KAKO SE UČITI IN NAUČITI?
Lana, Vrhnika, 29. junija 2013
Samo še malo prosim. Takole.
Lepo, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se danes tukaj zbrali. Končno smo nekako izmaknili dekle, ki je
predhodno bilo nekako poseljeno, naseljeno ali nastanjeno v temu telesu, ki si ga nekako tako mogočno
želi, lastnini ali kakorkoli že, je končno na odpustu. Lana fizično Pranerjeva je končno odšla od nas,
tako, da bomo lahko malce bolj sproščeno sodelovali, da ne bo to telo tako močno drgetalo in mnogo
lažje mi je tako potem tudi sodelovali z vami.
Lep, topel, srčen pozdrav vsem vam, ki ste nekako tukaj zbrani. Predvsem pa tudi topel pozdrav vsem
tistim, ki so se danes, nocoj pri nas in ne v dnevu vašega dneva tudi nekako udeležili, nekako našega
druženja. Mnogo je novih. Mnogo je predhodno že kar vpeljanih, ki sodelujejo z nami, tako, da več
tisočera glava množice, ki v tretjemu in dvanajstemu predoru prehaja v več milijonsko množico, ki je
povezana tukaj z nami. Upam, da nekako bodo vsi tisti v ozadju, ki rajajo in se nekako radostno veselijo
malce potišali svoje zabave in veselje, da bomo lahko tudi tukaj v nižini nekako lažje sodelovali.
Kakorkoli že, danes Sem Jaz Tisti, ki se mi je nekako določila ali nekako dopustila ta čast sodelovanja z
vami in Sem končno zopet z vami. Upam, da mi bo v povezavi, tako Zgoraj kot tudi Spodaj, tako v
nebesnih kot tudi na zemeljskih straneh, povezava vsekakor dobro potekala. Imamo danes dva
novinčka v prevajanjih, tako, da upam, da prav po zemeljski bazi nam bo dobro šlo.
V predhodnemu predavanju je bilo malce preveč smeha, tako, da upam, da bo danes tukaj majčkeno
več resnosti.
Kdo bi bil kot drugi, Jaz Tisti, ki sem nekako iz Zemlje Vstajiteljski, ki sem še majčkeno nad zemeljsko
telesno strukturo, kot nekako le preprosto, naj bom le preprosto Jezus Sam. Res mi je danes v čast, da
bom nekako res, po bazi Zemlje, sodeloval na najnižji možni točki. Nad Menoj je kdo drugi, kot Moj
Oče Vnebovzetovstva, ki se danes le smeji in se nekako le radosti, ker vas je tukaj kar veliko, predvsem
pa pri nas mnogo večja številka.
Nekateri planeti se še povezujejo, tako, da morda bo majčkeno z zamikom pričelo teči darovanje. Vsi
tisti, ki ste tukaj zbrani v Nižini, prav po bazi materije, boste danes dobili posebne daritve, ki sem jih
Jaz nekako mesec dni predhodno postopoma pripravljal za vse vas.
In ne le to. Nekateri boste nekaj daritev v svoji avrični ovojnici ponesli tudi k svojim dragim oziroma
tistim, s katerimi ste morda tesneje vezani ali povezani.
Takole. Da nekako na samemu začetku se res prisrčno zahvalim tudi nekomu, ki se mu do dandanes še
nismo zahvalili. Tistemu nekomu, ki vlaga in polaga res veliko truda v vse to, da imate nekaj posnetega,
nekaj pravzaprav dokumentiranega. Res, prisrčna zahvala gospodiču ali gospodu Mirkotu Šlibarju, ki je
tisti, ki skrbi za vse to, da tudi vi, ki kasneje nekako obračate vse skupaj, vrtite, pregledujete, imate
pravzaprav prav njemu tisto čast, da je nekako on tisti nosilni steber vsegá zapisovanega. Seveda tudi
lepa zahvala gospe Mileni Petek, ki srčno in predano prepisuje nekako ta naša druženja. In predvsem
tudi zahvala tistim najmlajšim, ki se vedno znova potrudijo in sodelujejo z nami. Veliko učenja in truda
je potrebnega, tako, da danes, prav tisti, ki so z nami res na takšni daroviteljski bazi povezani, boste,
bodo in še nekako kasneje dobite posebne daritve.
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Vendar, glede na to, da, res je danes posebna tema – učenje in kako se učiti in naučiti, vam Bom res
poskušal na zelo preprosti način govoriti, opevati in tudi deloma prevajati.
Kako se pravzaprav spopadati z življenjem, v kateremu je pravzaprav zahtevnost nošenja uma ali
razuma pravzaprav osnova tega vašega sistema? Kdo pravzaprav v vašemu sistemu nekaj velja?
Tisti, ki si malce zapomni, ki je malce bolj genialen v spominu zapisa ali shranjevanja. Tisti potem
dobivate, dobivajo ali pa ste dobivali določene časti, določenih ocen, kot jih pri nas vsekakor ne
poznamo. Pri vas pa dobivate najboljše kot nekakšne petice in najlepše, kar desetice.
Pri nas pa pravzaprav dobivamo časti tisti, ki se največ ali najbolj predano darujemo za vse vas. Tako,
da majčkeno imamo obrnjen sistem. Zato lahko opevam, da je življenje pri nas morda res lahka
pravljica. Čeprav drugačna, vendar bistveno lažja. Pri nas nimamo takšnega sistema, kot ga imate pri
vas. Pri nas imamo sistem nekakšnega komuniciranja, drugačnega sodelovanja, igranja in že mali ali
mladi ali najmlajši se učijo nekakšnih borilnih veščin. Vendar, ne boritve v takšnemu smislu, da bi se
prelivala kri, vendar v bistvu sprejemanja harmonije telesa, uma, razuma, narave, diha, življenja, neba,
zemlje in še marsikaj drugega. Takšnega učenja imamo iz dneva v dan, preko celega življenja ali
vstajenja.
Pri vas pa imate malce bolj togi sistem. Togi sistem v takšnemu smislu, da le tisti nekaj velja, ki
pravzaprav nekaj pozna.
Ljudje medsebojno se razlikujete po temu, kako se nekako nekaj naučiti, nekaj shraniti, nekaj zapisati
ali zapomniti. Tako, da na tej bazi ste pravzaprav vsi nekakšni posebneži. Vendar, kaj, ko vaš sistem
zahteva nekaj, da se vi nekako postavite in greste preko sistema le, če sprejemate tisto, kar sistem
postavi za vas. Nekakšni, tako zvani, normativi. Moram malce pogledati, kako se nekako neki besedi
tudi reče.
Bodite pozorni!
Vaše telo je nekako razdeljeno na več različnih enot. Zato ste tudi različni medsebojno.
Vsi tisti, ki nekako gledate in nekako opazujete življenje okoli sebe, ste tisti, ki ste nekako vizuelni,
če smem uporabiti takšen izraz.
Za tiste, ki si zapomnite preko slik ali gledanja, preko vidnosti, ste vizuelni – kako se izrazi?,
»patrončki«, tipi, vrste. Kako drugače naj najdem izraz, ko pa drugega ne poznam? Se pravi, neka vrsta,
se pravi, vizuelnega pogleda.
Drugi ste pravzaprav tisti, ki ste v manjšini. Ste tisti, ki nekako slišite. Slišati je
pravzaprav nekaj, kar pomeni, da ujamete informacijo, ki jo nekdo govori in jo v
momentu shranite v zadnji ali ozvezdni možgan.

Potem imate nekakšno vrsto ljudi ali energij, tistih energij, ki se nekako zapomnite preko prebranega
ali nekako preko razmišljanja.
Dejansko, več različnih tipov ljudi je in najbolj so pravzaprav dovzetni tipi ali vrsti ljudi, učljivosti ali
naučenosti, ki se dotikajo.
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KAKO PREBUDITI SPOMIN?
Preko dotika je nekaj, čemur se bomo mi sedaj nekako spotaknili oziroma nekako poveznili čisto v
najnižjo točko začetka, da boste razumeli, zakaj ste pozabili graditi spomin oziroma kako prebuditi
spomin kot nekakšen disk, kamor shranjujete podatke, ki jih potem vedno znova črpate in počrpate?
Pa pričnimo pri najmlajših otrocih.
Kaj znajo naši najmlajši otročki? Vedno znova najprej tipajo naokoli. Vse s prstki potipajo. Vse otipajo.
Vsega se oprimejo. Vse poskušajo nekako stlačiti v usta. Zakaj? Preprosto zato, ker imajo na koncu
prstkov določene točke spomina.
Pazite!
Spomin se pravzaprav prične na teh malih mešičkih, ki jih imate tukaj na koncu prstkov.
Zato vsi otroci ves čas nekaj prijemajo, nečesa se dotikajo, ko pa imajo preprosto oči. Zakaj
ne bi gledali z očmi? Vendar, temu ni tako.
Očesni dotik je pravzaprav najšibkejši v našemu sistemu. Pri vas pa najpomembnejši. Ker pravite, da
tisti, ki ste vizuelni tipi, bom Jaz kar uporabljal ta izraz, ker mi je najlažji, se pravi, se najhitreje naučite
vse ali od vsakogar.
Vendar, bodite pozorni!
Ko se želite nekaj naučiti, vendar bom Jaz uporabil tisto nujnost, ki ga sistem vašega sistema preprosto
zahteva, se vam večino časa dogaja odpor. In, da boste nekako prebrodili ta upor ali odpor, kako se
pravzaprav nekaj naučiti, vam bom predlagal nekaj takšnih, malce trikov ali nekakšnih ovinkov, takšnih
kratkih bližnjic, da boste vedeli oziroma se boste le spomnili, kaj ste znali in kaj ste preprosto prespali
in prestopili in na to potem tudi pozabili.
Poglejte male otročke. Mali otročki se ves čas oprijemljejo. Ves čas prijemajo. Gledajo s prstki in ne z
očmi. On vedno oprime. Pri vas, v vašemu sistemu bi dejali, zagotovo zato, da prime, da poskuša, ali je
hladno ali je toplo, ali je ostro ali je topo ali kaj takšnega. Vendar, temu še zdaleč ni tako.
Bitja vizuelnosti se vedno pojavljajo na teh prstnih delih, na teh mešičkih, se pravi, in zato otroci vedno
prijemajo in oprijemajo.
In, dajte, zavrtite spomin nazaj.
Kaj delajo mali otročki v košaricah? Preprosto gledajo svoje dlani. Ste opazili to? Gledajo, občudujejo
in preprosto prebirajo svoje dlani. Dlani so vaš največji adut vsegá. To si pomnite in zapomnite!
Niso dlani le zato, da se rokujete, da stisnete dlan. Že sam otrok od samega vdaha ve, da so največje
in najmogočnejše točke na vaših dlaneh na vašemu vrhovju vaših prstov. Vendar, to po notranji
strani in ne po zunanji strani.
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Zato si otroci vedno opazujejo in gledajo svoje prste, ker imate tukaj takozvane dodatne
oči. Dodatne oči imate na prvih treh prstih. Na zadnjih dveh prstih pa imate spomin.
Zakaj pravimo, da je tukaj spomin?

Preprosto zato, ker je v teh delih pravzaprav povezava preko notranje
energije, preko podpazduhe v notranjost malega možgana. Se pravi, tik
ob malemu možganu neka cevčica, ki prodira direktno v globino velikega
ali večjega možgana, kjer se informacija potem shranjuje. Dobesedno se
shranjuje.
Tisti, ki nimate prstov ali vam kaj primanjkuje, nič zato!
Eterični prsti vedno ostajajo. Tako, da po tej točki vedno dobite zapisan spomin.
Vidni pol pa pravzaprav vedno prihaja po prvih treh prstih.
Kar pomeni, da otroci vedno, vedno oprimejo ali nekako pritiskajo, gledajo vedno v
okvirju teh treh prstkov.

