezane na oljki, so pravzaprav izrazi ali obrazi ali telesa teh čuvajev telesa
notranjega telesa.
Zato si vzemite čas. Poglejte. Če nimate v naravi možnosti pogledati si oljčno drevo, pa si
vzemite vaša moderna telesa računalniške povezave. Odprite oljko in pričnite gledati oljčno
drevo. Šele tedaj boste videli, kaj je tisto, kar je ujelo morda fotografsko telo ali objektiv, da
boste videli, kaj boste potem v naravi tudi občudovali.
Oljka ali oljčno drevo ima ena in edina bilka še ohranjeno takšno simbiozo, da se vam pokažejo
bitja na fizično oko. Zato je oljka izrazito izoblikovana po podobah teh bitij ali čuvajev in oni so
tisti, ki jih dejansko lahko pripeljete tudi navzven.
Pazite to!
Ko drevo pričnete občudovati in ko zapazite dejansko bitje ali obraz ali del njega, vas bo le mirno
gledal in ko boste pričeli občudovati, boste aktivirali to energijo te celote. Ta se bo po teh nitih
prebudila in vas pognala v temu gibanju. Se pravi, ta navidezni prostor ali osrčje se bo pričelo
aktivirati. In bolj, ko občudujete to drevo, bolj se bo polnila ta energija, bolj se boste razširili in
zaprasketali, pognali in zavrtinčili boste te lističe, ki jih imate znotraj po avrični ovojnici in
program boste njemu oddali.
In odzvanja se telo. In takrat dobesedno bitje sam sebe prebudi in takrat boste na fizične oči
videli, kako bitje pride na površje telesa in se spremeni celo oblika drevesa.
Slikajte drevo in slikajte sproti, ko boste dihali s tem, boste videli, kako bitja dobesedno živijo in
prihajajo na površje.
Oni imajo svoje čuvaje.
Pomembno je, da se zaveste, da ste v simbiozi povezani vsi. In tudi vi imate takšne čuvaje,
med njimi je tudi vaš instinkt.
Vendar, vi sebe že dokaj dobro poznate.
Ne poznate ali pa ne začutite pa te narave. In ta Energija, ki je skupek vsem, je pravzaprav
takozvana mreža ali pajčevina, po kateri vi lahko oddate tudi svoj program.
Kadar vi rabite, resnično rabite, morda energijo življenja, se pravi, da se počutite zelo slabo,
pričnite občudovati naravo, drevo, zelenje, bilko – karkoli, da se aktivira ta povezava te niti in da
se prične gibanje in začutili boste napajanje in takrat lahko preprosto le pomislite in izdate svoj
program, ali željo ali prošnjo, se pravi, in ona se dobesedno zlije v notranjost vseh energij. In to
je tako kot telepatija, kjer se telepatično pogovarjate lahko na daljavo s komerkoli, tako se lahko
pogovarjate tudi z naravo, z drevesi ali z živimi bitji.
Zato vsi tisti, ki se želite povezovati z naravo, se povezujte preko tega kanala. In, ker je vsako
bitje povezano na to oziroma vraščeno ali nalito nad to, kakorkoli uporabim, je pravi izraz, vas bo
zaznalo ali slišalo.
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Zato se tudi živali odzvanjajo, ko jih pokličete. Zato lahko se tudi naučite sodelovati in
pogovarjati z Naravo, z življenjem okoli življenja, ki je okoli vas dejansko tesno obdan. Zato se
lahko pogovarjate s pticami. Zato se lahko pogovarjate z žuželkami. Zato se lahko pogovarjate z
marsičem, kar je vir, ker ste tudi vi tega deleža pobrali v sebi oziroma ste sebe prelivali preko
tegá.
Tako lahko sežete v globino vsegá, kjer je spomin, kjer je zapis, kjer so bitja povezana in zato vas
lahko sliši Mati Narava in tudi usliši. In, če rabite pomoč iz njene strani, je vsekakor to program
ali pa nekaka postavitev, kjer vi iz nje lahko dobite delčke od nje, pomoč ali celo bitja, ki jih
pošlje sama Mati Narava od sebe k vam ali do vas.
In, ko boste v oljčnemu nasadu, se pričnite pogovarjati z njimi. Ko boste zaznali bitja, kako
pridejo na površje iz drevesa, jih boste zaznali tudi okoli drevesa. Oni so tisti, ki pridejo v
enosti ene podobe celo blizu vas in marsikateri ljudje vidijo ta bitja, ki se potem odzvanjajo na
vas. Oni so tisti, ki vam lahko tudi prisluhnejo in vam tudi ponudijo svojo pomoč. Vendar le
tistim, ki spoštujete, spoštujejo in še bodo spoštovali, ljubili in cenili Izvirsko Matero Energije,
ki je nekaka zasnova ali osnova za to, da je tukaj večni mir.
Kadar se zgodi, da nastane nemir, da določene vrste preprosto izginejo in je nekakšen
preoblikovani proces, je možno ponovno vdahniti, se pravi, ponovno ustvariti bitje ali življenje,
rastlino ali žival.
Če posežete v Mater Energijo, jo pričnete mamiti ali prepričevati, vendar je ne morete prelisičiti.
Nikar ne poskušajte, da jo boste obrnili ali pretentali, ker je ona tista, ki ve mnogo prej, predno
vi misel postavite. Predno vi misel postavite ali jo izoblikujete, ona že ve, kaj boste naredili in kaj
boste tudi poprosili.
Zato je pomembno, da ste srčni in vedno, ko posegate v ta Izvirski energetski delež, bodite res
topli in iskreni. Drugače rajše ne prosite za njo, da bi morda ustvarilo novo telo.
Mati Narava je ena najmogočnejših energij, v katero ali nad katero ste vstopili kot nalitki, kot
skupek različnih premičnih drobcev, takšnih ali drugačnih bitij. Vendar je Mati Narava, se pravi,
kot svoja Boginja ali samostojna enota, ki se povezuje z Nebom, s toplimi, srčnimi, ljubečimi
Nebesnimi znamenji in Ljubečo Božansko energijo, ki je osnova za to, da so čustva in je osnova
te simbioze zato, da imate tudi v sebi ta mir in nikakor ne nemir.
Vsaka osnova je čista osnova. To si pomnite in zapomnite.
Vse ostalo, kar je prišlo, je prišlo kasneje in je bilo namenjeno rušenju tega mira in harmonije.
Če boste želeli najti mir v sebi in da boste zelo nemirni, se pričnite povezovati s to energijo in
hkrati, ko se povežete s to energijo Matere Narave, vas sliši tudi Nebo ali ta Božanska energija
ali Božja energija kreacije, ki je v simbiozi tesno povezana z njo. Tako, da lahko dobite pomoč
ali sodelovanje tako iz spodnje energije, po kateri hodite, a hkrati tudi iz Božje energije, tako, da
boste vedeli, kako vstopiti, kako nekako prestopiti in kako pravzaprav sprejemati tudi ta
energetski tok.
Tam je vse vaše. Vaše tudi tisto, kar ste nekoč imeli in od česar ste tudi nekako pobegnili. Če
imate v zapisu karkoli slabega, da vam leži na vesti, da ste morda naredili škodo naravi, se
vsekakor pokesajte, vendar takrat, ko začutite to. Ne govorite nekaj, kar v tri dni ali v prazne
besede. To je nesmiselno. Začutite hvaležnost, lepoto in ko začutite to lepoto, ko boste
občudovali naravo, bo prišlo tudi do izničenja, ker boste ozavestili, kaj ste slabo naredili in
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Energija Matere Narave bo izničila in uravnovesila vaše zapise, ki ste jih lahko ustvarili tudi skozi
to fizično živo življenje.
Zato si pomnite in zapomnite!
Največja moč je hrepenenje. Največja moč je misel, je utrip, je dih, je življenje, je vstajenje. Je
ljubezen. Je pozornost in je tudi dotik, ki je v večnosti vedno le dih.
S tem bi pravzaprav prvi del Jaz nekako tudi zaključil. Upam, da Sem vam nekako pričaral
oziroma prikazal na zelo, zelo preprosti način tisto, od česar imate vir Življenja, vendar ne le
modrosti. Imate vir Življenja, da se nahajate prav tukaj, v tej galaksiji, v tej dimenziji, v tej širini, v
kateri pravzaprav iščete mir in nikakršen nemir.
Želim vam lep in prijeten počitek, ali v vašem kotičku.
Lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Malce smo pogledali ali pokukali, kaj se pravzaprav bo godilo in bo nekakšna raztrganina
določenega zvoka prisotna, zato Sem nekako tudi poprosil. Glede na to, da smo drugače danes
postavljeni ali povezani, Sem se kar nekako predhodno kar posedel tukaj, kar smo potrebovali
določeno povezavo. Se opravičujem zaradi tegá.
Drugače pa lep in topel pozdrav znova nazaj.
Danes so bile določene daritve drugače postavljene oziroma drugače izbrane in popolnoma
drugačne od tistih, ki ste jih nekako predhodno poznali ali pa nekako na različnih druženjih tudi
dobivali.
Danes so bile daritve postavljene v čast in v nekakšno slavo ali opevanje Materi Naravi, tako, da
ste prav v tej smeri dobili tudi določene daritve. Skozi to boste lažje začutili samo Naravo, samo
Energijo in tudi drugače boste začutili naravne energije, ki so povezani ali povezava določenih
niti in določene širine.
Vendar, pazite!
Se pravi, ta energija je vezana na daritev oziroma daritve so vezane na to energijo, ki je prosto
lebdilna po sami naravi. In to ni energija ali daritev, ki je povezana z globino ali s podzemljem. Na
ta način boste nekako tudi lažje sebe zaznavali, začutili. Zaznali boste ali bolj izrazito boste
zaznali svoja čustva. In skozi te daritve boste še bolj iskreni, še bolj pošteni in še bolj izrazito
vam bo nekako prihajala na površnost srčnost ali odkritost. Tako, da to je tisto, kjer boste skozi
to nekako ustvarjali lažje tudi določeno harmonijo, s katero se boste povezovali in s katero se
tudi že povezujete z Nebesno energijo.
Nekaj se je ustavilo.
Kakorkoli že, lep pozdrav znova nazaj. Ta čas je nekako namenjen vam. Tako da, v temu času
smo odprli tudi zemeljskim rajnim prehod in prihod do nekaterih, ki ste tukaj poveznjeni
oziroma sedeči. Tako, da nekateri vas bodo obhajali v sklopu sedanjega druženja. Nekateri boste
tudi po njihovi strani dobivali določene daritve, tako, da ne boste nekako presenečeni, če se
morda kdo komu kaj pojavi.
Takole. Upam, da tema, ki smo jo predhodno odpirali ni bila preveč zahtevna za vas. Poskušali
smo jo nekako pričarati res na zelo, zelo preprosti način, da jo začutite, da zadihate oziroma
zaznate, kaj in kako je nekaj bilo in je tudi mogočnega postavljenega za vas, da se boste nekako
ozavestili veličine in širine te mreže in te povezave, simbioze, v kateri tudi ste.