Kaj to pravzaprav pomeni?
To pomeni, da ste vi pozabili gledati preko dlani. Dlani niso le točka čaker. Vendar, dlan
je tako kot ušesni mešiček ali vse, celotni uheljček po zunanjosti, ima toliko, na primer
akupunkturnih točk, toliko imate vstopnih točk, preko katerih se zapisuje in shranjuje
tudi spomin.
Ali ste vedeli, da vsaka vaša poznana akupunkturna točka, ki jo poznate na telesu ali pa jo sploh ne
poznate, da so to točke, na katerih lahko nekako naredite pritisk in zdravite, ozdravite določeno
bolečino, poženete določeno energijo, prebudite določeno telesno strukturo? Celo spolnost se da
preko določenih točk preprosto poganjati ali pa vibrirati.
Vse se dela preko teh točk. Vendar, to niso le vstopne točke, to so tudi zapisovalne točke, ki jih vi
poznate kot akupunkturne točke. Vendar, danes se ne bom sfokusiral na akupunkturne točke. Niste še
prišli do te, te postojanke ali te postavitve, da se bomo spuščali nekako na ta predel.
Prsti so pravzaprav osnova.
Ko vi nekako sedite v šolskih klopeh in ko z grozo ugotovite, da se morate morda naučiti ali pa ste se
morali naučiti ali pa preprosto le prebrati časopis, vam bom Jaz vzel primer šolske klopi.
Dandanašnji moderni otroci, ko imajo za prebrati gradivo, ga običajno sploh ne preberejo. Skorajda 59
procentov otrok ali mladine, kot vidim, ne vzame gradiva niti v dlani, kaj šele, da bi ga odprli, pregledali,
prebrali ali nekako morda preštudirali. Imate zelo, zelo inovativno podrobnost ali posebnost – internet.
Na vašemu internetu ali spletni strani se najdejo povzetki, se najdejo kratka, nekakšni delčki, ki jih
potem lahko, kako se izražate? Pretihotapite, preplonkate ali prepišete. Vendar, od tegá nimate kaj
veliko. Nekaj pa!
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Jaz pa bi vas rad naučil, kako se spopasti z nekim gradivom ali neko tematiko, ki vam je morda prav
odvratna.
TEHNIKA UČENJA, BRANJA – ZAHTEVNO GRADIVO
Pa vzemimo, na primer, primer neko knjigo, morda neko zgodovinsko knjigo. Imate se za naučiti
zgodovino. Vendar, zgodovina je pravzaprav zahteven predmet. In, ko nekako dobite morda kakšno
učno gradivo, vam postane že slabo ob misli, da morate prebrati ali pregledati celo gradivo.
Najprej, kar naredite – bodite mali otroci! Bodite razigrani otroci!
Vzemite težko bukvico v roke ali v dlani in jo pričnite gnesti, prijemati, jo stiskati, jo
božati, jo crkljati. Stisnite jo k sebi, jo majčkeno ujčkajte in jo energetsko napolnite za
sebe.

Saj poznate čakre. Vsak delček vaših por, vsak detajl vašega telesa je pravzaprav prostor, ki ga je
potrebno vnovčiti, da se boste lažje učili.
Najprej uporabite oči ali očesne dele pri vaših prstnih delih. Tipajte, božajte in
občudujte knjigo. To je osnova ali začetek. Glejte jo in se energija vašega telesa,
vaših dlani, prelije skozi v gradivo.
Ne razmišljajte nič. Le opazujte jo – debelo, masivno, težko in zahtevno.

Kako bi se lotili vsegá?
Dotik je osnova. Dotik ljubezni do vsakogar je pravzaprav osnova.
Kdaj koga omrežite?
Omrežite ga z očmi. To je dejstvo. Vendar, dotik, ko mu nekaj podate, ko se vaši prstki naklepno ali
nenaklepno, zavestno ali ne zavestno, nezavedno, tako nekako dotaknete drug drugega, vzpostavi se
energija, da ga prebudite, da ga predramite in da ga opomnite: »Dragi moj, všeč si mi!« Ali: »Draga
moja, uuu, vidim te, zapazim te!«
Ravno tako je z vašo čudovito knjigo, gradivom, ki ga imate za prebrati. Časa imate morda le dva dni.
Morda tri dni ali pa mesec dni. Gradivo pa je zelo zahtevno.
Zato preprosto pričnite pri platnicah. Knjigo dajte med dlani, vendar tako, da bo
tisti, hrbtni del pri vas, kot bi ga položili na svoje noge, ga odprli – vendar, knjigo
držite takole in jo božajte po robu, se pravi tam, kjer se odpira.

Boste videli zakaj?
Tako boste knjigo namagnetili na sebe. Vaša energija se bo pričela vrtinčiti okoli te knjige in se bo vrinila
in vlivala v notranjost tega gradiva.
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Potem preprosto obrnite knjigo tako, da preprosto lahko morda preberete le povzetek, kaj
pravzaprav prinaša knjiga. Vendar ne berite od besede do besede. Preberite z očmi. Pobožajte črke.
Naučite se hitrega branja. Se pravi, le z očmi pojdite in preletite.
Zakaj?
Ker je očesni dotik mnogo hitrejši dotik kot govorni izdih.
Zato je zelo pomembno, da nekako z očmi preletite, ali preberete ali pobožate besede ali osnovo.
Ko boste knjigo nekako odprli, jo odprite tako, kot bi bila najbolj spoštljivo gradivo, čeprav vam v
resnici morda temu ni tako. Odprite in kot bi jo prelistali, tako kot bi jo obrnili, se pravi, spustite
svojo energijo v notranjosti.
Potem dobesedno, le nekako prepognite knjigo in jo tako, kot bi jo nekako na hitro
potiskali, listali in glejte gradivo. Glejte z očmi. Vendar, dlani vedno imejte, se pravi,
prste imejte na spodnjem delu knjige ali platnice. Se pravi, to je izredno pomembno,
da se energija z vami uskladi.

Preletite knjigo, da vidite, kaj vse je notri in potem znova, z drugo dlanjo, se pravi, z
desno, naredite enako. In znova jo preletite.
Poglejte nekakšne slike. Poglejte vizuelno, kako je postavljena knjiga, kako je zahtevno gradivo.
Šele, ko boste preleteli knjigo še iz druge strani, se bo podzavestni spomin prebudil. Šele tedaj se bo
zavest pričela odzivati na to, da bo pričela nekaj sprejemati.
Zakaj?
Ta predpriprava je izrednega pomena, ker v ozadju imate bitje, ki je nekako obrnjeno proč od vas.
Se pravi, si predstavljate?
Imate telo kot je to telo. In drugo telo je z nasprotnim delom nekako
prisesano, vakuumirano na vas, na mali, speči možgan, se pravi, in je v
ozadnjemu delu, kot bi hrbet ob hrbet imeli, zlito na vaš mali možgan.

In, ko pričnete vi se nečesa dotikati, je to tako, kot bi njemu dajali impulz prebujanja. In, ko boste
prvič z levo dlanjo preleteli knjigo, se bo on prebudil. Ga boste zaznali. Prav opazujte!
Prevrtite knjigo in misli usmerite na to, kako je bitje nekako napol speče, napol lebdeče. Potem
obrnite drugi del in znova preletite knjigo in glejte v notranjost in imejte misli na to bitje.
In, ko boste v drugo nekako preleteli to, se bo bitje prelevilo na vas, se bo obrnilo in zlilo, kot bi se
nekako narinilo na vas in bo pričelo gledati, tako, ob desni strani, nad vas.
To je nekaj, kar morate narediti v osnovi, da si boste lahko zapomnili globoko in še globlje. To je bitje,
ki ga boste vi učili in naučili, da vam bo vstopil in pomagal, ko vi pravzaprav nekako zablokirate.
To se vam dogaja dostikrat, vendar se tega morda niti ne zavedate.
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Ali se spomnite, ko greste morda pred tablo ali ste bili pred tablo, ali pa vas morda nekdo nekaj
sprašuje, pa vi v tistemu momentu ne veste čisto nič? Imate prazen spomin, prazne misli. To se zgodi
le zaradi tega, ker tega bitja na pravemu pozicijskemu položaju ni. Morda, kadar se ustrašite ali
prestrašite, to bitje zdrsi ven, v notranjosti oziroma ob ozadnjemu delu, kot bi nekako pred trtico zdrsnil
navzven in ga imate zunaj.
In to bitje je potrebno v samemu začetku naučiti, da on postane samostojen, samozavesten, da vam
bo on pomagal in vas usmerjal.
Ko boste knjigo leteli in preleteli, boste začutili energijo, dobesedno prosojno energijo, ki je
belinkasta in kot rahlo sivkasta.
Si predstavljate?
Kot bi telo bilo votlo telo, prekopirano ali preneseno, imate obronek ali dobesedno narisan del, ki je
prazen znotraj. In to bitje se nagne. To bitje je potrebno aktivirati, da, ko morda vi pozabite ali
preprosto zdrsnete ven, se pravi, je on tisti, ki vam vstopi in pomaga.
Saj se spomnite, ko ste kdaj pred kakšno težko situacijo in vas nekdo nekaj sprašuje, dobesedno vi, ne
da bi razmišljali, govorite iz spomina in to je to bitje, ki ga vi morate naučiti, se pravi njemu date
informacijo v nekakšen disk, ali spomin ali nekakšen zapis, da on nosi informacije in ne vi, čisto sami.
To je prvo ali začetno jedro, ki se ga morate zavedati.
Potem preletite gradivo, kako je postavljeno ali sestavljeno. Takrat boste čutili, kako bo
on nad vašo desno dlanjo, če ste desničar, vendar, levičarji morda malce težje.
Ker je to bitje na desni strani, bi vam svetoval, da preletite ali listate z desno dlanjo, ker
je to bitje nalito na desno zunanjo stran.
Listajte tako, da boste videli le naslove. Listajte in pregledujte. Berite naslove. Ni
potrebno izgovarjati. Berite z očmi. Berite in preletite.
V dveh, treh minutah boste preleteli celo knjigo. In on je tisti, ki se vtisne v spomin. On
je tisti, ki si zapomni, kje je kaj videl.
In, ko boste preleteli prvič knjigo po naslovih, bo on aktiviral drugi del, se
pravi, slušni del, ki je na levi strani, tako v ozadju, malce nad to turbulenco,
se pravi, je bitje, ki ga bo on aktiviral, ker ste vi z očmi brali in prebirali
gradivo. Se pravi, on je shramba. Se pravi, bo takoj aktiviral očesni delček,
očesno bitje, ki bo dejansko pričelo brati preko govora.
On je tisti, ki prične gledati, ker ste ga predhodno prebudili ali zdrezali. Dali ste mu ukaz. Me razumete?
Se pravi, ker ste brali z očmi in ste le listali gradivo, ste dali napotek, da on rabi še nekoga. In ta nekdo
potem aktivira očesni del in ta potem dela nadaljevalni del.
Bodite pozorni!
Ko boste nekako odprli gradivo, bo ta pričel od prvega dela, se pravi, le listajte, vendar
nič več naslovov. Naslov le pokukajte, vizuelno, potem pa glejte v sredino povzetkov, se
pravi, prebranega.
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Se pravi, vi imate pisano besedo na celi strani. Vi po sredini, bodite pozorni, se pravi, po sredinskih
delih, kot bi list prepognili na polovičko, imate ves čas tisto zlato nit bistva ali jedra. In pričnite v
sredini leteti in pregledovati.
Se pravi, vendar ni potrebno celih stavkov brati. Preletite na levi strani majčkeno, na desni malo in
znova obrnite in berite po sredini. Se pravi, in se gibajte in tako preletite knjigo.
Knjiga, ki je izrednega pomena, jo boste vsebinsko, v grobem postavili, ko boste nekako preleteli
sredinske dele.
Vendar, ni potrebno vse. Vendar, tako, prelistajte in pričnite brati. Vendar, tako, na hitro.
In, ko ta delež, očesni delež, kot mu bom Jaz
pravil ali opeval, vidi, da vi berete, bo on
aktiviral govorni del in v govornemu delu, tik
nad vašo bradavičko desnega predela je neka
točka, na katero on vedno pritisne ali pa vas
majčkeno stiska ali boli.
Bodite pozorni!
Se spomnite, ko vas nekako popada strah ali nekakšna nemoč, vas običajno najprej
stisne tukaj nad desno dojko in šele potem nad levim, srčnim predelom. Vedno vas
stisne tukaj, najprej na desni strani, kot neka bolečina, ki se potem sunkovitoma pretoči
na levo stran.
Na temu desnemu predelu pa je tisto nekaj, kar je povezano z zasnovnikom, kar pa ste vi, čisto sami.
Ko imate ta desni delež aktiviranega, se pravi, je pomembno, je pomembno, da pogledate slike. Se
pravi, še enkrat prelistajte gradivo. Vendar, sredino že veste, kaj piše v sredinskemu delu. In listajte
in poglejte pravzaprav sliko. Ustavite se pri sliki. Običajno je vedno neka postavitev, kakšna slika ali
kaj takšnega. Oglejte si sliko. Zlijte se s sliko. Slika vam v osnovi ali celoti pove celotno prebrano
gradivo.
V sami sliki poglejte ozadje. Kaj je v ozadju? Ali je v ozadju nebo? Ali je Zemlja? Kakšna je Zemlja?
Kakšna je postavitev Zemlje? Kakšna je okoliščina? Se pravi, zgodovina se dobesedno lahko uči brez
branja česarkoli, le preko listanja in prebiranja, se pravi, vendar vpijanja slike. In podzavest vam
prične v momentu, ko boste gledali sliko, bo pričel metati na površje ali podajati na površje
pravzaprav gradivo, ki ste ga prelistali ali na hitro prebrali.
Pod vsako sliko imate kakšen stavek ali dva. In to je bistvo, ki si ga morate zapomniti oziroma, ki vam
da povzetek vsegá, kar ste vi na hitro preleteli.
In, ko boste tako nekako postavljali, se pravi, boste morda v pičlih petnajstih ali dvajsetih minutah na
hitro vsrkali celotno gradivo cele knjige.
Ko se boste ponovno nekako usmerili v specializacijo določenega področja, vam pričnejo vsa ta čutila
ali vsa ta bitja dobesedno medsebojno sodelovati.
Se pravi, imate neko snov. Jo odprete. Dobesedno jo boste odprli na pravemu mestu, na pravi strani.
In ne le to!
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Imeli boste popolnoma mehko telo. Nekdo vam bo usmeril glavo in odgovor boste našli na vprašanje
ali na povzetek, točno na pravemu delu, na pravemu odstavku.
Ker je pomembno, da ta bitja medsebojno povežete, medsebojno prebudite, se pravi, boste vedno
našli odgovor v povzetku, ne da bi vi prebirali celotno knjigo ali gradivo.
Da vam bo lažje, da se boste prepričali, kako ta bitja sodelujejo z vami, si morda vzemite za primer en
delež, en delež iz vašega knjižnega branja ali gradiva. Se pravi, vzemite si pravzaprav nekakšen prebrani
delež. Morda, kako se izrazim? Neko gradivo, v sredini tega dela. Da boste vedeli, da ste pobrali pravi
delež, preberite vso dokumentacijo ali vso zapisano besedo. Boste videli, da na koncu je bistvo
izluščeno prav tam, kjer so vam ta bitja pokazala.
Saj poznate!
Če aktivirate podzavest, če aktivno sodelujete s svojo podzavestjo, vam bo ta dobesedno vedno
znova sugerirala kje brati, kaj brati, kje najti, kaj zavzeti.
Pomembno je, da se prebudijo ta bitja, ki jih medsebojno povezujete. In zapomnite in pomnite si to!
Veliko lažja in hitrejša bo vaša pot, da se boste nekaj naučili, ker ta bitja si zapomnijo. Eden si zapomni
pravzaprav miselno, drugi si zapomni vizuelno, tretji si zapomni pravzaprav tisto, kar je bilo zapisano
ali poudarjeno. Predvsem pa je pomembna slika ali sam povzetek na zgornji strani, se pravi, naslov.
Naslov in slike se običajno vedno dopolnjujejo. In, če boste vsrkali nekakšen naslov in postavili sliko
spodaj, boste dobesedno znali vse, kar je pomembnega.
Zakaj?
Ker se ta vizuelni tip energije dobesedno zlije na knjigo oziroma na prebrano sliko ali na videno sliko in
po temu delu boste vi točno vedeli vse, kar je pomembnega.
Kaj znajo delati tisti, ki pravzaprav ne slišijo? Gledajo vizuelnost. Gledajo podobo in iz podobe
pravzaprav razberejo vse.
Kretnje na slikah so izrednega pomena. Se pravi, pogled, kako gledajo ali kaj gledajo, se pravi, na slikah,
je izrednega pomena.
Bodite pozorni na energijo, s katero nekdo pristopa ali s katero je pravzaprav prelito ali postavljeno
neko slikovno gradivo. Slike so vam dobesedno zrcalo ali povzetek vsegá, kar je v nekemu gradivu.
TEHNIKA UČENJA, BRANJA – ZAKONODAJA
Pazite!
Tam, kjer pravzaprav takšnega učnega gradiva ni, da bi imeli kakšne pripomočke ali slike, se pravi, in
se morate morda naučiti določene zakonodaje ali kaj bolj zahtevnega, se pravi, si boste malce težje
pomagali z učno energijo, se pravi, samih slik.
Takrat po enakemu postopku pobožajte ali pocrkljajte knjigo, da aktivirate pravzaprav vsa bitja na
določenih položajih, da pričnejo sodelovati, brati in nekako nadaljevati to pot z vami.
Potem znova preletite naslove. In potem v notranjosti preletite trdo ali močno poudarjen tisk.
In ne le to!
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Kadar imate kakšne zakone je bistveno, da nekako vaše vidno oko polovi večje črke večjih črk ali
večje število. Se pravi, dobesedno preglejte ali preletite gradivo in videli boste, kje je kakšen člen ali
kakšen poudarek na nečemu.
Potem dobesedno si morda pobarvajte ali pa označite določeno podlago ali tiste velike črke.
Velike črke so vam vedno opora ali pomoč.
Zakaj?
Ker vidni tip energije da pravzaprav ukaz spomina, kje je, kaj je in zakaj je.
Zakone si boste na ta način našli, si jih boste lažje nekako zapomnili in se nekako globje naučili, ko
boste zakon ali delček od zakona morda navidezno, na hitro preleteli in pobrali le črke navzven
oziroma besede, ki dajejo bistvo ali jedro.
Zato tisti, ki imate se za naučiti določeno, zelo zahtevno gradivo, vam svetujem postopek prebujenja
takšnih bitij. Potem pa dobesedno, ko preletite in na koncu morda celo preberete ves ta delež, kar
zahteva ta postavitev zapisane besede, da izluščite besedo, ki daje jedro ali steber na tisto začetno
pisano besedo.
Zakaj to?
Ker ta bistvena beseda se pravzaprav daje v podzavest in ne celota vsegá. Bistvo, kot bi
steber ali paličico zapiknili in se nanjo naslonili. To si zapomni podzavest.

Vizuelnost ali energetski vidni kot pa pravzaprav vidi tisto v sredini in si zapomni, kje je
beseda stala. Se pravi, če jo boste pobarvali ali označili, vam bo bistveno lažje, ker si bo
vizuelna energija ali vidna energija dobesedno zapomnila kje, kaj tudi stoji.

In, ko boste imeli govorni delež, se pravi, boste dejansko znali na podlagi besede marsikaj zbarantati,
povedati. Vendar, vedno je pomemben zatič, postavitev sistema in zapomniti si je potrebno točno tisto
nekaj, kar je jedro.

TEHNIKA UČENJA, BRANJA – ZAPISANA BESEDA NAJVIŠJIH
Naše gradivo je bistveno lažje prebirati ali delati.
Kako se učiti našega gradiva ali naše naučene besede?
Preprosto.
Znova vzemite knjigo ali zapisano besedo ali tisto, kar imate zapisanega. Gradivo dobesedno znova
preletite in ga preglejte, znova po enakemu vrstnemu redu. Tako boste aktivirali podzavest. Tako
boste aktivirali vidni del. Slušni del in govorni del. Se pravi, vse to se bo nekako povezalo.
In ne le to!
Povezale se bodo točke. Prebudile se bodo točke zaznave, ki so nekako vam kot nekakšne
akupunkturne točke.
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Predvsem pa je pomembno, da z dlanmi pregledujete in letite ali prelistate pravzaprav zapisano
besedo.
To je zelo pomembno, ker vidne energije, se pravi, ko se sprehodite po samih odstavkih in ko izluščite
pravzaprav bistvo ali jedro, si bodo zapomnili prav prstki.
Zakaj vam tako poudarjam prav prstišče ali prstni delež?
Zato, ker je prstni del pravzaprav osnova ali kontakt, da se spoznate v globini, pravzaprav v globini
samega dela, ko se tudi morda rokujete.
To je tisto, kar je morda najbolj pomembnega.
Ko se rokujete, točno čutite, kakšen človek je nasproti vas. Kaj vam bo dal? Ali vam bo dal dobrega
ali vam bo slabega? Se pravi, in na podlagi prvega dotika, si vi človeka vedno zapomnite, pomnite in
globoko potisnete v notranjosti svojega spomina.
Nikoli ga ne boste pozabili, ker ste se znova dotikali. Ker ste se dotikali nečesa, kar ste imeli in kar ste
nekako v prvemu delu kontakta pravzaprav tudi postavljali.
Bodite pozorni!
Če si boste želeli v podzavest vriniti in se nekako zapisati ali spomniti nečesa, je pomemben dotik.
Če ni dotika, ni spomina. Če ni spomina, ni shrambe. Če ni shrambe, nimate kam iskati ali iti po gradivo.
Zato se dotikajte in se nekako dotaknite ali pa gradivo preprosto obdržite ali pocrkljajte.
Otroci vedno delajo tako. Zgledujte se po otrocih. Otroci jih pogledajo, se dotikajo, znova morda nekaj
okušajo. Vendar vi pravzaprav ne boste okušali tistega, kar je postavljenega ali zapisanega, je
pomembno, da pravzaprav res naredite energetski preliv.
Ko se vi dotikate, ko vi listate, ko vi berete, se vaša energija pomeša s to zapisano besedo ali s tem, kar
je pravzaprav podanega ali postavljenega, se pravi, in na podlagi tegá se prebuja prostor spomina ali
nekega mesta, kamor se bo shranjevala informacija.
Bodite pozorni!
Kdaj si največ nekako zapomnite? Ko vas nekaj povleče, ko vas nekaj namami. To je tako kot nekdo, ki
vas pokliče. Kdaj se boste obrnili? Ko boste slišali zvok, se pravi, se boste vi obrnili in nekako pogledali
proti njemu ali v njegovo stran.
Tisti, ki pravzaprav ne slišijo zvoka, vidijo pravzaprav zvok. Se pravi, po nekakšnemu toku, tako, da tudi
oni se obrnejo vedno v tisto smer.
Tako, da, vedno je pomembno, da se pritegne pozornost predvsem skozi energijo.
Če se boste vi želeli učiti pravzaprav gradiva, ki je morda zahtevnejše od vašega spomina ali nekakšnega
prehodnega značaja, se pravi, in se vam v dodatku dogaja še, da se odpirajo določeni kanali ali se
nekako zliva določena energija, je morda to še veliko težje.
Bodite pozorni!
Ko prebirate naše gradivo, se vam vedno dogaja neko vrtinčenje ali nekaj, da vas nekako vleče v višjo
frekvenco. Opevam zelo preprosto. Se pravi, po tej frekvenci se vi gibate, premikate in nekako
napredujete navzgor. Da nekako si zapomnite, znova tako, po enakemu postopku.
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Vendar, kaj se dogaja z gradivom drugih pisateljev ali pesnikov ali tistih, ki so zapisovali?
Da vas neka knjiga ali neko gradivo običajno, ali ne pritegne ali pa pritegne, je pravzaprav zlita
njegova energija. Tisti, ki piše ali zapisuje, njegova energija je pečat, se pravi, ki je zlit nad črkami ali
nad zapisano besedo, ki je to tisto nekaj, kar vas dejansko, ali pritegne ali pa v samemu odboju tudi
odbije.
Ko greste morda v knjigarno in želite kupiti kakšno knjigo za branje, vedno nekako, kar vizuelno, po
očesu pregledate in potem povlečete, se pravi, navzven in ko odprete knjigo, jo mnogokrat kar zaprete.
Zakaj?
Ker v momentu, ko odprete knjigo, se začuti od tistega, ki je zapisoval, njegova energija. In ta energija
je lahko odbojna vam, zato vas gradivo odbije ali zavrne in jo preprosto vračate nazaj na polico ali na
prodajni predel.
Enako se dogaja pri vseh drugih deležih.
Zato je pomembno pri vas, da svojo energijo zlijete v knjigo ali v zapisano besedo. Tam je vaša moč.
Se pravi, pomemben je postopek in vse se bo dalo shraniti, vse se bo dalo naučiti in vse se bo dalo
nekako povleči k sebi.
Kot druga najpomembnejša dejavnost ali pomen, se pravi, je potem predstavitev vsegá, kar imate
poznanega. Vam Bom dal nekako nekaj smeri.
TEHNIKA UČENJA – KAKO NAREDITI POVZETKE?
Kako najhitreje morda tudi narediti povzetke ali pa nekako zapisati?
Jaz opazujem otroke, ki imajo za prebrati mnogo gradiva in ga niso sposobni prebrati, ker morda nimajo
volje, nimajo časa in si ne znajo pomagati s to energijo, ki smo jo Mi sedaj se naučili ali pa nekako
prebudili.
Otroci se usedejo na internet, preberejo povzetke in napišejo obnovo. Mnogo otrok, kot vidim, je
takšnih, da preprosto celo ne prepiše, vendar pretiska in celo nalepi v samo knjigo ali šolski zvezek.
Če boste vi, kot otroci, Bom dal napotke za otroke, prebrali v spletni strani povzetke, boste vedeli,
vsaj o čemu govori knjiga.
Kot drugo, preletite knjigo tako, da jo pocrkljate in prelistate in po sredini preberete. Se pravi, ko
boste dali ta delež vašega prelistanega ali prebranega dela s tistim, kar je že na spletni strani, če vas
smem tako peljati, ker večina resnično dela prav to. Se pravi, ko boste združili to, boste dobili popolno
celoto vsegá – od vsakega avtorja, od vsakega glavnega lika boste vedeli popolnoma vse ali bistvo, tisto,
kar je potrebno, da vi lahko govorno ali pisno predstavite.
Tako, da Jaz bi vam svetoval ta delež, da si pomagate ali pomagate.
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TEHNIKA UČENJA – FORMULE, ENAČBE …
Kadar pa imate nekakšne formule ali neke postavitve nekega hitrejšega dela, pa je
izredno pomemben vizuelni del. Se pravi, najprej si poskušajte vizuelno videti, Jaz
bom dal primer, neko formulo ali neko enačbo. Se pravi, da jo vidite, ne, da jo le
preletite.