Glede na to, da je ta čas namenjen vam, vašim vprašanjem, vsekakor lahko kar pričnemo z
vprašanjem. Kdo bi nekako prvi povprašal oziroma bi morda karkoli, na katerokoli temo želel
kakršenkoli odgovor? Izvolijo.
»Gospodje, lepo, lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve. Danes bom vprašala bolj osebno
vprašanje, če smem?«
Izvolijo.
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»Zanima me, če so bile nekatere ugotovitve, ne nekatere, kar vse ugotovitve v teh zadnjih
večerih ali nočeh, točne?«
Vidim, da imate točne podatke, vendar so se dogodki spreminjali. Glede na to, da imate vpliv in
moč na dogodke, se pravi, ko jih ozavestite, se pravi, lahko spremenite tudi zapise. To je tisto,
kar je nekako najpomembneje, da veste. In to je tisto, kar se gradi tudi skozi karmo oziroma
lahko na ta način spremenite tudi karmo.
Dogodke je vedno treba ozavestiti in vi ste, kot vidim, določene dogodke ozavestili, razmišljali,
doumeli, jih sprejeli in na ta način energetsko vplivali tudi na tok dogodkov, ki so, ali z ljudmi ali z
živalmi, z rastlinami nekako tudi vezani ali povezani.
»Najlepša hvala.«
»Lep pozdrav. Spoštovani, res iskrena hvala za vse dogodke, ki ste nam jih pripeljali, res
prijetne, v zadnjem obdobju. Zahvaljujem se vam za vse darove. Ker tudi sama neznansko
uživam v naravi in ste res izjemni, ker ste pripeljali to temo med nas, ker se premalo
zavedamo, premalo čutimo. Tudi sam čas nam nekako tega niti ne dopušča, tako, da res
uživamo, ko začutimo utrip narave. Zdaj še bolj, po vseh teh vaših učenjih. Jaz imam tudi eno,
malo bolj osebno vprašanje. Namreč, ko izvajam kako tehniko ali pa kako zaščito, se mi
dogaja, da mi v usta priteka slina. Zakaj se to dogaja?«
Zaradi tega, ker takrat, kadar se aktivira vodna energija, vodna energija ali vodna struktura, se
dejansko prične nekako prebujati tudi proces te zaznave.
Enako, kot vam priteče voda ali slina, kot pravite, v usta, enako lahko napolnite tudi ledvica. O
tej tehniki imate tudi nekaj povedanega oziroma smo jo kar na široko nekako obrazložili na
enemu izmed tehtanj oziroma obrazlage na nekemu druženju. Tako, da na podlagi tegá se da
aktivirati vodne energije, ki in ki so nekako podlaga za stojnost tega telesa. In, ko se nekako te
plasti nekako skupaj poveznejo, se pravi, ko višje zavibrirate in ko greste skozi njihove ovojnice,
ker je vse nekako naslonjeno drug preko drugega, se pravi, se aktivira ta vodna energija in zato
se dejansko prične tudi ta proces.
Vendar, ne vedno.
Ko boste naredili določene tehnike ali jih delali, bo to še izrazito bolj prisotno. Pri nekaterih
boste zaznavali večje vodovje v ledvenemu predelu oziroma na predelu ledvic ali ožilja. Nekateri
pa to bolj zaznavate nekako po ustni votlini, glede na to, kje pravzaprav ste oziroma kje imate
tudi zasnovnika tisti moment. Ker, zasnovnik je pravzaprav tisti, ki se približa takšni energiji in se
pravzaprav medsebojno povezujete. Zato se tudi ta proces tudi sproža. Nekateri pa morda bolj
zaznojijo v določenemu momentu. Znova je odvisno, skozi katero plast ali kanal sebe nekako
sestavljate. Vendar, to je le prehodnega značaja.
»Pa še eno kratko vprašanje bi samo imela. Namreč, občasno se mi pojavlja tudi, da zaznam
po telesu, kot bi mi nekdo spustil nek električni impulz, ampak, samo do višine, mislim da,
kolen. Pa me zanima, kaj je to? A je to kakšna energija, ki jo posebej zaznavam?«
Bolj, ko delate na zvišanju teh frekvenc, bolj izrazito čutite, kje se pravzaprav končajo določena
polja. Se pravi, mrtvo polje je običajno nekako do gležnjev oziroma tudi do kolen. Nekateri, ki so
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morda bolj obteženi, je njihovo polje te mrtve energije celo do stegen oziroma do višine, kot do
nekakšnih kolkov. Do tam je pravzaprav mrtva energija oziroma plast.
Če si predstavljate?
Imate kompaktno zemljo, ki jo vidite vi, po kateri stopate in ker je telo večplastno, tako kot je
nekako večplastno tudi svetovje oziroma svet, ki je okoli vas, je eno izmed teles, ki shranjuje
zapise, se pravi, prav iz življenja fizičnega življenja ali vstajenja, različno obtežen in ta pravzaprav
spolzne mnogo globlje kot si upate misliti in imate lahko materično telo navidezno navzgor, velik
del njegovega telesa pa je navzdol. Se pravi, in tako se nekako različne plasti svetov še mnogo
bolj izrazito zaznajo.
Pri vas je bil pravzaprav ta svet izrazit prav do tukaj. Tukaj imate zaprte kanale. Se pravi, tukaj
zemlja ali podzemeljski svet ne more vstopati. Se pravi, in izrazito ste uporabljali višje energije,
se pravi, vse do kronske oziroma Nebesnih energij. In to je ta pretok teh energij, ki zaokroži, ker
vedno, ko zvišujete frekvenco morate iti nižje, se pravi, se odpira nasprotno polje, ker gre z roko
v roki tako višina kot tudi globina. Vendar tukaj, pri vas, ni bilo nič slabega.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Prenašam tudi pozdrave in zahvale Lani in vsem vam za vse
tiste, ki niso danes mogli biti iz takšnih in drugačnih razlogov tukaj. Jaz imam tudi eno osebno
prošnjo. Sem na prelomnici in bi prosila za pomoč, da me podprete, da bom lažje naredila ta
korak, ki ga imam v mislih. Potem bi pa imela – eno izkušnjo sem imela. Prejšnji mesec sem
videla čudovit sončni zahod in mavrico okrog sonca. Bilo je tako lepo. A lahko kaj prišepnete
okrog tega? Hvala lepa.«
Najprej se dotakneva te mavrice.
To je kanal. To je prehod. Preko takšnega prehoda ali sončnega luninskega dela prehajamo prav
mi, čisto sami. Se pravi, in če dostikrat, malce večkrat nebesno energijo v temu sodobnemu
času, se dobesedno vidijo mavrice. Prav kanal, kjer je globina, se pravi, in ta kanal diha. To je
kanal ali prehod iz ozvezdij v ozvezdje in se lahko prehaja le preko sončne energije oziroma
preko sončnega sistema.
Nekateri kanali, ki se odpirajo na nebesih, se vidijo kot male mavrice, se pravi, so lahko tudi
polovični. Polovični, takšni kanali ali nekakšne mavrice nekako poudarjajo, da je to le polovični
prehod. Drugi del pa še ni zgrajen. Se pravi, se gradi iz zemlje. In, ko je nekako nebesna ali
zemeljska struktura kanala ali energije povezana, se na vaši materičini vidni strukturi vidi
mavrica. Se pravi, dobesedno se vidijo nekakšni prehodi.
Enako se odpira tudi ob lunah. Če boste dobro pogledala, boste včasih tudi videla bolj izrazite
prehode in je mavrica. Prav nekako tako, na debelo, na široko se vidi obok, dobesedno kanal, ker
tudi preko Lune ali luninskega dela se zmore prehajati v zemeljski svet.
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Kar se pa tiče vaše prošnje, vsekakor vam bomo stali ob strani. Vendar bo nekaj časa težko.
Vendar, pomembno je, da se vi znotraj sebe odločite, da dozori vaša odločitev in za tem potem
tudi stojte. In, ko se boste odločili vi, bomo pomagali tudi mi, čisto sami.
»Jaz bi vas tudi prav lepo pozdravila in se zahvalila za vse daritve, ki smo jih deležni. Bi pa
imela tudi nekak osebno vprašanje, ker se mi zadnje čase dogaja. Na primer, ko se pripravim
za sproščanje, se mi začne tukaj (op. pokaže srčno čakro) trest, kakor, tak občutek, da bi nekaj
hotelo iz mene ven. In v grlu tudi čutim tak nemir. To se mi je zgodilo tudi prej tukaj, ko sem
bila lepo umirjena, vse in se je meni to začelo in kar nekaj časa rabim, da se umirim. In me
zanima, kaj bi to bilo? Hvala lepa.«
Vaš zasnovnik se giba in, ko pride na določeno točko, on vidi navzven. In vedno, bodite pozorni,
kadar greste v višino, se pravi, se to dejansko dogaja po materiji. Prav dobesedno po materiji
zaznavate to drgetanje.
Se pravi, takrat je neka višja energija v bližini ali z vami.
Kadar pa je obraten tok, se pravi, da je ob vas kakšna nižina, se pravi, ta globina,
takrat pa dobesedno vi padate v ozadni del, v hrbtni del. Vendar to pri vas tega ne
vidim, le zato, da boste ločili, se pravi, se pa pada v spodnji del ali pa v nožni del.

Se pravi, takrat se dobesedno čuti, kako vibrira določeno področje in dobesedno, kot bi imeli
nekoga manjšega ali malo podobo shranjeno v telesni strukturi in to je tisto, kjer se zaznava ali
odzvanja.
Vendar, to je prehodnega značaja.
Da se boste lažje umirili, dobesedno poženite ali prebudite to zlato energijo. Vi jo imate kot
palačinko naloženo okoli, okoli prsnega koša. Se pravi, kot bi imeli zlato palačinko. To aktivirajte
predno pričnete. Se pravi, da jo vzburkate, da se ona aktivira in ta vas popolnoma umiri. Se
pravi, kot bi se nekako, dobesedno napihnili, tako jo aktivirajte in ta zlata energija, zlata
frekvenca vas bo popolnoma umirjala.
Vendar, tukaj vidim, da ni nič slabega.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za vso pomoč in za vse znanje, ki sem ga od vas
prejela v letu, zadnjem, odkar sem prišla v stik z vami. Danes sem vas želela nekaj vprašati, pa
mislim, da ste vi že to naredili v preteklih dneh…
Da.
… in se vam za to zahvaljujem. Prosim, da mi ta dva naporna dneva, ki mi sledita, stojite ob
strani in da pomagate pri mojemu napredovanju. Zahvaljujem se vam.«
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Tako. Neka oseba je tisto nekaj, kar ste želeli povprašati. Ne bojte se! Vse se bo dobro izteklo.
Pomembna je srčna energija, čisti fokus. To je tisto, kamor ste usmerjeni. Tako lahko vedno,
glede na to, da imate čisto energijo, se dejansko tudi čista bitja vedno znova zmorejo povezovati
z vami. Tako, da boste dobili tudi podporo. Potem pa bo popolnoma umirjeno. Tudi tisti delovni
dnevi bodo popolnoma umirjeni.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Tudi v mojem imenu iskrena zahvala za vso podporo. Bi pa vprašala – v bistvu, zadnje čase se
dogaja, da, ko odprem računalnik, da vidim, da ljudje izginjajo oziroma, da so pogrešani. Pa
me zanima, ker se je tudi pojavilo, da okrog Bohinjskega jezera je izginilo določeno število
ljudi. Pa me malo zanima, kaj je s tem? Ne vem, zakaj se mi to, pač, zadnje čase prikazuje? Bi
pa še vprašala samo eno vprašanje, da, če se mi karkoli lepega zgodi, nekako začutim, da ste z
mano in se vam, če sem v avtu, na glas zahvalim, se smejim, si pojem. Pa me zanima, če me
slišite?«
Smeh…
Vedno se sliši vsakogar, tako kot smo na enemu druženju predhodno opevali. Kar mislite, kar
govorite, kar čutite, kar zadihate, vedno nekaj iz vas privre. Tako, da tudi, če po fizični anatomiji
ne spregovorite, se pravi, se nad vami odvija preslikava vaših misli, vašega čutenja, tako, da
vedno znova se to vidi vse in vsakomur.
Tako, da na tej bazi vsekakor se vidi in čuti.
Kar se tiče izginjanja ljudi – veliko ljudi ali velikim ljudem se dogaja, da se jih občasno premika iz
enega prostora v drugi prostor. Se pravi, ali iz enega kraja v drugi kraj, ne da bi se zavedali kako.
To je zaradi portalov, ki se odpirajo, kjer se nekako tako visoka frekvenca pripne ali poveže z
materijo Zemlje, dobesedno je tako, kot bi kanal tekel iz višine v globino in ko se zemeljski portal
poveže z višjim energetskim kanalom, se pravi, se energija tako močno zavrtinči, da se občasno
zgodi, da tista oseba, žival ali rastlina, ki se v tistemu danemu momentu nekako prečka ta kanal,
njegova energija drugače zavibrira in se ga dejansko lahko prestavi drugam.
Zato je mnogo ljudi takšnih, ki se določenih trenutkov sploh ne spominjajo. Le znajdejo se na
določenih drugih krajih. To je eno.
Kot drugo so običajno ljudje, ki pozabljajo ali pobegnejo. Mnogo je takšnih, ki želijo ustvariti neki
vtis, se pravi, da se nekdo za njih nekako odzove ali jih preprosto vsaj opazi ali pa poskuša najti.
Ti ljudje, večina takšnih je, zanalašč ali zavestno, zavestno pobegnejo in se skrijejo.
Malo število pa je takšnih, ki jih naklepno ugrabijo, da jim poberejo določene organe ali pa, da se
jim dogaja karkoli drugega.
Tako, da te zgodbe od različnih ljudi so drugačne. Vendar tisti, ki jih samodejno prestavijo
običajno nimajo niti spomina, ker se za delček sekunde svetlobnega sijaja tudi materija razblinja.
In, materija, tako kot veste, se jo da premikati, vzdigniti, zavibrirati in preprosto tudi premakniti
drugam. Vendar morate biti na pravi frekvenci.
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Tako da, če se boste kdaj pa kdaj igrali, poskušajte morda vzeti moko ali nekako nekaj lahkega,
kar posujete po nekakšni vibrirni plošči. Potem dajte močan zvok. Različne zvoke usmerite v
ploščo, kjer je moka ali kakšen prah. Nekaj, kar je lahkega.
Zvok dejansko lahko usmerite z zvočniki in ko boste nekako prižgali določen zvok, se bo začela
vibracija risati ali slikati po, na primer takšni moki. Zamenjajte zvok. Dobili boste drugačno
obliko in tako vibrira tako materija kot tudi kaj drugega. Tako, da na ta način se tudi da
marsikaj premakniti ali izmakniti.
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vse daritve. Današnja tema je bila meni prav pisana na
kožo, ker sem zelo povezana z naravo in čedalje bolj tudi čutim to. Tako, da, res, prav lepo je
bilo. Vprašanja nimam, ker bom v kratkem vas obiskala, tako, da, takrat bom pa imela več
vprašanj. Hvala lepa.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Lep pozdrav. Hvala za vse čudovite daritve. Bi pa samo rada to povedala, da par dni nazaj, ko
sem čistila reptilska jajčka, ko sem zaključila to fazo, sem čutila roko nekoga na levem ramenu
– kar dosti močno in sem se obrnila in je ta entiteta zginila. In potem, ne vem, ali naj še
nadaljujem s temi jajčki ali sem jih že zaključila? Kaj je to bilo?«
Jaz vidim, da je bil to vaš vodnik in je bilo to kot pohvala. Se pravi, kot da: »dobro je, počakajte in
nadaljujte s tem.«
»Nadaljujem?«
Še nadaljujte.
»Ja.«
Vsekakor.
»Potem pa hvala lepa.«
»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz bi se prav lepo zahvalila za vse daritve. Bi pa imela kratka
vprašanja, in sicer, v sredo zvečer, sicer ne vem, ampak sem imela občutek, da ste bili z mano,
ker sem ob osmih tako trdno zaspala v dnevni sobi, kar se ne spomnim, da bi se mi to kdaj
zgodil in do desetih, da sploh nisem mogla k sebi pridet, da so me kar gledali domači. Začutila
sem, enako sem se počutila kot parkrat, ko sem bila na daritvah, na teh skupinskih
kanaliziranjih. Potem bi vprašala še – že pol leta približno delam pranske vaje, pa bi rada
vprašala, vaše oči bi rada, če napredujem? In začela sem s kristali. Pri kristalih imam pa
občutek, da je malo bolj komplicirano, vem pa ne. Torej, ali delam prav ali ne? Začela sem.
Vem, da bom to tudi nekako naredila, kot pranske vaje, mislim, da delam prav. Tako, da bi
rada, mogoče, če mi kaj okrog teh kristalov, ali sem približno na pravi poti, ker ne čutim, da bi
kaj kam kaj šlo ali, da se kaj dogaja. To bi rada. Pa samo podporo, ker vem, da jo imam skoz za
tisto, kar rešujem z mojim možem. Hvala lepa.«
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Nekaj dni predhodno, predno se odločite oziroma preden se že pripravljate na povezavo ali na
druženje, se povezujemo in prihajamo tudi mi, čisto sami. Tako, da določene daritve se nekako v
znak ali v čast zahvale nekako darujejo že predhodno. Ker tisto, kar se pripravi, se v drobnih
delčkih deli že prej, le zato, da se nekako ti drobni delčki lažje vlivajo v notranjost vaše energije.
In, ko prinesemo glavni delež ali glavni kos te energije, se mnogo hitreje to zliva v telesno
strukturo in na podlagi tegá je daritev bolj uspešna. Tako, da nekateri potem, po takšnemu
postopku nikoli ne bi zmogli izpustiti teh visokih vibracij.
In to se je nekako odločil Vrhovni svet za takšna darovanja le zaradi tega, ker je bilo toliko ljudi,
ki se, ali duhovnih energij, ki se nikakor niso zmogle spajati. Zato obhajamo že majčkeno prej, da
pripravimo vse skupaj.
Kar se tiče podpore za vašega moža oziroma v tisti kombinaciji, vsekakor boste dobili.
Kar se tiče pranskih vaj. Pranske vaje je pomembno, da sledite dihu in ko ste nekako v dihanju ali
v zadrževanju določenega zračnega meha, ki se pretaka, pomislite na hrbtenico, kako se
sestavlja ta prvotni ciklus te cevi skupaj in to je tisto, kjer boste naredili ta prestop ali nekakšen
preklop.
Vendar, delate lahko tudi pranske vaje za fizično hrbtenico ali za oblikovanje svoje fizične
materije ali telesa.
Kar se tiče kristala, delajte to še naprej. Niste še nekako končali. Imate še nekaj za postoriti.
Vendar vam bomo sproti tudi pomagali, tako, da morda bomo kaj prilagodili, da boste lažje sami
sebe tudi zgradili.
Vendar, ne pozabite!
Imejte premore. Nekako vsaj na vsakih tri dni ali rajši dlje naredite en barvni kristalček ali
odstranitev samega kristala ali reptilskega energetskega polja iz svojega položaja. Tako, da ne
boste preveč skupaj ali na hitro delali te premike.
»A lahko samo še vprašam za barvo kristala. Jaz ne premišljujem prej, kakšen kristal bom
odstranila. Ampak, enostavno, ko sem v tej fazi, ko grem z roko, mi pač pride ena barva in to
barvo poskušam, ta kristalček poskušam najti. Zdaj, če ga najdem, pa ne vem? Ampak, nekak
v mislih imam, da sem ga najdla.«
Pomembno je le, da se prepustite vašemu instinktu. On točno ve, katero barvno nianso imate na
površju. Tako, da, nič se ne pripravljajte, katero barvo ste odstranili, katere niste – preprosto se
prepustite toku svojega vodstva in prava energija se tudi odstrani.
Vendar, da vam še nekaj prišepnem, kar se tiče teh reptilskih energij.
Tako kot poznate. Mali možgan pripada reptilskim energijam in vsa ta barvna lestvica, ki jo vi
odstranjujete, se nahaja tudi v vaših čakrah, se pravi, v vaši notranjosti. Njihova energija ali
njihova telesa, spominski delčki ali prehodi so enako obarvani kot pa vaši. Tako, da, tukaj imate
zelo podobne energije. Zato je tudi uspeh tega luščenja teh energij tako zelo uspešno.
»Lepa hvala.«

29

Prosim.
»Najlepša hvala za vse. Jaz imam pa tudi eno zelo osebno vprašanje, in sicer me zanima, ali
naj nadaljujem z zaščito. Pač, saj veste, kaj mislim?«
Da. Delajte še to. Vendar, občasno zaznavate drugačnost. Drugačno barvitost oziroma drugačno
gostoto. Vendar le zaradi tega, ker nekdo, ki je nad vami, razsodi in dosodi, da morda
potrebujete kdaj pa kdaj kaj več, zato vam da preko preliva še nekaj in to zaznavate. Da boste
vedeli, od kod in kaj to pravzaprav prihaja. To je nekaj, kar je vam v prid. Vendar, še naredite
kdaj pa kdaj. Boste še potrebovali to.
»Hvala.«
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Današnja tema mi je bila prav za dušo. Vstajam zelo
zgodaj, tako, da skušam ujeti zoro zjutraj, ker čutim zelo, zelo dobro energijo takrat in me
napolni z energijo tako jutro. Ampak, ena stvar me nekak moti, pa bi vprašala, kako jo rešit? V
vrtu imamo veliko polžev in če jih ne bi jaz pobirala, bi nam vse pojedli. Zdaj pa ne vem, kako
naj se teh polžev rešimo oziroma, kaj bi človek naredil z njimi?«
Polži so pravzaprav produkt nesnage. To prvotno v samemu vstajenju ni bilo postavljeno. Ni bilo
takšnih škodljivcev ali takšnih bitij. To jih je človek ustvaril sam. Proti takšnim bitjem pomaga
zvok, vendar ne vaša mantra. Vi dejansko lahko kakšne steklenice ali nekako stekleničke
preluknjate, da nekako oddaja določeno vibracijo.