Se pravi, pomembno je, da se z očmi ustavite, da si jo očesni del prične
zapomnjevati in zapomniti in jo preko vidnega pola vtisne v spomin. To je
izrednega pomena.

Potem si vzemite list papirja, se pravi, in z dlanjo, s prsti – podajte prste pod to
enačbo ali pod nekim zapisanim delom in ga prepišite. In si jo zapišete.
Tako se boste učili tudi tujega jezika.

Se pravi, besedo preberite, vizuelno jo najprej vsrkate, potem jo vizuelno shranite v ta podzavestni
del in jo potem preberite in jo zapišite.
In, ko jo boste prvič zapisali, se bo ta slušni del pričel aktivno gibati z vami in se bodo štirje deleži
medsebojno povezovali z vami, da si boste shranili v višji spomin tega vsakdana ali tistega trenutnega
dela.
TEHNIKA UČENJA TUJEGA JEZIKA
Ljudje, ki se morate naučiti pravzaprav jezika, Vam svetujem sledeče:
Znova vzemite gradivo in ga pocrkljajte, da zlijete energijo. Se pravi, pomembno je, da preberete
morda delež, kaj se pravzaprav nahaja v knjigi. Vendar, znova le preko vizuelnega toka, ne z mislimi
in z govorom. Se pravi, le z očmi preletite. Potem odprite knjigo in jo prelistajte. Prav prevrtite – iz
leve, iz desne in potem preletite, se pravi, poglavje za poglavjem, zgornje deleže in poglejte – knjiga,
slike. Vizuelnost je osnova, da si zapomnite, da si vtisnite v spomin in potem se dotikajte pravzaprav
določenih besed.
Ko boste nekako vizuelno preleteli po enakemu postopku kot smo ga predhodno opevali, se pa
običajno zatakne pri besedi, ki jo je potrebno nekako zapisati ali pa znati si zapomniti.
Jezik je eden najtežjih besed, a hkrati najtežji za zapomniti se.
Zakaj?
Beseda, ki je morda tuja beseda, jo je potrebno najprej videti, da si vidni tip, kot bi fotografirali, se
pravi, vtisne v spomin, kako so postavljene črke oziroma oblika. To se shrani v podzavestni spomin, v
to bitje, ki ga boste prebudili, se pravi, skozi to gledanje.
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In potem vam svetujem – prste dajte točno pod besedo, ki si jo želite zapomniti, se
pravi, in z drugo roko preletite, kot bi poskenirali. Se pravi, s prsti preletite besedo, da
jo kot »preskenirate« ali »pokopirate« in potem si jo zapomnite preko vidnega polja še
enkrat, potem pa jo prepišite. Imejte list papirja in jo prepišite.

Govor, se pravi, pa se naredi tako, po enakemu deležu, vendar ga poskušajte izgovoriti, še enkrat
izgovorite, zaprite oči in pomislite na besedo, ki jo imate tukaj notri, spodaj pokrito. Ne z mislimi se
razpršiti! Prav ta delež je tisti, ki jo poskenirate oziroma shranite v spomin.

Se pravi, pomembno je, da jo vidite, tudi z zaprtimi očmi, jo ponovite v
podzavestnemu delu oziroma v svojemu telesu, jo na glas spregovorite. In
mislite na to besedo. In v trenutku si jo boste shranili in zapomnili.

In, ko boste delali tako, boste dvakrat do štirikrat hitreje napredovali kot, če bi delali po vašemu
klasičnemu sistemu.
TEHNIKA AKTIVIRANJA DLANI
Zelo pomembno je, da morda, predno se odločate za učenje tujega jezika, da se naučite aktivirati
dlani.
Se pravi, dlani se aktivirajo tako, da se mešički ali vrhovi prstov pravzaprav narahlo,
narahlo drgnejo in vrtijo kot v nekemu kolesju, kot bi poganjali neko kolo. Se pravi, in
se poganjajo in poganjajo in trejo drugo ob drugo. Se pravi, s tem boste te energije
medsebojno povezali.
Odprite dlani. In v momentu, ko naredite to, že čutite dlančne čakre, ki se medsebojno
povežejo in vas dobesedno kar majčkeno zaskeli ali zaboli.

Potem še enkrat dajte skupaj in že čutite, kako vas peče v dlani, ker ste
že aktivirali to.
In sedaj le rahlo odprite spodnji del – le rahlo ga odprite in boste čutili,
kako energija že teče proti komolcu in že čutite migetanje energije, ki se je
stekla do komolca.
Obrnite rahlo navzgor. Se pravi, Jaz imam res noge kar tako,
po domače, se pravi, obrnete dlani navzgor in že čutite, kako
ta energija teče znotraj v sistem, kamor morate vi tudi seči
ali poseči, da prebudite bitje, da pride na površje. Se pravi,
tisto začetno bitje, o kateremu Sem govoril.
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In, ko imate to narejeno, boste čutili težke dlani.
Vendar, le po spodnjih delih se aktivira ta energija.

Kar poskušajte!
Se pravi, aktivirajte, božajte.
Se pravi, potem odmaknite.
Znova približajte.
Odmaknite.

Se pravi, čutite sedaj, kot bi energijo prelili navzdol, se pravi, se
energija odpre in gre v ta notranji predel.

Se pravi, zdaj že čutite dlani, kako so polne in napolnjene. Se pravi, aktivirali ste v momentu vsa čutila.
Na dlaneh imate čisto vse – spomin, vid, tip, govor in pravzaprav tudi predhodna življenja ali vstajenja
se vidijo po vaših delih vaših tipnih delov.
Se pravi, sedaj čutite to energijo. Obrnite jo navzgor. Ali čutite, kako pika? Kako je to
pravzaprav težko in niste nič naredili, vendar ste se le povezali. Sedaj zaznavate to polje
te energije. Se pravi, to vstopno polje, ki je pravzaprav na dlaneh, dobesedno položen.

Sedaj se čuti, kako teče ta energija in se spaja točno z deleži, kjer je tekla po temu
kanalu ta energija in se povezuje z vašimi dlanmi.

Ko naredite to, naredite kot nekakšen polkrog in ujamete steber. Pred vami nastane
nekakšen steber.
Če se boste rahlo premaknili, naprej in nazaj, boste čutili, kako ste se povezali s tem
stebrom.

Začutili boste čelno čakro. Celo na ustnicah boste začutili, kako se ta energija poveže.
Kar globlje potisnite glavo v notranjost in začutili boste pritisk, kako se ta energija
povezuje z vami.
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To je steber učljivosti.
In v ta steber pravzaprav potem podajate knjigo, gradivo in vse, kar se želite naučiti. Se pravi, skozi to
se poveže tudi višja zavest ali višja raven ali višja bitja, ki vas vodijo, ki vas usmerjajo in, ki vam
pomagajo.
Tudi oni sodelujejo pri spominu. Tako, da tudi njim dajte to možnost, da pomagajo in delajo z vami. In
oni niso višji vodniki. Oni so miselni programi ali miselna energija, ki jo vi rabite in porabite, da se
gradivo naučite.
Ko imate ta steber in ko se lahko potapljate v to, dobesedno igrajte se s tem, boste čutili, kako se vsa
energija, prav po čakrah prestavlja in pretaka naprej in navzgor. In, kako se energija čuti drugače.
Ko se energija spredaj poveže, se pravi, se namagnetite v celotnemu sistemu, kot bi se telo popolnoma
namagnetilo.
Se naslonite rahlo nazaj in boste čutili, kako se je bitje, preprosto tisto bitje, ki je bilo s hrbtom
obrnjeno proč od vas in spojeno, dejansko že poveznilo z vami. Začutili boste težo nečesa ali gostoto
zadaj, tistega, ki ga vi učite ali v katerega shranjujete zapis kot podzavestni delež, ki ga imate, da ga
nekako naložite ali shranite.
Na takšen način boste vedno in redno lahko aktivirali vse delčke, vsa čutila, vsa bitja spomina,
razumevanja in doumevanja.
To je nekaj, kar vi aktivirajte vedno, ko se boste pričeli nekaj učiti, brati ali razumeti. Pa če je to le
preprosti članek, ki bi ga radi znali. Ali pa morda knjiga receptov. Se pravi, knjiga nečesa, kar bi se vi
radi dotaknili, se pravi, na enak način se to dela.
In, ko boste enkrat ali dvakrat naredili to, se pravi, se bo telo že ob misli, da želite aktivirati te deleže,
se pravi, z gibanjem ali vrtinčenjem teh deležev, se bo v momentu spojila ta energija.
Čez nekaj takšnih tretmajev, če smem uporabiti ta izraz, ne boste potrebovali nobenega truda. Bitja
bodo takoj delala z vami in za vas, ker boste imeli odprto to polje. To pa je polje vaše zasebnosti ali
vaših pomožnih členov.
Spomini ali bitja ali shramba, ki jo imate neuporabljeno, se pravi, spi rahlo nad vami in skozi ta postopek
lahko vi vstopate v to shrambo teh bitij, ki jih potem aktivirate in jih uporabljate v vsakdanu, da se z
njimi učite in tudi naučite.
Zakaj Sem vam nekako opeval in odprl to tehniko?
Ker vaš možgan je popolnoma zaprt in zaspan. Zaradi spečega možgana, kjer imate na možgan pripetih
toliko bitij, vaš možgan skorajda v celoti je neuporaben. Vi uporabljate le nekaj procentov vsegá.
Premalo za vas, da bi lahko lažje šli preko življenja.
Tisti, ki so nekako ohranili ali nekako niso dobili veliko bitij na sebe kot nekakšne vstopne deleže, imajo
večji pretok možganskega dela, so bolj genialni, ker niso toliko zaprti ali nekako zapečateni. Zato imajo
nekakšen privilegij. Vendar, skozi to se jim tudi telo hitreje nekako odpusti.
Se pravi, vse je v nekakšnemu balastu. Tistim, ki gre malce težje, si pomagajte s tem postopkom, da
prebujate bitja, ki bodo sodelovali in se povezovali z vami. Skozi to boste vedno lahko segali tudi v ta
znanja.
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KAKO POSEČI V NALOŽENO ZNANJE?
Kako pravzaprav poseči še v znanje, ki ste ga potem na takšen postopek naložili?
To je ta podzavestni delež.
Se pravi, ko se boste vi z nekom pogovarjali, je najprej pomembno, da odstranite strah. Osnova za
to, da odstranite strah je pravzaprav bistvo, da pridete do podzavestnega dela oziroma do spomina
ali do shrambe, kamor ste nalagali ali shranjevali vse, kar ste prebrali, predelali ali pa nekako
pogledali.
Strah je pravzaprav bitje, ki se spusti kot nekakšna plast pred vami, deloma za vami in je tako kot
nekakšen pokrovček ali nekakšen, nekakšen pokrovač ali pokrivalo, ki se zlije nad vami in vam
pretrga dotok do tistega, kjer je nekaj shranjenega.
Si predstavljate?
Energije so medsebojno povezane. Se pravi, tukaj imate podzavest. Tukaj imate morda slušnega ali
čutnega ali vidnega deleža, vmes pa je pravzaprav ta povezava. Ko se prelije ta strah ali ta blokada, kot
ji pravite pri vas, se pravi, se pretrga ta medsebojna linija.
TEHNIKA – ODSTRANITEV STRAHU
Kako strah odstraniti?
Čisto preprosto.
Popolnoma se umirite. Dlani dajte skupaj, se pravi, da zaprete delčke oziroma te
čakre. Jih vakumirajte in položite na eno stran. Ali na levo ali pa na desno. Vendar,
najmočnejše je, ko položite dlan na desno.