Kot drugo vidim, da lahko posadite določene rastline, ki lovijo te nekake polže.
Kot tretje vidim, da lahko izkopljete kot nekakšne kotanjice ali nekakšne lovilne pretoke ali
kanalčke, se pravi, kot bi naredili nekakšne žlebove, v katero nalijete oziroma date morda od
kakšnih žlebov, od starih žlebov, se pravi, zakopljete ob samemu vrtu, že morda zgodaj
spomladi, predno se vse tukaj prebudi, se pravi, naredite takšne lovilne posode.
V te posode dajte nekaj, kar polži radi pijejo. Morda kakšno pivo ali kombinacija česa takšnega.
(smeh)
To je nekaj, na kar se bodo oni zagotovo, zagotovo sprijeli. In tako jih potem dejansko lovite in
pobirate navzven. Vendar, pomembno je, da jim pretrgate pot »puzanja« ali gibanja. To je tisto,
kar nekako njih polovi.
Vendar, takšen del bi morali delati nekako dve leti do tri leta sproti, ker se bo še vedno našel
kdo, ki bo v notranjosti. Vendar, novi pa na ta način ne morejo priti preko teh kanalčkov in
dejansko, to je tisti najmočnejši način, kjer se jih preprosto da otresti ali pa znebiti. To je tisto,
kar na hitro vidim.
»Hvala lepa. Samo, kaj pa potem s temi polži narest? Ker to me, namreč, jaz imam zelo rada
naravo, samo ne vidim drugega, kot da te polže pobijem, ker drugače mi ti polži spet pridejo v
zelenjavo.«
Če ste dobrega srca jih lahko preprosto date v kakšno kanglico in jih odnesete nekam daleč,
daleč stran. Morda v gozdiček ali kam na kakšno drugo jasico. Tako se jih nekako otrese.
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Vendar, sol jih le raztali in jih iz notranjosti požene. Če se morda poigrate s kakšnim polžem, če
ga posolite, iz njega nastaneta dva. Kot, da iz velikega nastane nekaj svežega in tistim, v soli je
pravzaprav čisti nasprotnik. Tako, da to je nekakšno, Meni navidezno majčkeno mučenje.
Vendar, najbolje za njih je, če jih pobirate.
Dokler imate to nesnago na Zemlji, kaj drugega v temu času Jaz ne vidim, razen, da bi naštimali
ali prihranili kakšne zvoke. Vidim, da se dobijo v trgovinah nekaj, kar odganja te plazilce ali
nekakšne pozavčke. Se pravi, to imate tudi nekako v vaših nakupovalnih centrih, vendar je tudi
kar nekaj denarja.
Mantra tukaj pa, ne vidim, da bi vam nekako prav, nekako prišla na temu področju.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Tudi jaz se zahvaljujem za vse, kar ste nam danes povedali. Res je bilo nekaj zelo globokega.
Mislim, da je to tisto, kar se bomo počasi vsi zavedali, …«
Da.
»… da izhajamo, iz kje izhajamo. Jaz bi tudi rekla, da sem zelo povezana z naravo in to čedalje
bolj. Pa tudi, jaz iz narave tudi kar nekaj pobiram, pa bi tu rada vaše mnenje. Rada nabiram
zdravilna zelišča, čaje. Potem pa tudi, zdaj se hranim z divjo, z divjo to hrano, ki raste v gozdu
in tako naprej. Pa me zanima, kaj vi pravite na to – ali delam v redu ali zmanjšam to ali –
nasvet.«
Jaz bom dejal takole.
Vse, kar človek rabi in pobira lahko iz narave, je dobro. Vendar, vedno je potrebno, da je nekako
ena zdrava meja. Se pravi, da ima rastlina možnost naselitve ali obnovitve. To je nekako zelo
pomembno.
Kar se tiče določenih hranilnih energij, ali določenih solatic ali kaj takšnega, se pravi, je iz narave
najboljšega. Brez umetnih dodatkov, počasi rastoča in ta harmonija, to je energija, ki je pristna in
izvirska.
Tako, da vsekakor, vsekakor si postrezite s tem, ker že s tem, ko nekako nabirate ali pobirate
določene plodove ali rastline s hvaležnostjo, Mati Narava še dodaja sama po sebi določeno
energijo vibracije, ki jo potem tudi vi vsrkavate. Zato se tudi drugače počutite, kadar pripravljate
takšno hrano.
Edino, kar bi vas nekako opozoril, da pri takšnih zeliščih ali solatah, ki jih pobirate v naravi, Jaz
izberem le primer, je dobro, da nekako to pripravljate z rokami, se pravi, z dlanmi, da se skozi to
še nekako vsrkava in obrača ta energija tudi preko telesa. Ne z nekakšnimi vilicami ali kaj
takšnega. Poskušajte to narediti z rokami. To je tisto, kjer je potem ta energija res usklajena z
vami.
»No, tu bi jaz rada povedala primer. Če mešam solato z roko, je vedno boljša kot pa, če jo
mešam na kak drug način.«
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Vsekakor, vsekakor. Ravno zaradi tega gibanja teh energij in te simbioze ali preoblikovanja ali
menjavanja.
»Še eno vprašanje bi imela. Ker ste prej rekli, ta sol, ne, za polže, kaj pomeni. Kaj pa pomeni,
jaz se zelo rada kopam v soli. Jaz, kot telo. Kaj pa je, kaj je pa to? Mislim, da ni isto kot …«
Zagotovo ne. (smeh) Zagotovo se ne boste izluščili iz notranjosti. Vendar, tudi vaše telo ima
nekaj soli oziroma sestoji tudi iz soli. Tako, da, to je vsekakor dobro.
Vendar, se zavedajte, da energija soli, se pravi, tista sol, ki jo date v kopalno kad, očisti tudi avro.
Očisti tudi nesnago, ki se nekako prisesa. Energija takšne soli raztaplja vse parazite, ki se
oprijemajo energetsko vaših teles.
In, če se že potapljate v soli, vzemite naravno sol iz morja. To dobro premešajte v topli vodi.
Pustite nekaj minutk ali nekaj trenutkov, da se ta energija sprosti in potem se potapljajte v njo.
Tudi, kadar imate morda ljudje kakšne napade, da vas določena bitja napadajo in ste izčrpani, si
naredite takšno kopel. Vendar se potopite s celotno površino telesa. Tudi glavo potopite v
takšno vodo. Takrat to dobesedno raztopi ali raztali in se očistijo tudi energetski ovoji in vsi
paraziti ali vsa bitja dobesedno popustijo in se odmaknejo ali spolzijo od vas.
»Najlepša vam hvala za vse.«
Ja.
»Lepo pozdravljeni Gospodje. Jaz bi se pa zahvalila za vse, kar ste mi pomagali. Čutim pa v
tem trenutku zelo veliko žalost. Hvala. Če mi lahko pomagate v tej žalosti? Ne vem, od kje
prihaja?«
Poglejte.
Ta žalost, ki prihaja, pravzaprav prihaja na notranji ravni, ker je mnogo rajnih povezanih z vami.
In vi zaznavate prihod neke osebe, ki vas je nekako tudi obiskala. Vaša notranjost vidi zunanjost.
Vaša zunanjost ne vidi teh zunanjih ovojev ali teh bitij, vendar jih začutite. In, ko nekako ta
notranja energija, ki jo imate znotraj ali bitje vidi nekoga, ki ga pozna, ki ga čaka že daljši čas,
potem nastaja ta žalost in to je tisto, kjer nastaja določena bolečina.
Vendar, vedite, da v vsakemu momentu se najde tudi nekaj lepega, tudi iz strani rajnih. Vendar,
saj so nekateri sami izbrali, da so vas želeli obhajati. Vendar, verjemite, tudi to je nek poseben
čas ali čar tudi za njih. Vas bo pa ta bolečina ali žalost tegá tudi nekako minila. Vas bo pa ponoči
še nekdo obhajal, tako da, vsekakor, vi ste nekako obhajani iz strani rajnih ljudi.
»A je to, to kar mislim, da je ta oseba?«
Da.
»Hvala lepa.«
Prosim.
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»Opravičujem se ji, če sem kadarkoli kaj žal naredila. Prosim, če ji to sporočite.«
Tukaj ne vidim, da bi bile kakršnekoli zamere ali shrambe, ker je ta oseba se že s tem soočala in
nikakor ni nobenih zamer.
»Hvala.«
Prosim.
»Hvala za vse daritve, ki sem jih deležna v vseh teh mesecih, odkar sodelujem tudi jaz z vami.
Pa predvsem hvala za ta teden, ker je bil naporen in sem čutila, da ste z mano in mislim, upam,
da sem vse prav naredila. Samo to mogoče, potrditev iz vaše strani, če sem vse prav, srčno
naredila in odreagirala?«
Pri vas je zelo pomembno to, da opazujete tok dogodkov in to delajte še naprej. S tem dejansko
nadzorujete situacijo in jo tudi nekako obvladujete. To je tisto, kar je najbolj pomembnega.
Tako, da vsekakor, tako, v istem ali še v bolj izrazitemu srčnemu polu delajte še naprej. To je
dobro za vas.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Ponižna zahvala za vse darove. Prasketajoča energija, ki jo človek razvije, ali vpliva na
rastline samo tam, kjer ti živiš? In, ali imajo že mlada drevesca, te, ki jih posadiš in kupiš nekje
v trgovini, že tudi te čuvaje?«
Kadar je nekaj vzgojenega za prodajo, tegá ni v takšni veličini kot, če je v sami naravi. To vam
moram priznati.
To je umetno postavljeno. Vendar, kasneje, ko daste neko rastlinico, ki jo kupite nekako v
trgovini in jo nekako posadite v samo naravo, se pravi, se najdejo tudi vedno čuvaji oziroma tisti,
ki pridejo in si izberejo njo. Vendar, to so prišleki in niso tisti prvotni.
Ta energija je najmogočnejša takrat, ko je nekako ta simbioza od velikega ali od glave k
družinskemu vejevju tudi povezana. Se pravi, takrat je to najbolj izrazito.
Drugače pa so druga bitja od drugod postavljena in, ko se neka vrsta vzgaja v kakšnemu
laboratoriju, se pravi, vsekakor takšnih bitij ni. So nasprotna bitja, drugačnega področja. Vendar,
to je nekaj, kjer Mati Narava ne posega ali ne deli tako, kot je prvotno postavljeno. To je
program drugih bitij, ki so prišli kasneje za Njo oziroma tistega pola, o kateremu smo govorili.
»Tudi ti, s svojo energijo, to, prasketajočo, ne moreš nič pomagat?«
Lahko to prebujate, poskušate prebuditi zaradi tega, ker je to v njih spečega. Tista rastlina pa, ki
nekako raste iz narave, se pravi, kjer od drevesa, pod njim nastane mladi plod, pa je to že
nekako aktivno. Tako, da tam je nekako to že prebujeno oziroma postavljeno. Vendar, z
ljubeznijo ali s tako postavitvijo lahko marsikaj rastlinici tudi dodate in tudi kaj novega podarite.