Zaprete popolnoma oči.
Misli usmerite v notranjost. Kot bi želeli pogledati znotraj sebe. In pomislite na dih, kako ga
vdahnete.
In poskušajte dobesedno misli zliti s tem nosnim vdahom in v trenutku se boste
pobrali iz zunanjosti, iz kože ali por, koder ste naliti, v sebe, znotraj sebe.

Znova pomislite na to in opazujte, kako vdahnete. In le misli usmerite, kot bi
gledali v bermud. Direktno v notranjost.

Takrat boste pričeli trgati ta zunanji ovoj. In, ker vi, se pravi, ne boste povezani več s tem pokrivalom
ali tem pokrovčkom ali energijo, ki je naredila zaprti del, ki se je povezala na vas, ki ste direktno na
porah prisesani, se pravi, se vi zavestno poberete v notranjost, se takoj prične dogajati, da se ta energija
nima kam pripeti.

17

To je vdirateljska energija. To je energija preizkuševalnih energij, ki vas vedno znova izpodnaša,
izpodmika, da vas postane strah, da ne morete razmišljati in da pozabite na to, kako je pravzaprav
stekel proces vašega učenja.
Zato misli usmerite v notranjost. Zadihajte in glejte v notranjost tega diha. Vendar,
ne v globino. Le notri. Kot bi pogledali v nos, kamor ste shranili pravzaprav to.
Vdahnete in potem boste dobesedno čutili, kako se je zrak zlil v notranjost. Skrili ste
se. Pobrali ste se.
Ko boste nekajkrat naredili to in boste imeli zaprte pravzaprav te čakre, se bo energija, ki se je prisesala
ali prilepila na vas, dobesedno odmaknila.
Ko boste odprli oči, boste točno čutili mir, umirjenost, ki jo prej, predhodno ni bilo. Nič drugega ni
potrebno početi. Morda pred izpiti ali pred nečem, kar vas je strah. Morda pred pogovorom z nekom,
ki je morda tujec in ga ne znate morda razumeti ali doumeti, a veste, da imate nekaj znanja ali pa širine
še iz predhodnih življenj, je pravzaprav izrednega pomena prav to dihanje.
In, ko se ta energija straha odmakne, ga dobesedno potisnete na površje. Se zapre takoj ovoj in nikoli
več ne more v tistemu toku dneva vstopati v vas. Ste popolnoma vakuumirani.
Ta energija je preizkuševalna energija, ki vam dejansko pretrga pot do spomina, do shrambe ali do
vsegá.
Ko naredite to, se zapre vakuum. To bitje ne more več vstopati.
Potem preprosto pomislite na mali možgan.
To je predvsem dobro za tiste, ki ste tik pred izpitom ali pred nečem ali pa pred, morda
pogovorom in rabite znanje, morda nekega jezika, potem pomislite na podzavest. Se
pravi, kot bi šli v slovar svojega znanja.

Po dihanju, se pravi, se usmerite na to, da zaznate ali
začutite, kje imate mali možgan. In, takoj boste čutili
pritisk ali kar majčkeno neprijeten ali pekoč ali
bolečinski predel, ki se vam prične aktivirati.