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»Lahko še nekaj?«
Izvolijo.
»Sedaj, ko vstopa shramba v ljudi, ali bo vstopila tudi v rastline in živali in kakšne spremembe
to bodo?«
Shramba je pravzaprav vzpostavitev prvotnega ciklusa. Se pravi, živali, večina živali mnogo višje
vibrira od ljudi. Predvsem pa rastline. To je tisto, kjer človek še v določenih merilih kar majčkeno
zaostaja. Vendar, ne zaradi tega, ker bi bil zloben ali hudoben, vendar zaradi tega, ker je
sestavljen iz večih drobnih delčkov, mnogo večjih, kot pa je rastlina ali sama živalica.
In to je tisto, kar je morda najbolj pomembnega.
Drugače pa, shramba, se pravi, se spaja, tako pri človeku, ki vzdiguje zavest ali nivo, hkrati tudi
pri živalih in tudi pri rastlinah, kjer je običajno že skorajda samodejen ali samostojno postavljen
ta proces.
Vendar, rastline imajo drugačno postavitev tegá. Se pravi, kjer se one spajajo s to shrambo, se
pravi, rastline, bolj, ko se spajajo s shrambo, manjše so po materiji. Se pravi, ravno, nekakšno na
glavo poveznjen ciklus imajo, vendar, to je tisto, kar je zelo nekako posebnega v temu času.
Vendar, rastline imajo mnogo drugače postavitveno sistemsko sfero kot pa človek, kar se tiče
same energetske shrambe, ali duše ali duhovnega bita.
»Hvala lepa.«
»Lepo, lepo pozdravljeni. Lepa hvala za vso ljubezen, za vse daritve, predvsem za vse znanje,
katero nam posredujete. Posebej hvala, jaz sem pred parimi dnevi bila v mojem rojstnem kraju
in doživela sem neke, zdajle prvič, da sem razumela ali kako rečete, doumela, da če imaš čiste
misli, odprto srce, da se zgodi nemogoče. Srečala sem svojo prijateljico, ki ne živi v tem mestu,
kateri ne bi bilo treba biti v tem momentu v tem mestu, ampak sem bila vodena celo do
restavracije, kjer pa je bila. Preprosto nemogoče. In takrat sem resnično razumela, kako je vse
mogoče, če srčno želiš, če imaš čiste misli in odprto srce. Moje vprašanje bi pa bilo – tudi jaz, je
že bila moja prijateljica, pa tudi mene zanima, že par mesecev delam pranske vaje, pa me
zanima, sem na dobri poti? Ali jih delam nekak, nimam občutka, da jih dober delam. Ampak,
to še ne pomeni, da je res. Pa s kristali se mi pa zatika. Nič ne vidim barve, jako pri meditaciji
vidim vse barve. Nič mi ne teče, tako da jako, včasih imam zelo takole po telesu razne take ali
onake doživljaje ali senzacije, tako, da me zanima, kje sem?«
Zelo dobro napredujete. Bodite potrpežljivi. Če morda ne vidite, nič zato! Pomembno je – ukaz.
Kaj želite, to tudi dobite. Pomembno je, da v vaši energiji, se pravi, ustvarite misel, kaj naj bi se
naredilo. In dejansko se potem, kot na podzavestni ravni, če smem uporabiti vaš preprosti izraz,
potem tudi odvija.
Tako, da tukaj, če ne vidite – nič zato. Mnogo ljudi marsikaj ne vidi, pa začutijo. Vendar,
pomemben je potem rezultat. To je tisto, kar je najbolj pomembnega.
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Kar pa se tiče vaših lepih trenutkov, še mnogo jih bo in zavedati se morate, da tisto, po čemer
hrepenite, tudi dobite. Predvsem, kadar je srčna energija pri tem poveznjena in to tudi podpira.
Na to nekako bodite vedno odprti. To je tisto, kar vam daje to globino.
»Hvala lepa. A s pranskimi vajami je v redu?«
Da. Vsekakor.
»Hvala lepa.«
»Jaz se bi želela najprej zahvalit za vse lepe trenutke in vse daritve. Pred več kot dvajsetimi leti
sem se nekje, me je začel nekje vodit dedek. In danes, v tem trenutku, bi se mu res rada iz srca
zahvalila in ga objela. Takrat, pred dvajsetimi leti mi je ravno na te misli in želje odgovoril. Iz
srca hvala mojemu dedku in pošiljam mu ogromno ljubezni. Hvala tudi vam za vse.«
Takole. Jaz bom dejal takole.
Marsikateri zaznavate povezavo in več, kot je bilo te srčne ljubezni vzpostavljeno še v času
živega življenja, močnejša je ta vez tudi tega povezovanja v kasnejši preobrazbi ali preobleki.
Tako, da, tukaj imate veliko, veliko lepega tudi po njegovi strani. A hkrati tudi vi njemu marsikaj
lepega podarjate.
»V bistvu ga nisem spoznala v živo, ampak, spoznala sem njegovo prelepo dušo in to je bilo
nekaj najlepšega. Pa tudi rojstno ime sem dobila po njemu. Zato sem zelo, zelo hvaležna.
Hvala tudi vam.«
V predhodnemu življenju, kot pravi, ste bili že vezani, tako, da se krohota. Ste ga poznali zelo
dobro.
(smeh)
Izvolijo.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Se zahvaljujem za vse darove. Pred nekaj leti so mi zidanico »skurli«,
pa sem se zdaj odločil, da bom jaz to počasi začel popravljat. Pa me zanima, kake materiale bi
bilo primerno, v simbiozi in v vsemu temu, da bi jih uporabil za gradnjo, za popravilo v bistvu?
Pa še nekaj. Stare hruške imam, katere sem napolnil z energijo, da mi bodo prej dozorele, pa
zgleda, da to ni ratalo, ampak je ratalo nekaj druzga, ne. Tako, da vsako drugo leto rodijo, ne.
Ampak, zdaj že vsako leto rodijo, tako da sem zdaj jaz s to energijo nekaj zabrkal in je
problem.«
(smeh)
No, vi ste pa simpatični. (smeh)
Takole bom dejal. Kar se tiče vaših hrušk (smeh), včasih vam morda res majčkeno energije
ponagajajo, vendar zaradi tega, ker vsaka, vsako živo bitje ima določen program. Se pravi, točno
se ve, kam plujejo. Vi vstopate v ta program in potem vam majčkeno naredijo zmede. Vendar
bodo v dveh, treh letih šele začele najboljše roditi. Vendar, malo sonca pa vsekakor boste
potrebovali tudi za to. Tako, da, na vrhuncu bo nekako drevje v dveh, treh letih. Se pravi, takrat
bo sezona lepega obiranja in boste zadovoljni.
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»Samo malo – 115 let so stare.«
Ja, še bo, še. Boste videli. (smeh)
Kar se tiče vaše graditve, se pravi, tukaj bi Jaz, na vašemu mestu uporabljal naravne materiale.
Vendar, nikakor ne bi hodil v naravo sekati ali posekavati. Se pravi, Jaz bi izbiral morda rajši iz
materialov, ki jih lahko pobirate ali nabirate. Vendar, če se odločate za drevesne obloge oziroma
nekaj iz drevja, poskušajte zaznati. Ko nekako pogledate drevo, ne glejte, katero je najlepše in
najbolj prijetno drevo, da bi ga morda darovali za neko postavitev ali obnovo. Poglejte tisto, ki je
morda najbolj šibko in vzemite iz narave tisto, kar je šibko.
Drugače pa vidim, da imate tudi nekaj zelo dobrih naravnih materialov ali skupkov, ki jih boste,
vidim da, tudi uporabljali. Vendar, tudi poceni in zelo dobro bo na koncu tudi izpadlo. Vendar bo
drugače, kot je postavljeno bilo do sedaj.
Hruškice, vsekakor, drugo in tretje leto bodo res lepo rodile.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Hvala za znanje in daritve. Jaz sem tukaj precej nova, letos sem komaj
začela. Materiale pridno berem. Pa me zanima, ali mi bo uspelo osvojit te tehnike, ker zdaj se
mi zdi, da jih je ogromno? To je eno vprašanje. Drugo pa – prej ste rekli, da, pač se lahko
pogovarjamo z živalmi.«
Da.
»Pa rastlinami. To delam, ampak moram rečt – mi imamo domačo žival in ne razumem, kaj mi
odgovarja. In mi že zelo dolgo, bom rekla, podnevi in ponoči mijavka in jaz ne vem kaj, kaj
hoče, no, po domače povedano. Če lahko odgovorite?«
Poglejte. Pa se ustaviva najprej pri tej mijavkajoči se energiji.
Živali vidijo drugače kot vi. Žival vidi tudi tisto, kar imate vi nalitega okoli. Se pravi, ti ovoji ali
avra ali notranji nalitek, ki je tik po materiji, se pravi, se gibajo bitja.
Si predstavljate?
Imate bitje. Plast, ki se giba, premika in se igra ali pogovarja z njo. Ona se v resnici ne pogovarja z
vami, vendar s tistim nalitkom, ki se ukvarja ali igra z njo. Z njim se pogovarja. Občasno, če
opazujete vašo živalico, vidite, da kar nori in skače iz enega kota v drugi kot. To ne pomeni, da
lovi muho ali kaj podobnega. To pomeni, da se nekdo z njo igra in ji nekaj kotali, se s to energijo
poigrava in živalica teče za njo. Tako, da, vi imate pestro življenje prebujenega bitja, tako, da ta
živalica se pravzaprav pogovarja prav s tem ovijalcem.
»Hvala. Pa prvo vprašanje?«
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Samo malo. Takole. Ravno zavrtim vaše vprašanje. Tukaj je v prevodu pobegnilo vprašanje. Mi
lahko prosim še enkrat zavrtite, bo lažje, kot če mi prevajajo.
»Ja. Povedala sem, da sem tukaj čist nova. Letos sem začela.«
Za sestavljanje. Vidim.
»Ja, za sestavo…«
Takole. Mi imamo veliko takšnih novincev, se pravi, vaša izrazna beseda gre navzgor, potem
drugi prevajajo navzdol in to potem nastaja določena zmeda. Tako, da nikar ne vzemite to za
hudo.
Kar se tiče vašega napredovanja – ne bojte se, je res veliko tehnik. Vendar, pomembne so te
osnovne, se pravi, kjer sestavite pransko energijo, kjer naredite te kristalne energije. Se pravi,
potem so, zelo pomembno je levo bodalo v levi dlani in ta okovala. To je v grobem sestavljena
enota. Vse ostalo so tako, kot bi se nekako poigravali ali pa delali, se pravi, tudi na podzavestni
ravni.
Kadar vi nekaj berete, se pravi, to velja tudi za tiste, ki morda ne razumejo. Se pravi, ko berete
tekst in morda navidezno prvi trenutek ne razumete, vaša podzavest ali bitje, ki je v ozadju, pa
še kako dobro razume, se pravi, bo sprojiciral in poganjal kolesje tudi tedaj, ko boste vi spali.
Vam bodo pa drugi naredili, tisti, ki vam pomagajo, da boste v času sna naredili ali dopolnjevali.
Se pravi, pomembno je, da vsaj preberete oziroma prisluhnete, da vstavite program nekomu, ki
je podzavest, se pravi, to je celota nekih večih skupkov in oni potem pričnejo delati za vas. Zato
nekateri potem tudi v času sna ali polsna to tudi nekako naredite. Zato imate tudi sanje.
»Hvala.«
Tako, da, si boste skozi to tudi majčkeno pomagali.
»Hvala vam.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz se vam zahvaljujem za vse darove iz celega tedna, posebej za včeraj
zjutraj in v petek. Pa tudi za današnje, ki so bili prav meni namen. Bi pa vprašala, a res jaz
drugače vidim sončni vzhod, sončni zahod, pa zvezde? Ker, ko pokažem drugim, drug tega ne
vidijo, ne. In, jaz vidim zvezdo ogromno, tako kot žarilno nitko v ta stari žarnici, pa ogromno
veliko. Noben tega ne vidi, ne. Jaz vidim zjutraj vijoličasto jutranjo zarjo, ko po pravem bi
mogla bit bolj oranžne ali kaj jaz vem, kakšne? Ampak, vsako jutro ima drugo barvo. Vsak
večer je drug sončni zahod, ne. In, zdaj sem se že navadila, da nič ne rečem. (smeh)
Takole.
»Posebej pa bi, pa še nekaj drugega vprašala.«
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Izvoli.
»Danes je bilo rečeno, drevo posekat. Bilke. Jaz strašansko rada, samo od zunaj bi, od zunaj,
po travi, pa eno, pa drugo. Ampak, mi tudi ogromno rastlin »popučemo«, ogromno
samorastočih sliv, pa rastlinic kar, zdaj kar bujno rastejo vsepovsod, tudi sredi hiše bi zrastle,
če ne bi tisto. Mislim, ogromno te škode potem naredimo. Danes sem čist zmedena po eni
strani. Hvala.«
No, pa pričniva najprej pri vaših barvah, velikostih ali teh, nekako obarvanih energijah.
Vi včasih vidite te ovojnice in te ovojne energije, ki se nekako držijo kompaktnosti, tako, kot bi
videli avro, se pravi, to vas pravzaprav zmede ali zamede. In, ker se te energije prelijejo, vi vidite
malce drugačno od ostalih. Zato se nekako nič ne bojte. Pač, vidite tako kot vidite. Vendar, vidite
to širino. Se pravi, ko vidite ovoj, je potem objekt bistveno, bistveno večji. To je tisto, s čimer se
vi soočate že dlje časa.
Kar se tiče rastlinic, ki jih nekako poškodujete, tako ali drugače – kadar je nekaj zavestno
poškodovanega, se pravi, kjer želite nekaj izničiti ali nekako res delati škodo ali nered, se pravi,
da globalno posegate v Mater Naravo, se pravi, kot bi sekali džunglo zato, da bi nekako imeli
širino vaše vozne strukture, se pravi, nekakšnega luksuza. To je tisto, kjer ste res oškodovani ali
pa nekako opeharjeni kasneje.
Kadar pa nekako delate težavice vam morda zaradi tega, ker kosite, ker nekako hodite, se pravi,
to pa je vse v času lepotnega urejanja. To so dekoracije, ki jih Mati Narava dopušča.
Zakaj?
Ker, ko imate, na primer, dam primer, nekako pokošeno travo, vaša trava drugače izgleda. Vi
drugače zavibrirate, drugače pogledate in drugače občudujete in se prične ta vibracija zlivati in
Mati Narava vam je hvaležna. Tako, da tukaj je nekako tudi energija Matere Narave vsekakor
zelo široka. Drugače pa se vedno znova potem zliva ta energija od cvetja, od rastlin nazaj k tlom,
takozvanim k tlom ali v osrčje, tam, kjer je Mati Narava tudi živa in gibljiva. Se pravi, v to polje.
Vendar, pomembno je, da človek nekako ozavesti vsaj toliko, da ne dela prevelike škode s
posekom. To pa je tisto, kar je najtežje in da ne poseljuje oziroma se ne širi preveč na široko
tam, kjer Mati Narava potrebuje mir in počitek. Se pravi, poskušajte pri ljudeh nekako imeti bolj
skupaj poseljene hiše. Se pravi, ne posegajte v prostore, kjer je narava še nekako zelo bohotno
skupaj. Ne posekavajte dreves zato, da se boste naselili, ko pa imate drugje dovolj prostora. Se
pravi, prav to je tisto, kjer bi človek moral najbolj paziti. Vendar, tako ali tako bo, čez določena
desetletja tudi tukaj se naredil določen premik k prav človečanski energiji misli, razumevanja in
sprejemanja. Vendar, bo pa bistveno drugače kot pa je sedaj.
»Pozdravljeni. Zahvaljujem se za vsa znanja, ki sem jih danes spet zvedla od narave. So res
čudovita. Zdaj sem sploh povezana zelo z naravo, odkar živim skoraj, mislim, v raju. Pod
gorami, pri travniku. Zelo, zelo lepo je in se tudi rože res odzivajo, če se jim zahvaljuješ in jih
občuduješ. In, res, še bolj je vse lepo. In tudi, ne vem, zdaj, ko imam, tudi sem zdaj zmedena,
ko imava dva zelo stara drevesa, a naj jih pustiva zdaj, a ne, pa posadit nove? Ampak, pa tudi,
rada bi se zahvalila za tale prejšnji teden, ker je bil zelo naporen. Ampak, se mi zdi, da sem

38

dober speljala. In obema se nama na službenemu področju, če se bo vse, sploh na moževemu,
če se bo, če lahko kaj prišepnete, kako se bo odvil? Hvala.«
Kar se tiče vaših dreves, bom dejal takole:
Začutite. Kar res želite odstraniti, da vas res tako zelo, zelo moti, potem boste to tako ali drugače
tudi naredili. Vendar, pomembno je, da nekako ne posekavate kar povprek. Na to bi vas nekako
radi opozorili. Ker to je tisto, kjer je, višje kot je drevo, bolj, ko je bohotno drevo, bolj, ko je
nekako mogočno in nekako maziljeno, večja je neka energija iz spodnjih predelov postavljena
navzgor in ta energija vas pokriva.
Se pravi, si predstavljate polje te Matere Narave, ki se zliva, po kateremu hodite in ona je tista, ki
lahko teče čez drevo, nad krošnjo in vas pokriva. In več kot imate takšnega, bohotnega, bujnega
drevja, lažje je za vaše oko. Se pravi, to je ta simbioza. Vendar, vi se boste tako ali tako odločili
kot se boste za sebe zagotovo tudi najbolj prav.
»Ne, ne, ne bomo jih posekal! (smeh) Kaj pa na službenem področju?«
Kar se tiče službenega področja, se vam bo nekaj kar dobro odvijalo, tako, da, kar pogumno
stopajte naprej.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za vse darove. Zelo intenzivno obdobje je zdaj, v
zadnjem času, recimo zadnji mesec. Ti lunini, sončni mrki. Mene zanima malo več v zvezi s tem,
ker se zelo tudi čuti na fizičnem telesu. Kaj se pravzaprav dogaja? Hvala.«
Luna ali ti mrki je pravzaprav pokrivanje, kot bi se svetovi preko sveta pokrivali.
Kako naj vam obrazložim?
Se pravi, vsaka sfera je povezana ali vsak nivo je povezan preko določenega kanala, se pravi, in
to je dobesedno večplastno. In, ko nastane nekakšno prekrivanje, se pravi, se znotraj Zemlje ali
preko Zemlje premikajo plasti. Se pravi, kot bi tapiserijo ali določena pokrivala po tleh, si
predstavljate?, vlekli in premaknili. Tepih, vendar ne najdem boljšega izraza, se pravi, kot bi
prevleke vlekli in jih nekako odmikali.
In, ko se premikajo te plasti, gredo tudi preko človeka, človeške energije in se takrat zgodijo tudi
premiki. Se pravi, to je tako, kot bi vam nekdo pihnil skozi vaše telo in vas sprogramiral drugače.
Ker vi, kot kompaktna energija misli, čutenja, hotenja in veljenja, dejansko vibrirate na določeni
frekvenci. In potem je tako, kot bi (pihne) nekdo pihnil ali določeno plast premaknil skozi vas,
vas premakne. In kar nekaj časa potrebujete, da znova vstopite v harmonijo ali v ravnovesje.
Pomembno je takrat ali tedaj, kadar so mrki, da ohranjate to čustveno naravnanost. Se pravi,
prav ta čustvena naravnanost ali čustvena energija je tista, ki zelo hitro potem sestavlja vas
nazaj. Vendar, to je nekaj čisto običajnega, tako pri vas kot tudi pri določenih drugih civilizacijah,
ki živijo daleč stran od vas ali drugje.
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»Samo še mini vprašanje. Kaj pa moj črn polž lazar pred vrati pomeni?«
To vam je pravzaprav, kako naj se izrazim? Tukaj vam je bilo poslano sporočilo. Nekaka energija.
Vi boste imeli v nečemu neko prepreko. Sluzasti polž ali prispodoba pomeni, da boste stopali po
neki zelo spolzki poti ali po zelo težkih odločitvah. In to pomeni, da vam ne bo lahko. V nekih
momentih vam bo morda celo težko.
Zakaj je izbrana prav ta energija?
Ker je to pravzaprav sluzasta ali nekako spolzka pot za njim, se pravi, kjer se on giba. To pa
pomeni, da je to nekaj težkega ali prehodnega, se pravi, spolzkega tudi pred vami.
Bodite pozorni, da boste previdni pri svojih odločitvah, da boste res začutili, ker prav s čustveno
platjo lahko spreminjate karmo, spreminjate dogodke, se nekako postavljate, da greste po pravi
in varni poti, da ne boste ubirali težjih kombinacij ali težkih postavitev. Se pravi, to je prispodoba
ali nekakšen nauk vašega polžka, ki vam nekako dela določene težave. Tako da, zagotovo imate
pred seboj neko odločitev, težjo odločitev, ki vam bo nekako delala kar naporno pot. Vendar, na
koncu koncev boste morda celo zadovoljni s svojim rezultatom ali prehojeno pot.
»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vaše darove in pa za vso vašo pomoč in vodstvo, da se je
razpletlo kot se je.«
Da.
»Bi vas pa vprašala, če je že primeren čas za pobiranje delcev nazaj? Če sem prav razumela
prejšnjo delavnico, naj bi minilo dva meseca. »
Da.
»Ali lahko jaz prej? Imam občutek, da bi mogoče lahko prej ali je vseeno bolje, da počakam?«
Vi vsekakor lahko pričnete, ker je uradna pot neke ločitve nekako že postavljena. Tako, da, Jaz bi
vam nekako svetoval, da, ko začutite, ko resnično začutite, da si res to želite, potem tudi izpeljite
to.
Za vse ostale – vedno je pomembno, da je uradno papirnato nekaj postavljeno ali zaključeno.