In takrat ste se vi, kot zasnovniki, kot tisti, ki ste se učili in naučili, povezali s podzavestjo. To je najbolj
pomembno!
In, ko boste šli pred nekoga, morda zagovarjati, predstavljati ali napovedovati ali le spraševati, se pravi,
boste ves čas v povezavi s to podzavestjo.
In to se velikokrat vam dogaja, pa ne veste kako priti do tega stadija?
Takrat preprosto skorajda ne razmišljate. Vendar govorite, govorite in spregovorite in naredite točno
tisto, kar je prav, da na koncu zmagate ali pa nekako dobite, kar ste iskali.
Pomemben je ta povezovalni del.
Se pravi, to je tako, kot bi v računalnik vstavili kabel ali nekakšno vodilo in bi prišli v sistem, iz katerega
potem vi črpate naložene ali shranjene informacije.
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In, ko boste dejansko vedeli, kako se preklapljati oziroma premikati, boste dobesedno lahko segali v
vse ali v vsakogar. Tako lahko segate tudi v druge zapise, v drugih življenj ali kaj drugega. Vendar je
postopek malce drugačen. Vendar dosti podoben. Vendar za vas, za to življenje, se pravi, da vse, kar
ste se v temu življenju naučili ali se nečesa vsaj dotaknili in se spomnite, je pomembno, da se povežete
prav s tem možganskim delom.
Tako, da te tehnike, se pravi, to je tako hitro postorjeno. Ko boste le pomislili na to, da želite iti v
shrambo, se bo znotraj vas naredila nekakšna nit in vdrli boste ali prišli boste do toka te shrambe. Od
tam dejansko lahko počrpate vse ali vsakogar. Vedno lahko poiščete ali pa nekako spomnite, opomnite,
preberete, razberete ali kaj drugega.
Vendar, le zato, ker ste predhodno prebudili vsa bitja, ki so osnova, da se vi sploh zmorete zapomniti.
Ker pomembno je tudi to, da veste, da zasnovnik je le nekaj časa v dnevu prebujen, potem pa spi in
prespi.
Zato se vam mnogokrat dogaja, da se vam dogodi ali pripeti, da si nekega odlomka preprosto, ali delčka
iz vašega življenja, sploh ne morete spomniti.
Zakaj?
Ker so bila druga bitja na površju in ne vi, čisto sami. In se spomnite tega deleža šele, ko tisto bitje pride
na površje nad vami ali pod vami, ki je bilo v nekemu toku dneva aktivno in sodelujoče.
Vendar, vsa ta bitja, ki so povezana z vami, so povezana s to shrambo. Vsa energija vseh bitij celotnega
sistema je povezana z osrčjem malega možgana. Tudi velikega. Vendar, mali možgan je pravzaprav
delež, kamor se shranjuje in podarja vse, kar je novega, najnovejšega iz tega življenja. Vi pa potrebujete
v temu času vse tisto, kar vam je iz tega življenja podanega.
Pomembna osnova je, da prebudite bitja, da postavite ta sistem, se pravi, tako, da vam bo služil. Vam
so v začetku rojstva podali ali nekako zatikali določene zatiče, določena bodala, da so vas dobesedno
ohromeli. Vi pa naredite tako, da se boste iz te ohromelosti prebudili, zgradili in nekako na novo naložili
vse.
Ko se boste naučili uporabljati to, takozvano tehniko ali pomožni kanal, se boste kaj kmalu zavedali,
da se spominjate tudi davninskih deležev, davninskega znanja in boste kar od drugih bitij na površje
pričeli podajati znanja ali spomine, ki jih v temu življenju skorajda niste poznali.
Vendar, zaznali boste tudi razliko, kdaj to bitje, ki je v ozadju obrnjeno in naslonjeno na
vas, tudi sodeluje z vami.
In, če tega bitja nimate aktivnega ali aktiviranega, se nikoli ne boste zmogli ničesar naučiti
ali pa zapomniti ali pa nekako shraniti in priti do določenih podatkov.
Zato se velikim ljudem dogaja, da menjate leva-desna, zgoraj-spodaj, črno-belo ali še kaj drugega. Se
pravi, ravno zaradi tegá, ker v momentu ali v času, ko se je shranjevalo, ste bili drugače postavljeni in
vi niste pripeti, kot zadnje živeče bitje, na ta možganski predel, se pravi, da bi lahko segali v to shrambo.
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Zato se naučite sprejeti in se povezati s to shrambo, ker je to vaše.
To je tisto, kar je vaše, kar je vam namenjenega in podarjenega. In zakaj bi se v življenju toliko mučili s
tem, da bi se naučili, učili, ko pa se je le potrebno povezati z virom shranjenih podatkov, od koder lahko
črpate in počrpate na bazi materije.
Vnovčite to!
Takoj, ko se boste zavedali, kako ste sestavljeni, boste, tako kot vsi ostali drugi, ki črpajo iz tega vira
podatke od vas ali za vas, ali za sebe ali za karkoli drugega, se pravi, boste tudi vi postali, tako nekako
pametnejši, bolj plemenitejši oziroma bolj ozaveščeni in vaš sistem vašega življenja ne bo toliko
mendral in toliko zatiral kot pravzaprav se mnogi izmed vas počutite manj vrednega in zatiranega.
Jaz upam, da Sem to tematiko nekako res na preprosti način čim bolj približal vam, da se boste spomnili
nečesa, kar ste znali in jemali in uporabljali že kot otrok. Pomembno je, da ste skozi življenja mali otrok,
ki se občasno poigrava, radosti in se nekako veseli vnašati novega znanja.
Bodite pozorni na to!
Nekaj detajlov je le drugače za pogledati ali za prestaviti in življenje vam bo bistveno lepše, bolj
prijetnejše in bolj enostavnejše.
Jaz bi nekako predlagal, da si vzamete ali pa vzamemo majčkeno premora, da si majčkeno odpočijete
od vsegá. Jaz resnično upam, da Sem vam nekako v res preprosti meri preprosto približal nekaj, kar je
morda zelo zahtevnega, a hkrati tako zelo enostavnega. Pomembno je le vedeti postopek, kako se
pripeti na vir znanja, po kateremu pravzaprav premalokrat ali skorajda nič ne segate v temu življenju.
To pa je tisto, kar je pravzaprav res prav neverjetno, ker imate vse na dlani, a ne znate seči po tistemu,
da bi se lahko spomnili ali zapomnili.
Takole. Jaz se Bom za nekaj časa majčkeno odmaknil. Jaz vam bom privoščil majčkeno dobrega oddiha
in tudi kakšnega svežega požirka bom namenil tudi temu telesu. Tako, da, vsekakor vam želim, da
uživate.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj bomo nekako vstopili v drugi del tega druženja. Upam, da ste se nekako odpočili in da
predhodna tema ni bila morda prezahtevna za vse vas.
V temu nadaljevalnemu delu bom nekako Jaz kot Jahvet Jahvarjunski Visočanski nekako prevzemal
linijo nadaljevanja ali povezovanja in hkrati tudi odgovarjanja. Ker ravno teče tok darovanja za vas, še
nekaj vam bo podarjenega, glede na to, da ste razmišljali sproti in sodelovali in postavljali neki koncept
nekega dela ali prebujanja vašega spominskega dela, se je Jezus odločil, da vam še nekaj postavi na
bazi materije ali materičnih povezav, zato smo tako nekako zelo na hitro nekaj še odprli in nekaj
dodelovali. Tako, da upam, da ne bo prehudega vrtinčenja za vse vas.
Kakorkoli že, Jaz upam, da ste se odpočili in da ste nekako razumeli predhodno tematiko, da si boste z
njo zmogli nekako pomagati.
Drugače pa je ta čas predvsem namenjen vsem vam, v sodelovanju z višjimi vodniki, zvodniki in
marsikaterimi drugimi bitji, ki so na mnogo višjih nivojih, bomo danes nekako povezovali ume in
razume in odgovarjali na vsa vaša vprašanja. Tako, da, kakorkoli že, nič hudega, če majčkeno cvrči ali
majčkeno poje v ozadju, nas pravzaprav ne bo to nič motilo. Nikar se ne obremenjujte s tem.
Glede na to, da je ta čas namenjen vašim vprašanjem, se pravi, lahko kar nekako pogumno zakorakamo
v ta čas. Tako, da, kdo bo pravzaprav vprašal prvi? Kar izvolijo!
»Hvala. Prisrčno dobrodošli in pa hvala, ker ste z nami. Danes bom jaz zbral pogum in bom izza te
kamere vprašal (smeh), če me bo strah, se pa skrijem.«
Smeh. Tudi prav.
»Vprašanje je malo bolj osebno, čeprav se tudi sam soočam s težavami pri učenju, takšnem in
drugačnem. No, ampak gre za mojo, mogoče res osebno življenjsko situacijo, ki jo bom tako, bežno
orisal. V zadnjih dveh letih imam nešteto pogovorov. Pogovarjam se kot politik. In pogovarjam se z
eno osebo, pa se razideva. Pogovarjam se z drugo osebo. Govorim o poslovnih pogovorih.
Pogovarjam se s tretjo osebo in tudi s tretjo osebo sem se na koncu razšel, potem, ko sem mislil, da
bom nekaj sestavil po takih dolgih, mučnih pogovorih. Ampak, kljub vsemu sem odločitev, tako, bom
rekel, suvereno sprejel, da enostavno nisem začutil, da je to priložnost zame. In bi vas vprašal, ali je
res, po mojem mnenju, to moja karma, da moram vse te procese dajat čez, te pogovore, ki so na
koncu v bistvu prazni in ne rodijo kratkoročno nobenih sadov?«
Takole. Kar se tiče teh ljudi, so karmični ljudje, vendar ne vsi iz davnine. Bodite pozorni zakaj?
Dve osebi iz davninskega toka ste nekako prestopili oziroma pozabili ali nekako zaključili že kar nekaj
časa nazaj. V temu sodobnemu času pa vi živite v temu trenutku tega življenja in živite karmo iz tega
življenja. Jaz vidim, da na podlagi tegá, kar imate v zapisih, imate davninsko karmo izživeto. Tako, da ta
tok teh dodelov je nekako izživet.
Kar se tiče sedanjosti, tega sedanjega časa, pa je pravzaprav to moment, v kateremu se nahajate. To
pomeni, da iz tega življenja sedaj ste zaključevali in ste uspešnejše kot si upate misliti, tudi zaključili to
zgodbo.
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Zakaj iz tega življenja?
Kot deček ste nekako rasli in se odločali za neko življenje. Sanjarili ste o nečemu, vi veste o čemu, in te
sanje so se vam končno nekako približale. Vendar, te sanje so bile za neko obdobje. Vendar, sedaj, ko
ste odrasel, se pravi, zaključujete sanje ali sanjarjenja, se pravi, z ljudmi, s katerimi ste upali, da boste
morda nekoč sodelovali. In v temu toku tega življenja ste sodelovali in to je nekako zaključena zgodba.
Neka ženska oseba se bo še obrnila na vas, vendar nekih kompromisov ali skupnih poti Jaz tukaj ne
vidim. Niti se ne trudite, da jih najdete, ker ste nekako zelo korektno zaprli oziroma zapečatili tudi ta
dogodek iz tega življenja.
Vam bodo nekaj še ponudili, dosti kasneje. Vendar, to je nekaj, kjer tudi drugi dobijo priložnost
popravnega izpita oziroma možnosti zaprtja te karme. Tako, da, to je za vami. In pred vami se odpira
druga pot z drugimi ljudmi, ki so veliko bolj srčni, odprti in iskreni.
Vendar, v temu življenju ste sanjarili, sanjali, upali in živeli za nekaj in to ste tudi potem priklicali,
pridobili, vendar tudi sedaj dokončno zaključili. Ste iz različnih svetov, iz različnih pogledov, tako, da na
tej bazi nimate nekakšnih skupnih interesov. To je nekaj, kar je za vami. To sodi v čas, morda še nekako
15-ih let nazaj, sedaj pa nič več. Tako, da, tukaj se ne trudite, da bi karkoli obnovili oziroma nekako
skupaj prišli, ker boste razočarani.
»Hvala lepa. Torej je to nujno potrebno?«
Prosim?
»Torej, so vse te besede prazne in obljube in vse nujno potrebno, da to pot prehodiš in zaključiš?«
Kakorkoli že, tudi, če bi se odločali za to, za to pot, da bi prišli v sodelovanje, bi zelo kmalu tudi pretrgali
stike, ker bi bili vi najbolj obteženi, najbolj nekako izkoriščani. Vendar, skozi to so pravzaprav drugi
dobili priložnost in možnost sebe preoblikovati, prilagoditi in spremeniti. To pa je bistvo ali jedro.
Vendar, tega oni še niso nekako dorasli oziroma uspeli.
Tako, da na temu področju se Jaz na vašemu mestu ne bi kaj veliko zapletal ali povezoval v obnavljanje
ali v neki kompletni stik.
Če pa nekako, res, zavestno še vedno nekako tečete v tej smeri in da se odločate za to, da to izpeljete,
potem več kot dve leti takšnega sodelovanja s temi ljudmi ni. Bi se vam sproti odprla neka priložnost
ali možnost do drugih ljudi. Vendar vam neka pogodba ne bi dopuščala, da bi vi lahko prestopili in
pričeli sodelovati z drugimi ljudmi, ker prav neka pogodba bi bila za vas ključnega pomena, da bi se
nekako ujeli in nekako bi bili tudi prizadeti. Pogodba je nekako neuporabna za vas, tako, da tukaj ni
srčnosti, ni topline. Se pravi, to ste, kot iz različnih svetov, ki iščete neki skupni kompromis.
Vendar, tudi, če pogodbo podpišete, boste na koncu razočarani. Vendar, več kot dve leti, to je
maksimalno, kar Jaz vidim, več tukaj ne bi zmogli sodelovati.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Danes ste nas učili, kako se učimo iz knjig. Mene pa zanima, kako, na primer
pobrskamo najhitreje in najlažje po svojem spominu, ko nekoga spoznamo, pa se ga ravno ne
moremo tako dotikat, ker ne bi bilo primerno …«
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Smeh. Dobro.
»… ali pa, ko nekje smo, pa nam je nekaj zelo znano, da od nekje poznamo. In zdaj, jaz nekaj znam
pogledat kako in kaj, ampak, kako je najbolj varno in najbolj pravo, da dobimo te prave informacije,
da pobrskamo po temu pravemu spominu? Hvala.«
Kadar se dotikate kraja, je pravzaprav običajno kraj, zgodovinski kraj ali kraj še iz davninskega obdobja,
se pravi, segate s krajem običajno v davninski čas predhodnih življenj, zato se ga spomnite. In, ko
pridete prvič v neki kraj, se vam zdi tako srčen, lahko tako domač, tako prijeten, tako domači, da
enostavno se vam zdi ali dozdeva, da je to nekaj, kjer bi vi lahko živeli. To je prvi znak, da ste v davnini
bili ljubeče vezani na ta kraj ali z ljubečimi, toplimi, srčnimi spomini.
Kadar se nekako odzvanja ravno obratni del, se pravi, da je odboj, da je hlad, da vas nekako kar požene
proč od tistega kraja, so običajno slabi spomini, slabe energije ali slabi miselni zapisi pravzaprav
postavljeni. Zato v nekaterih delih, krajih ali področjih enostavno ne morete biti. Lahko ste bili žrtev ali
pa ste bili očividec nečesa, kar se je dogajalo.
TEHNIKA – KAKO SE SPOMNITI KRAJA
Kako se spomniti kraja, se pravi, je vedno tako, da se z mislimi, se pravi, ko vdahnete, vendar, to je
lahko zelo v hitri sekundi.

Ko vdahnete, sledite toku zraka v notranjemu delu.

Potem dobesedno se umirite in poglejte, kako se naredi bela cev, kot bi iz zračnega dela, saj si
predstavljate:
(vdahne) vdah, z mislimi vidite ta zrak, ki se vdahne nekako
do polovičke vašega telesa.

Se pravi, je bela energija ali zračni delež, ki se potem
enakopravno poveže z malim možganom. Se pravi, z malim
predelom se naredi kot nekakšna tanka bela nit.

In, ko vidite to nit, jo poglejte od zunaj, se pravi, kot je postavljena in v istemu
momentu boste zaznali takšno, kot energijo, ki puhti.
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Saj poznate, ko nekako iz zemlje puhti ta para, enakopravno se dogaja ali identično se dogaja tudi s to
energijo in v momentu boste videli, kako kot mali možgan eksplodira, vendar se aktivira speče polje,
belo polje.
In, dejansko, ko boste zaprli oči, boste z mislimi, kot bi se
potopili, se pravi, kot bi fizično glavo potisnili ritensko nazaj v
to polje bele svetlobe in v trenutku se boste spomnili
popolnoma vsegá, kar je bilo poznanega z določenim krajem.

TEHNIKA – KAKO SE SPOMNITI LJUDI
Kar se tiče določenih ljudi, se pravi, kako se spomniti ali opomniti, ko greste po cesti in ne veste, kam
soditi, naredite popolnoma identično.
Vdahnite in znotraj vas boste videli to nit, ki se pripne ali poveže z
malim možganom.
V trenutku boste zaznali to belo napihnjenost ali belo polje.

Se pravi, kot bi imeli fizični možgan, okoli njega pa belo skorjo ali belo prosojno energijo
in v momentu boste dobili aktivirano to bitje, ki se bo povezalo z instinktom in po
diagonalni strani desnega smernega toka, boste dobili spomin, od kod ga poznate.