Potem pa pričnite s pobiranjem teh delčkov. Vendar, vsekakor vi lahko pričnete. Tako, da kar
pričnite pobirati.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se vam samo rada srčno zahvalila vam in Lani Pranerjevi. Hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
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»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz se zahvaljujem za današnjo temo. Jaz bi pa rada vprašala, kako
lahko mi s svojimi mislimi ali pa dejanji nekak preprečimo točo, neurja in vso to škodo, ki nam
včasih se povzroči? Hvala.«
Toča ali ta nekakšen nered prihaja zaradi neharmonije v ravnovesju narave. Toče v davnini niste
poznali v takšni meri, ko je bilo več večjih dreves oziroma, ko je bilo nekako vakumirano
postavljeno vse skupaj. Manj, kot imate dreves, več je te nesnage, ki je, nekako se stresa nad
vami. To je tisto, kjer narava nekako pobira ali pa se razdeli.
Zakaj pravzaprav toča? Da vam nekako prišepnem.
Vsako drevo, ki je postavljeno na Zemljo, črpa določeno vodovje v sebe in nekako ustvarja
določen ciklus.
Si predstavljate?
Vsak dela določene svoje mehove in ko odsekate določeno drevo, ta voda ali to vodovje še
vedno energetsko potuje in se giba. In, ker se ne ustavi v sami krošnji, se pravi, se zbira visoko
nad vami in se potem tudi nabira ta vodna energija. Se medsebojno potem prepletajo določeni
tokovi in nastaja potem ta materialna, udarna zmes tega hladu ali te nesnage.
Jaz bi dejal takole, da se boste nekako zaščitili.
Že stari Indijanci ali nekako indijansko pleme, je pravzaprav poznalo ples ali čaščenje, zahvalo
Nebesnim energijam, ki so razbijali to energijo.
Ne vidim, da bi vi ravno plesali in nekako se radostili, da bi poprosili neke energije, da
odmaknejo to energijo.
Kot vaša ali kot posameznica bi svetoval takole: da bi morda se miselno povezovali s tistimi, ki
nekako dihajo v prid Materi Naravi. S tem bi dejansko masa, nekako vam mislečih ali čutečih
ljudi ali energij, pričela ustvarjati določeno polje.
Se pravi, to je tako, kot bi se miselno pripeli drug na drugega, se pravi, prav iz
takšnih senc navzven nastajajo določeni kanali, ki se medsebojno prepletajo,
povezujejo in ustvarijo takozvano navidezno pokrovko.

In ta pokrovka vibrira ali ta plast vibrira v vmesnemu toku med Nebom in Zemljo in zavira ta
odtok te vodne silhuete ali energije višje in tako preprečite dejansko udarni val navzdol.
To so poznali že stari, tako Rimljani kot tudi stara ljudstva. In zato so nekako s takšnimi
povezavami, mislimi, ustvarjali ta pokrov ali ta zaklopec, ki je dejansko preprečeval uhajanje te
vodne energije navzven, da je ostajala v notranjosti Zemlje.
Tako, da, kot posameznica boste morda malce bolj šibka. Vendar, če se boste z mislimi povezala
z enako mislečimi ali z enako čutečimi, se pravi, se bo na višji vibraciji naredila ta povezava teh
misli in s tem boste ustvarili ta pokrovček. Upam, da sem našel pravi izraz? Nekdo mi pravi kot
palačinka. Dejansko nastaja kot velika palačinka in ta v bistvu potem zaustavi ta tok te toče. To je
tisto, kar lahko naredite na bazi fizične materije ali energije.
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»Dober dan. Jaz sem zopet vesela, da sem tukaj med vami. Prihajam iz enega zelo lepega
okolja, kjer mi Narava da vedet, da je vsemogočna in da sem jaz zelo majhna pikica v njej. Se
pa počutim včasih mogoče malo egoistično zaradi tega, ker rada krasim svoje stanovanje in
nabiram rožice po travnikih. In, zdaj se mi zdi to še bolj grdo, kot, da jim jemljem srce, da jim
jemljem življenje. To bi bilo to.«
Takole. Takole bom dejal. Vsaka rastlinica, mi smo vas želeli nekako podučiti, da boste vedeli
kako pravzaprav to funkcionira.

Lejte, ko odtrgate rastlinico, poiščite njeno srce. Se pravi, dobesedno, pojdite po
stebelcu, držite in iščite srce in jo nekaj časa podržite. Boste videli, boste videli, kako
se ta energija znova zlije nazaj, se pravi, in kako se ta ciklus te povezave dela.

Vendar, iz narave vzemite toliko kot čutite, da je prav. Vendar, tudi določene rastline že vnaprej
točno vedo, kako in zakaj jim je postavljena nekakšna usoda. Se pravi, da je namen njihove
energije krasiti in vas nekako vzdigovati.
Vendar, kadar rastlino odrežete in jo blagoslovite s pogledom, se pravi, dobesedno, da zadihate
z njo, jo dajte v vodo, jo potem vsaj opazite. Se pravi, mnogo je ljudi, ki preprosto na hitro
poreže ali potrga cvetje, potisne v nekakšen lonček, postavi na mizo ali v kot in cvetja več ne
opazi, dokler se cvetje ne odlušči oziroma ne opusti.
Kadar pa človek nareže cvetje in ga potem tudi zapazi, občuduje, pa ni nikoli tako veliko slabega,
da si ga ne bi smeli privoščiti ali odtrgati še za kakšen dan.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Hvala za vaše vodstvo, za vašo podporo in za vse darove, ki sem jih prejela. Zdaj
pa vprašanje. Slovenija je v hudi finančni in gospodarski stiski. Zdaj me pa zanima, kako vidite
Slovenijo vi? Ali smo že prišli čisto na dno in pa kdaj se bo situacija začela obračati na bolje?
Pa, da bomo prišli v bistvu, kot ste nam napovedal, v eno najbolj razvitih državic?«
Vi sedaj drvite proti dnom. Niste še na dnu. Niti niste prišli še do nulte točke. Še nekaj detajlov
je, ki se bodo zgodili ali odvili. Tako, da, tukaj bo na bančnemu sistemu res kar majčkeno hudo.
Zato bodite res odprtih misli. Opazujte tok dogajanja in ne rešujte tisto, kar je slabo. Slabo je
zato, da vam bo toplo, ko tega več ne bo.
Postavili boste sistem, drugačen sistem. Na novo ga boste postavili in preoblikovali. Tako, da na
tej bazi, na tej bazi boste marsikaj novega in dobrega tudi dobili.
Tako, da, nikar ne poskušajte zaustaviti tega toka. Imate še kar nekaj težkih daljših mesecev, leto
ali dve pred seboj rušenja, da potem dejansko se pričnejo že postavljati poti ali smeri v takšne
smeri, da se na novo postavi novi sistem – nova zakonodaja, nove pridobitve, nove možnosti,
kako iz tegá, kar imate, oplemenititi, dobiti, da zrodi, da poberete, da nekako obračate ta tok
hrane, pridobivanja različnih virov znotraj vaše deželice.
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Vendar, vedite, ko boste imeli denar, novo valuto, je to začetek k vaši zmagi ali vzponu. Tako, da
boste nekako vedeli, kdaj je ta preskok.
»Lepo pozdravljeni. Iskrena vam hvala za vse. Najprej me zanima, kako sem bila uspešna pri
pobiranju mojih delčkov? Pa potem, tako imenovane zdravilne točke na Zemlji. Tukaj nekje v
bližini, na Pokljuki, na primer, imamo dve, pa še marsikje drugod. Kaj več o tem. Hvala.«
Jaz bom dejal takole: na Zemlji ali po zemeljski površini je mnogo dobrega. Veliko je teh vrelišč,
ki prihaja, se pravi, energija iz Zemlje ali se nekako pod določenim kotom spušča celo na vas.
Vsak posameznik naj začuti, katera vrelišča mu nekako godijo in katera ga morda izčrpavajo.
Tista vrelišča energij, ki vas nekako pomirijo, umirijo in nekako sprostijo, so dobra za vas. To si
pomnite in zapomnite!
Tista vrelišča takšnih energij, ki vam delajo težavo, slabost ali se vam morda celo premogočno
vrtinči, da vam je slabo ali hudo, da vam nekako pritiska v možgan ali nekako vas prične boleti
glava, je slabo za vas. To si pomnite in zapomnite!
Tako, da vsako telo je drugačno telo. Vendar, zemeljska energija je vsekakor potrebna za
obnavljanje teh zemeljskih struktur ali telesa. Tako, da, preprosto začutite, kje so tiste točke, ki
vam osebno godijo in ni nujno, da drugemu telesu bo ta točka tudi ugajala.
Vendar, bodite nekako takole, da ne boste predozirali določene energije. Se pravi, da ne boste
predolgo ali predlje časa v notranjosti nekega vrelišča. Notri bodite toliko časa, dokler čutite, da
vam je dobro.
Ko začutite, da je morda že preveč, preprosto se odstranite. Nekateri potrebujejo le prestopiti ta
konec ali plast. Nekateri potrebujejo, da posedijo. Nekateri, da morda poležijo.
Vendar, saj veste. Vse mora biti v nekako naravni energiji, da ni česa preveč ali premalo. Tako,
da, preprosto tecite po občutku in vidim, da boste vedno izbrali prave kotičke, ker jih imate kar
dobro, nekako, kako se izrazite? – poštudirane, to mi ni, nekako potuhtane. Prav.
»Kaj pa pobiranje mojih delov?«
Pobiranje vaših delov pa vsekakor, vsekakor še poteka. Bodite pozorni. Vi boste v nekemu
kratkemu času, po zemeljskemu času, nekam tudi odšli. In tam boste se zlili tudi z davnino
nekega dela, ki ga imate prav nekako pokopanega na nekemu kraju. Tako, da tam boste dobili
nekaj svojega. Prav, kar se tiče pobiranja vaše davnine oziroma nekega telesa, ki vam bo nekako
se zlilo tudi v notranjosti in vidim, da boste zelo dobro to tudi čutili. In prav gnalo vas bo, prav
vleklo vas bo na en kotiček. In tam ste bili nekoč tudi pokopani. Tako boste pobrali tudi svoj
delček.
Izvolijo.
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»Lepe pozdrave in lepe zahvale za vse. Mal sem razmišljal o naravi, ne. Mi, ljudje, posegamo v
naravo predvsem zaradi denarja in luksuza, ne. Nisem pa vedel, da tu delujejo tudi reptilske
energije. Kaj pa, kaj pa oni imajo od tega?«
Reptilska energija se je umetno postavila v sistem vzdrževanja oziroma je vdrla v nekaj, kar ji ni
bilo prvotno dodeljeno. Vendar, le zato, ker so tudi oni želeli biti del nečesa ali nekega projekta.
In, ker so bili izgnani in pognani zaradi svoje iznajdljivosti ali prodornosti, se pravi, je prišlo do
takšne točke, da so jim dejansko prepovedali, da sodelujejo. Vendar, oni so vsekakor nadaljevali
s procesom in na silo vstopili v samemu začetku v zemeljski čas in tako so tudi oni ostali. Vendar,
bolj zato, da bi oni sami za sebe nekaj spreminjali. Vendar, nič kaj dobrega za vas ne postorili.