In, bodite pozorni!
Kadar imate lepe spomine, dobre spomine ali tople, prijetne, vedno tečejo spomini iz desne strani.
Kadar boste imeli kakšen detajl slab, vas bo,
ali ob desni strani nekako tako zavilo, se pravi,
kot bi iz desnega področja stekla informacija
znotraj in v vas, do pleksusa, morda do
popkovine in nazaj.
Takrat je spomin slab. Se pravi, da je bilo nekaj slabega ali pa nekako ta oseba ni bila primerna za vas.
Tako, da bodite pozorni tudi na to. Le aktivirati je potrebno to polje.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav. Najprej iskrena zahvala za vse daritve in vsa učenja, ki ste jih danes nam podelili. Nam
bodo zelo prišla prav. Čeprav, bom rekla, zame malo pozno. (smeh) Ampak, itak se vsak dan učimo.
Jaz imam tudi malo bolj osebno vprašanje. Namreč, zadnje obdobje je zelo naporno. Milo rečeno.
Zaznavam, ne samo obteženost vsak dan, ampak tudi energije ljudi. Bom rekla, tiste, neprijazne, če
lahko rečem, nizke in včasih res tako stanje privede, da človek pade v nek, neko žalost in nekak se iz
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te žalosti ne da izvit. Nekak, če sledimo temu, da bi ozavestili trenutke in bili v temu trenutku, zdaj,
je to preprosto nemogoče. Pa vas sprašujem, ali je to neko obdobje, ki, ne vem, ki se, je to znak
nekega zaključka, nekega spajanja ali česa? Kako bi lahko to obrazložili?«
Kar se tiče takšnih situacij, so to situacije, ki vas tudi prizadanejo.
TEHNIKA – KAKO SE ZNEBITI TEŽE BREMEN, TESNOBE…
Vendar, dajte, pomagajte si, v ključnih momentih tudi z dihanjem. Se pravi, ko zaznate neki pritisk
ali neko težo, se pravi, je to identično polje kot tisti strah, ki smo ga predhodno opevali.
Se pravi, se naredi kot zvonec okoli vas, ki se povezne nad vami in to je tisto, kar je morda najbolj
pomembnega, da se zavedate.
Se pravi, in pomembno je znova, da vdahnete (vdahne), da misli
usmerite v notranjost, se pravi, kot bi se stekli in se boste pobrali
iz por, iz zunanjega dela v notranji predel.
Potem obmirujte nekaj trenutkov in le z mislimi opazujte, kako
ste se zgostili znotraj in začutili boste, kako se znova neko polje
odmika od vas.
To tehniko uporabljajte tudi v druge namene.
Se pravi, kadarkoli začutite tesnobo, ki ni vaša, težo bremena, ki ni vaša, se pravi, ko zaznavate ta
tok tega gibanja, ki prihaja od drugod ali od druge osebe, preprosto se odmaknite v sebi in to je
bistvenega pomena.
In, ko boste to dejansko zlili s seboj, bo to v sekundi vašega časa. Se pravi, to bo trenutek in že se
boste odmaknili. In v momentu, ko se vi odmaknete, je to tako kot dva magneta, ki jih odluščite,
drugega od drugega, se pravi, in eden samostojno odrine. In tako se boste vedno, na različnih
področjih reševali in odreševali. Tako, da dajte si v temu primeru pomagati s tem.
Kar se tiče teženj na splošno – je neko težko obdobje, dokaj zahtevno, vendar ne do vseh. Se pravi,
predvsem te lune so tiste lune, ki s seboj prinašajo to energetsko polje, ki se potem veže na bitja. Bitja
pa samostojno rogovilijo okoli vas, delajo spletke, zarote, nasilja, težave ali breme. Se pravi, tako, da bi
lahko govorili, da je obdobje določenih skušnjav.
Vendar, vedno in redno se boste samostojno lahko odmaknili, če se boste prav v notranjost zlili in oni
enostavno tečejo mimo vas.
Si predstavljate?
To je zgrajeno polje. To je zgrajeno polje ali področje in na to področje se pripenjajo bitja, se pravi, ali
pa zrastejo navzven iz tega polja bitja, ki se potem, kot bilke prisesajo in komunicirajo medsebojno,
medsebojno in delajo določene kompromise, zarote ali neprijetne situacije, v katere se vi ujamete.
In kdaj lahko za vas nastane neprijetna situacija?
Ko se to bitje prisesa na vas, na samega zasnovnika in tako dejansko vi na sebe povlečete določen
trenutek ali moment, skozi katerega se potem to dejansko iztočite. Preprosto, bodite magnet, ki se
odmaknete in oni bodo preprosto popadali ali se zlili nazaj v to polje in naredili boste mirno polje okoli
sebe. Tako, da, to pričnite uporabljati!
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»Hvala. Če smem, samo še eno kratko vprašanje?«
Izvolijo.
»Namreč, jaz sem obrnila to silhueto, ki je bila sicer narobe obrnjena nad mano, na prav?«
Da. To pomeni, da ta bitja začnejo shranjevati in delati za vas kot za zadnje živečo enoto. To pa ste vi,
čisto sami. Dokler je obrnjeno naokoli, se pravi, je to za vse druge komunikacije in ne za vas. In to je
tisto, do katerega vi ne morete prideti, ker se ga ne zavedate, ne ozaveščate, ne čutite.
To pa je bistvo, kar je pomembnega.
Se pravi, obrniti to bitje in potem je tako, kot zasnovnik, se pravi, kot določen duh, ves čas na pravi
poziciji, da vi vedno le pomislite in že ga imate na dospeli situaciji. Tako, da to enkrat naredite in potem
je postavljeno.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni.«
Tudi vi.
»Hvala lepa za vse informacije in učenje danes. Bi pa imela vprašanje za od predhodnega predavanja
in me zanima, če sem jaz kaj uspela dobit sama sebe nazaj od svojega bivšega partnerja?«
Le trenutek, da vidim.
Ste delali. Imate pa še od dveh oseb, dveh moških oseb, ki so vas nekako tudi, kako naj se izrazim,
oblegali oziroma so bili zaljubljeni. Se pravi, v njih je tudi nekaj, tako, da – veste, kaj naredite?
Ko boste naredili tehniko pobiranja, se pravi, pri svojemu partnerju, se pravi, ne vidim, temu bivšemu,
da bi bilo še karkoli za pobrati, preprosto zavibrirajte in se zlijte le nad moško polje. Se pravi, kot bi
želeli videti moške. Vendar to le za vas velja, ne za druge, ker bomo nekaj uskladili, da boste hitro
pobrali tudi iz vseh ostalih delčke ali drobcene delčke. Vendar, takrat, ko boste naredili misli na več
moških, se pravi, jih boste le nekako premaknili, da se bodo potem vaši delčki samostojno zlivali nazaj.
Tako, da, ko boste nekako aktivirali, se pravi, to področje, naredite misli na več moških, razpršenih
moških ali pa preprosto le na moško polje in boste dobili to tudi nazaj.
Tako, da, to naredite, ker vidim, da so vam nekaj tudi odprli v tej smeri.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Dan. Lep pozdrav. Globoka in neskončna zahvala za vse darove, za vse daritve, ki ste mi jih dali,
naklonili. Vprašala bi pa – jaz sem posvojila oziroma sprejela zavržene muce. In zdaj so to kar
naenkrat vrečke bolh, ne. In jaz se ne morem znebit tega. Špricam. In jih ne morem skoz s temi
kemikalijami na kožuščke in, ne vem, kaj naj naredim? Kako naj zaščitim, hvala, te živalice moje?«

26

Jaz bi vam svetoval kis. S kisom si pravzaprav natrite ali pa nekako vtrite to v notranjosti. Vendar,
poskušajte nekako narediti, kot bi kis nekako naložili namesto neke ampule ali nekaj takšnega, na
zatilje. In to je nekakšen vonj, ki odganja in preganja tudi to.
Lahko pa pravzaprav tudi neko sivko ali nekaj takšnega, neko eterično olje, se pravi,
ki zelo nekako odbija ali nekako zavrača določeno energijo teh bitij, se pravi, da
dejansko tukaj, v ozadju in na hrbtišču malce vtrete to, pa boste videli, zagotovo
bo nekako delovalo.