Tako, da, to je čisto druga, druga misel. Oni so čisto drugačni od vas. Drugačne želje imajo.
Vendar so se vrivali tudi v telesno strukturo človeka, le zato, da bi vzgojili neko čustvo. In to je
bilo tisto, kjer jim je neka Božanska energija ali Višje stvarstvo dalo nalogo, da, če ohranijo in če
želijo biti del tega procesa, preoblikovanja, morajo vzgojiti čustveno energijo. Zato so si tudi
izbrali človeško telo, da bi se oni naučili ljubiti, ceniti ali vzljubiti. Vendar, imajo še kar naporno
to pot.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni in zahvala. Jaz bi pa vprašala, kaj se zgodi z drevesom, ko se mu odreže
vrh? Namreč, zadnjič sem opazila eno drevo v mestu in me je prav zabolelo, ta pogled, no, na
mogočno, sicer mogočno drevo, brez vrha. Hvala.«
To je tako, kot bi vam odrezali glavo, pa bi hodili brez glave nekako naokoli. Vendar, drevesna
krošnja se energija velikokrat odtrga. Se pravi, ko drevesno krošnjo odsekate in pade na tla, se
pravi, se ta energija potem zlije postopoma nazaj, v samo drevo. Se pravi, kot, da bi zalila svojo
rano. In takrat tudi požene na nižji stopnji novi vrh.
Vendar, jaz bi dejal takole: manj, kot je posegov v sam vrh, boljše je. Vendar, le zaradi tega, ker
energija je pravilno razporejena. Se pravi, tako visoko kot je vrh, se pravi, ta rastlina ima takšen
fokus rasti in človek bi se moral zavedati, da, ko sadi določeno drevo, bi moral tudi nekako
pogledati na veličino ali na veličastnost, ko drevo tudi dozori.
Tako, da, to je tisto, kjer je nekako morda tudi napaka človeka. Ali pa, da gradi ali postavlja nekaj
v bližino, kamor ne sodi nekaj v takšen vrh ali pod vrh.
Prosim.
»Pozdravljeni. Hvala za vse. Jaz bi imel eno, mal osebno vprašanje, in sicer, zadnje čase se mi
dogaja, da sem tako nekje razdvojen v sebi, ne. In, ko čutim, da sem na neki točki, ko bi pač
mogel naredit nek korak, zbrat energijo, pa pač preusmerit, bi rekel, nek tok, ne, imam
občutek, da sem v tisti točki neodločen. Pa pol nisem prepričan, ali je prav ali ni prav? Tako
zelo tehtam. Potem pa se mi zdi, da, nekaj trenutkov kasneje, mogoče par minut ali pa tako,
relativno kratek čas kasneje, pa nekak, kar naenkrat, kot bi ostal brez energije in nisem
sposoben več tega koraka naredit. In nekak sem zelo v bistvu v dilemi, ali to pomeni, da pač,
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dejansko sem ta trenutek zamudil, ker bi pač mogel to naredit, ali kaj? Tako. Me že kar muči
cela zadeva, pa bi prosil za mogoče kak nasvet.«
Momenti niso nikoli tako izgubljeni, da ne bi bili tudi kasneje plemeniti in nekako dobro
posejani. To je pravzaprav čas zorenja. To pomeni, da tam se morate še zgraditi. Tam, kjer vas
prične nekaj mučiti ali vas nekako prične gnati neka težavica, ste morda najbolj šibki in ste v
davnini morda naredili najmanj korakov v tej smeri.
Vendar, bodite pozorni!
Kadarkoli pride takšen trenutek, preprosto, poskušajte zbrati in si zaupati. Zberite svojo energijo.
Pristopite in povejte ali obrazložite. Vendar, malo po malo. Mali koraki delajo velike korake,
veliki koraki naredijo veliko pot. Velika pot pa se potem poveže v mogočno pot. Tako, da po tej
strani vsekakor, vsekakor se kar vzpodbujajte in ženite naprej. Pomembno je že to, da ste to
zapazili. Mnogo je takšnih, ki tega sploh ne zapazijo in to je tisto, kjer že zorite oziroma delate na
svoji gradnji.
Jaz bi vam svetoval, da preprosto, ko začutite, da bi nekaj radi povedali in morda v tistemu
momentu ne zberete dovolj poguma, pa morda napišete. Morda kasneje pošljete to sporočilo ali
pa nekako drugače oberete pot, da nekaj poveste. Tako boste po malo, po malo naredili veliko in
tako vam bo tudi na tej poti nekako pričelo narasti plodovje. Ker vidim tudi spremembe pri vas
na tej energetski ravni.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz se tudi prisrčno zahvaljujem za vaša razodetja in poučevanje. Bi
vprašal, moram odstranit jaz svoja okovja ali bodala ali, ne vem? Ne čutim, da bi bilo treba, ali
ne vem, no, v glavnem. Pa še eno, malo bolj splošno vprašanje glede mikrovalov in nadzora
misli, človeškega. Hvala lepa.«
Dobra vprašanja.
Kar se tiče misli in nekakšnega vašega valovanja – se pravi, tako čiste misli kot imate, se pravi, in
če so čiste misli podkrepljene s srčno osnovo, se pravi, da je to tisto, čisto polje, bodo vaše misli
pravzaprav lahko odpirale ali razpirale tudi svetove. Skozi to pa dobite tudi veliko, veliko takšnih
bitij, ki sodelujejo z vami in vam tlakujejo tudi pot bodočnosti. To je tisto, kjer so misli, čutenja
ali nekakšna velenja zelo močno povezani.
Tako, da Jaz bi vam predvsem svetoval, da si zaupajte in bodite odprti. Opazujte sami sebe.
Opazujte proces, ki nekako teče v tej smeri tega zorenja. To je tisto, kar je najbolj pomembnega
za vas. Predvsem iskrenost, čistost. To je tisto, kjer odpira višjo vibracijo. Kadar pa delate
plansko in nekako plansko postavljate, tako, da bo vam navidezno lepo na račun nečesa
drugega, potem pa se odpira spodnje polje. Takrat pa dobite druga bitja, ki vam potem tudi
obtežijo karmo ali karmične dogodke.
Kar se tiče okoval – to ali bodala odstranite, ko začutite. Vendar, boste videli. Bolj, ko boste
delali na sebi, bolj, ko se boste višali, se pravi, se energija znotraj vas prebuja in premika. Se
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pravi, to je tako, kot bi bitje iz bitja ali lupina – se pravi, telo je lupina. Notranje bitje bi kot
babuško želelo povleči navzven, na površje. Se pravi, takrat boste začutili, da ste ujeti. Se pravi,
takrat boste morali odstraniti bodalo ali okovalo, če se boste želeli preliti. In pomembno je, da
se prelijete skozi ali preko materije, da se potem samodejno lahko pripnete na višje kanale.
Dokler pa ste v materiji, ste ujeti. Zato imate tudi bodalo in nekakšno okovalo, da so bitja
dobesedno ujeta v nižinski sferi. Ker je svet večplasten, se pravi, se vi tudi gibate po plasteh.
Imate tudi telo razdeljeno po plasteh. In, Jaz vam svetujem, da takrat, ko res začutite to željo ali
hrepenenje, to naredite. Če pa tega ne začutite, potem tega nikar ne naredite. Poslušajte sebe in
svoje občutje.
»Pozdravljeni Gospodje. Hvala lepa za vse delavnice, še posebej za današnjo. In hvala tudi za
delavnico v živo, v naravi, tri dni nazaj, ker sem imela priložnost doživet to, o čemer ste vi
danes govoril.«
Tako.
»Imela bi pa eno vprašanje v zvezi z enim pojavom, ki ga imam že nekaj časa, in sicer, da ves
čas čutim tukajle, na sredi, eno vibriranje ali pa nekaj, občutek, da mi, ali, da mi narazen leze
ali, pa da mi skupaj tukaj nekaj tišči in me zanima, kaj je to?«
To je čelna čakra. To so čakre.
Čakre so prehodi ali kanali, ki se raztezajo ali zapirajo in to zaznavate tudi vi, čisto
sami. Se pravi, in bolj, ko se nekako povezujete z energijami vidnosti ali nekako
čutnosti, se ta čakra odpira. To je kanal ali prehod, na katerega se lahko pripne
drugo bitje, ki sodeluje potem z vami in vas usmerja, vas uči, vodi ali vam daje tudi
vidna polja, trenutke, kaj bo.
Se pravi, ti jasnovidni trenutki prihajajo prav po tej strukturi ali po temu polju. Tako, da, to je
vaša čelna čakra in nič drugega. Vendar je to dobro, ker vidim, da se vam marsikatere čakre
močno zavrtinčijo.
Predvsem bodite pozorni, ko se sproščate, ko zavibrirate, dobesedno lahko začutite vsako čakro
posebej. In to je le znak ene čakre, ki jo zavestno zaznavate, ker jo imate bolj, nekako umirjajočo
se, umirjajočo se po materiji, vendar, je to tudi nekako vpeto v notranjost. Tako, da tukaj boste
naredili tudi premike. Vendar, zelo kmalu boste tudi začeli videti jasno – trenutke, momente, kot
bi postajali jasnovidni. To je tisto, kar bo izrazito tudi pri vas, prav skozi to polje ali področje.
»Hvala lepa.«
Prosim.
Takole. Jaz bom dejal zelo na kratko. Morda smo bili majčkeno daljši. Jaz sem poskušal
odgovarjati res, kar se da, nekako preprosto, da me razumete. Vendar, v našemu jeziku ali
izražanju je mnogo več izrazov ali oblik, takšnih ali drugačnih. Tako, da je morda včasih težko
najti primeren izraz ali podoben izraz. Še težje pa je nekako prevajati, ko se nekako gibajo
energije, vendar se res tudi trudimo. Vendar, včasih se zgodi tudi to, da izgubimo misel, ko en
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člen se morda le premakne ali vdahne, se strga povezava. Tako, da, pri nas imamo res malce bolj
zabavno. Vendar, pri vas tudi včasih nastane kakšen kratek stik ali kaj takšnega, kot mi pravi
Nekdo od nekod.
Naša Mala Lana nam je posodila ali odstopila telo, tako, da Sem Ji res hvaležen za to. Vsem
bitjem, ki so mi danes dopustili ali omogočili, da Sem lahko razblinjal in nekako nižje vibriral, se
povezoval z vsemi vami. Vam moram priznati, da Sem vam tudi Sam predhodno podaril nekaj
malega, kot nekako sončnega, nekako podobno zlati kroglici, ki prasketa v notranjosti. Tako, da
nekateri, ki boste zmogli videti tudi to, boste videli, kakšno darilo Sem Jaz osebno pripravil za
vas. To pa je nekaj, kar boste vi potrebovali po gradnji za sebe, da boste res ljubili sebe, svet
okoli sebe, cvet ob sebi ali karkoli drugega. Odpirajte svojo srčnost. Spoštujte se medsebojno in
radujte se vsakega kalčka, ki prihaja na plano. Tako, kot vaša radovednost nikoli ne pozna meja,
tudi travne bilke sebe nikoli ne ustavljajo za vaš čas.
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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