»Ja, kaj pa ta, moja bela mucika, ker ste mi že enkrat zelo pomagali za njo. Hvala. Se mi zdi, da je
taka shujšana. Saj je res že stara, ampak, ne bi bilo mogoče treba, da je taka? A lahko kako – kaj pa
lahko, kako lahko za njo poskrbim, no?«
Bom Jaz videl. Bom prenesel neko energijo. Vendar, vaši muciki je nekaj pričelo odtekati, tako, da bom
Jaz neko energijo poskušal zamenjati. Bi bilo pa dobro, če bi ji tudi majčkeno dali, ali za kakšne gliste
ali za te parazite nekaj v notranjosti ali pa svežega, stisnjenega česna, ki bi ga nekako stisnili in potem
to nekako tudi v njen gobček ali v neko požiralno enoto tudi nekako spravili.
Tako, da bi vam svetoval ali da ga res na drobno nekako potisnete v notranjost. Saj nekaj malega od
tegá ji bo v veliko korist.
»Ali mogoče lahko dam kakšen ta, to, te želatinaste, te kapsule mogoče? Lahko dam to?«
Tudi lahko.
»Tudi od česna?«
Da. Vsekakor lahko. Vendar ji dejansko to nekako stisnite v notranjost zato, da bo ona nekako imela
pomešano ali pa po žlički nekako potisnite to v notranjost in to je tisto, kar ona nekako tudi potrebuje.
»OK. Hvala lepa. Hvala lepa za nasvet.«
Prosim.
»Jaz bi se prav lepo zahvalila za vse daritve od danes in od prejšnjih dni, ko sem bila pri Lani. Nisem
sicer še ugotovila, kakšna daritev – je bila posebna (smeh), ampak bom že, tako ste mi rekli, ko bo
čas za to. Moram priznat, da je tema bila na mojo kožo napisana, ker imam v mojem programu, v
moji glavi, en virusni program, jaz temu pravim, ki mi ves čas govori, že vsa leta, odkar sem hodila v
osnovno šolo, da jaz nimam pojma o jezikih. In, da jaz pa jezike nikoli ne bom znala. Pred, že kar
nekaj časa nazaj, ste mi vi povedali, da bom jaz govorila tekoče angleško in to je moja, bom rekla,
kar življenjska želja, ker se ves čas počutim zelo slabo, ker ves čas sem se učila nemščino. In tale
angleščina, za mene nesrečna, sem rekla: »pa saj, jaz sem na pol pismena«. No, in sedaj sem začela
tudi z učenjem angleščine. Po Skypu imam krasno učiteljico – tudi rekli ste, da jo bomo najdli in jo je
našla moja prijateljica Klavdija in zdaj pridno študiramo. Vendar, meni kar malo zmanjkuje časa.
Zdaj pa je bila ta tema danes kot, da bi jo jaz naročila za sebe. Nisem pa pravzaprav, moram spet
priznat, vas prav velik razumela. Kako bom se spopadla? Nekaj že. Ampak, to jaz vem, da rabi čas,
da se bo usedlo, tako, da bom vas pridno poslušala in sem prepričana, da bom našla način. Tako, da,
res, lepa hvala za temo in še enkrat hvala. In to bi bilo to, no.«
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Takole vam bom dejal.
Kar se tiče te teme ali tematike – poskušajte, kako vidim, da vam bo lažje.
Ko boste imeli gradivo, morda prepisano, ko vam bo neka gospa nekako nekaj prepisala, prelistajte na
isti način, kot smo nekako opevali. Spomnili se boste na nekako opevane tematike.
Potem pa je pomembno, da pri vas dobesedno obkrožite le bistvo ali jedro tistega, kar rabite. Se pravi,
le bistvo tehnike. Se pravi, vidim nekaj odstavkov, nekaj stavkov, ki jih boste nekako obkrožili. In v
trenutku, ko jih boste obkrožili, boste vedeli, kako pravzaprav vse skupaj poteka in teče.
Kar se tiče jezika, kar pogumno naprej. Boste videli, da boste zelo dobro govorili. Tudi neka oseba, ki
bo z vami poslovno povezana, se bo trudila učiti vaš materin jezik, tako, da boste skupaj našli
marsikatere kompromise in boste videli, da na koncu koncev zelo dobro govorite tisti jezik, katerega
se bojite.
Strah pa je pravzaprav tista energija, ki jo je potrebno, kot ta poklopec, nekako odstraniti. Tako, da,
dajte, naredite to, da se poberete znotraj v momentu, ko vas je strah in ko ta strah odvibrira višje, ko
boste se potem znova zlili, boste videli, da se boste čisto pretočili in boste tekoče angleško tudi govorili.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz imam tudi vprašanje na današnjo tematiko. In sicer sem ugotovila, danes, ko
ste to govorili, da, namreč, imam na pravnem področju eno zadevo, ki se vleče že 17 let in je, in zdaj
sem ugotovila, da v bistvu nikoli nisem znala teh dokumentov pravilno prebrat, ker sem se jih kar
hotela nekak rešit, ne. Čeprav, danes veliko bolj razumem kot sem razumela pred nekaj leti. Tako,
da, današnji dan mi je dal spet eno tako vzpodbudo in korak naprej, da bom te dokumente prebirala
čisto drugače in že vidim, da bo sigurno uspeh iz tega ven. (smeh) Zdaj pa prosim, če mi lahko to, je
sicer zelo osebno, ampak prosim, če mi lahko kaj o tem poveste. Hvala lepa.«
Vi boste skozi to dejansko razumeli zapisano in vi boste skozi to našli neki ključ neke rešitve. In vidim
neko uradno osebo, kateri boste vi dali predlog ravno zaradi tega, ker boste nekaj doumeli. Ne boste
pa doumeli prav vi, kot zasnovniki, vendar tisti nekdo, ki je v ozadju, tisti, ki vam tudi pomaga oziroma
tudi sodeluje. Tako, da skozi to boste točno, vidim, dobili prave besede, prave misli in pravo idejo, s
katero boste tudi dobili nekakšen primer na svoje strani in ga tudi rešili in razrešili.
»Zdaj pa, samo še eno vprašanje?«
Da.
»Zdaj, enkrat ste mi že povedali, da nekak bo moški tisti, ki bo bolje videl te stvari ko ta naša gospa,
ki, pač, pomaga to reševat. No, in zdaj se je tudi en korak že zgodil v to smer, tako, da – a bo to moški
potem, da bo res videl to, kar ostali do zdaj niso videli?«
Da.
»Tudi na strokovnem področju? Ne mislim, kar nekdo? Tako.«
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Da. Da. Da. To je oseba, ki je pravzaprav tudi z znanjem močno podkrepljena. Vidim tudi veliko primerov
pozitivno rešenih, tako, da tukaj je drugi pogled, drugačen pristop in to je tisto, kar vi rabite in tudi
porabite. Tako, da, tukaj vam bodo ideje kar švignile, tudi zaradi tega, ker boste vi znali najprej prebrati,
razumeti in se z njimi tudi pogoditi oziroma pogovoriti. Tako, da tematika je pravzaprav tisto področje,
kjer boste res nekako prišli skupaj. In primer se bo zelo kmalu tudi razrešil.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni.«
Tudi vi.
»Osebno vprašanje imam. Zahvaljujem se vam za vse znanje in za vse daritve. Pred kratkim sem vas
obiskala, ker sem se pripravljala na en dogodek, ki bi se moral zgoditi, pa je določena, določeno
število oseb poseglo v to usodo in se to ni zgodilo. Zanima me, ali ste vi posegli vmes in ste prestavili,
da se bo ta dogodek zdaj dogajal v tem prihodnjem tednu?«
To je le zamaknjeno oziroma prestavljeno časovno, drugače pa se bo odvijalo tako, kot je postavljeno.
»Iz srca hvala, ker se res vse to dogaja. Zdaj bi pa samo še to vprašala. Večkrat sem bila že na tečaju
angleškega jezika in imam tudi jaz to težavo. Bila sem tudi večkrat na Malti, v šoli angleškega jezika
in sem, v bistvu bi že morala govoriti aktivno in si to nekako očitam in si, kot, da mi nekdo prišepne,
govorim, da moram imeti odprte kanale, ker ste mi tudi vi, zdaj, ko sem bila zadnjič pri vas povedali,
da bo v zelo kratkem času začel nekdo sodelovati z mano. Ali je to to?«
To je to. Točno to. (smeh)
»Iz srca hvala za vse.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Lep pozdrav. Hvala za vse vaše daritve. Jaz bi pa vprašala glede svojega dela oziroma poklica.
Delam ustvarjalno umetniška dela in me zanima – v njem, v tem poklicu zelo uživam in mogoče tudi
osrečujem gledalce s tem. Me pa zanima, kaj bi bilo še potrebno, da lahko vložim v ta svoj del?
Kakšne še energije in da bi bilo to še boljše in bolj, mogoče, odmevno?«
Kar se tiče tegá, vam predlagam takole:
Nikar ne obupajte. Ko boste pričeli razmišljati v tej smeri, se pravi, boste dali svoji podzavesti nalogo,
da prične iskati rešitev.
Vendar, pazite! Pazite! Pazite! Pazite!
Rešitev ali ideje prihajajo prav po strani vaših vodnikov, višjih vodnikov. Tako, da vam svetujem, da
misli usmerite, kot bi tekli po sami hierarhiji do samega vrha in v samemu vrhu dejansko najvišjim
vodnikom dajte prošnjo oziroma idejo, da bi skupaj pravzaprav dali še nekaj novosti ali nekih idej. In v
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trenutku se bo to zlilo nad ljudi in se bo pričel tok dogodkov drugače vrtinčiti in bodo ideje pričele
prihajati v okoliških ljudeh do vas. Se pravi, vi pa boste na koncu naredili kot le piko na »i«.
Tako, da obrnite in delajte, postavljajte si cilj – skupaj na najvišji vrh. Tam je pravzaprav vaša zmaga, če
smem nekako namigniti.
»Ja. Hvala lepa.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Iskrena zahvala tudi z moje strani za vse darove. Jaz imam podoben problem kot moje
kolegice od spredaj, z angleškim jezikom. (smeh) Imam pa v bistvu tudi en problem glede študija, ki
ga nekako nikakor ne morem zaključit in se vrtim v krogu in se mi zdi, da, ko pride rok, mi vedno
zmanjka časa. In pol se odmaknem od tega. Pol rečem, saj bom drugič. In se nekak tolažim. In potem,
ko pride zopet ponovno rok, ja, mi zopet zmanjka časa. In mi skoz zmanjkuje časa. In ne vem več, kaj
naredit, ker se mi zdi, da sem že sama sebe zamorila?«
Ne, da vam zmanjka časa, strah je tisti, ki vas pravzaprav ohromi. Pričnite delati na odboju straha, tega,
strašne energije ali ustrahovanja. To je ta vibracija ali to polje, kot zvonec, ki se prelije (mhmm, smeh),
ki se prelije ali previje preko vas in to je tisto, kar vas nekako v osnovi zaduši in potisne proč od vašega
cilja. Tako, da to je tisto, kjer boste vi nekako pričeli delati. Le to je energija ali bitje, ki se prelije in vas
zaustavi. Tam je pravzaprav ključ vaše rešitve.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse, kar mi vsakodnevno pomagate in me usmerjate. Moje
vprašanje bi pa bilo – a sta tista dva ptička, ki sta gnezdila na naši strehi oziroma tam, na tramu,
preživeta mladička? Drugo vprašanje bi pa bilo – večkrat imam mravljinčenje, zdaj, že kar nekaj časa
po desni roki. Včasih tudi po levi. In, ali je to zdaj kaj moteče za to branje s prsti, z aktivacijo in kako
se temu nekak rešit? Hvala lepa.«
Kar se tiče ptičkov – eden je boljše, drugi malce slabše. Eden je pravzaprav zmagal, drugi, ne vidim
ravno zmagovalne poti.
Kar se tiče vašega, nekakšnega mravljinčenja, se pravi, te tehnike lahko vedno delate. Tudi, če imate
popolnoma nekako omrtvičeno roko ali dlan.
TEHNIKA – RAZPIRANJE HRBTENICE
Poskušajte delati morda večkrat tehniko razpiranja hrbtišča.
Preko hrbtenice je pravzaprav neki tok, se pravi, kjer vam se povzroča tudi to mrtvičenje.
Poskušajte, ko boste popolnoma nekako umirjeni, vdahniti zrak.
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Zapomnite si!
Preko nosa navznotri se nekako zračni
meh vedno vrtinči v zgornjemu delu in
se zapolnjuje telo po zgornjemu delu.

Kadar vdahnete preko ust, se polni spodnji del telesa.
Pomembno je, da nekako ločite polja – zgornje in spodnje polje,

da naredite vdah, da vdahnete, da
potem odprete roke in se pritisnete,
pretegnete kot muca, vendar tako
sunkovito, da dobesedno daste
trtico naprej, kot bi hoteli ali želeli
ritnico potisniti naprej,

telo naprej, glavo sunkovito, sunkovito odprite, kot bi bili želvaki in bi
poskušali zrasti.

Vendar, vsa skrita moč vsegá je v zraku. V ujetemu zraku!
V katero področje ga lovite, tam se boste pretegnili.
In ne le to!
Pomislite na čakre, kjer imate določene čakre. Saj poznate.
Ko boste pomislili in boste vdahnili skozi nos in boste
pomislili na čakro, boste skozi čakro vdahnili in se skozi
to pretegnite, razvlecite in boste videli, kako se vam bo
hrbtišče pričelo odpirati, celo po višini.

(Jaz moram dati tole majčkeno dol. Se opravičujem. Je resnično malce prevroče.)
Se pravi, in po temu delu boste vi odprli in razprli hrbtišče ali hrbtenico in vam bo pričelo to mrtvičenje
ali omrtvičenje počasi popuščati.
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Tako, da, dajte, v zaporedju delajte to in resnično, kot bi se razvlekli kot
muca. To znajo tako mali otroci.
Vendar, zrak je pomemben in na tistemu delu, kjer je zrak, se boste
prelomili v hrbtišču in tam se bo fizična hrbtenica pričela razpirati. In
tudi po velikosti se boste pričeli popravljati.
To je eden od takšnih trikov, kako nekaj, kar se poseda, znova odpreti. In to je nekaj, kar delajo otročki.
In to je nekaj, kar delajo mucki. Vendar, nekaj, kar pozabljate odrasli ljudje. Skozi to si boste tudi
odpravili deloma ali pa v celoti to mrtvičenje.
Izvolijo.
»Prav lepo pozdravljeni, Gospodje. Zahvaljujem se vam za vse darove, ki jih dobivam od vas. Me pa
zanima nekaj. Čemu je bil namenjen ta dogodek, ki se je v torek pač zgodil pri nas? Pa, če bi lahko še
enkrat povedali kako odpiramo podzavest?«
Ta dogodek je bil deloma povezan s karmo tega življenja. Vendar je dogodek še ne čisto zaprt. Še nekaj
boste imeli v povezavi s tem dogodkom. Ni še vse zaključeno, tako, da nekaj boste še celo imeli. Vidim
neko osebo, ki pride celo do vas in teče neki pogovor ali razgovor in vidim celo neki zapis nečesa, kar
se odvija. In šele potem bo nekako dogodek popolnoma zaključen.
Kar se tiče tega deleža, se pravi, prebujanja, je pomembno, se pravi, za
zapisovanje ali shranjevanje je predvsem pomembno, da veste, kako obrniti
oziroma, da je v zadnjemu, glavnemu delu bitje, ki ga je potrebno obrniti.

Se pravi, ko boste vdahnili in ko boste pričeli že razmišljati o temu branju, temeljito smo vam obrazložili
v predhodnemu delu – ko boste nekako prebrali, boste videli, da ne bom sedaj nekako pobiral predolgo
časa s ponavljanjem. Se pravi, pomembno je, da skozi to se prebudi to bitje, ki ga obrnete oziroma
predramite s tem, ko boste delali ta postopek.
In, da to bitje se preklopi in obrne z vami in se bodo takoj aktivirali drugi deleži. Tako, da to je tisto, kar
je najbolj pomembno. Osnova je v temu bitju.
»Hvala. Ali lahko še nekaj vprašam?«
Izvolijo.
»Ali je že prišel čas, da se oglasim na osebnem tretmaju pri vas?«
Če boste začutili – sledite sama sebi! Če čutite to, potem boste naredili in prišli. Če ne, boste še
majčkeno počakali. Predvsem sledite svojemu občutju.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni Gospodje. Jaz sem vam zelo hvaležna za vse vaše daritve, za vsa vaša učenja in vso
pomoč. Imam pa eno vprašanje. Že pred leti sem si želela na eno potovanje v daljno deželo, veste,
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katero je? Zdaj pa se je ta želja zopet oglasila, pa me zanima, ali je čas za to in, ali je to potovanje,
pač, primerno zame?«
Da. To je nekaj, kar ste si v temu življenju nekako ustvarjali in, ker ste v izživetju tega življenja, se pravi,
živite sedaj zapise, ki ste si jih postavili v temu življenju, se pravi, je prišel ponovni priložnostni gib ali
nekakšna priložnost, da lahko to tudi uresničite.
Vsekakor to naredite, ne glede na to, kaj si mislijo drugi. Sledite sama sebi, svojemu srcu, svojim željám
in to je tisto, kar je pravo za vas. Ne boste se kesali zaradi tegá.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Srčna hvala vam za vse vaše vodenje, pa darove. Zdaj, sedaj se mi trudimo, pa
gradimo sebe. Potem srečamo usojenega partnerja. In potem pride do menjave teh naših delov. Pa
me zanima, kaj se takrat zgodi v partnerju? Ali mora tudi on opraviti ves proces graditve sebe? Ali
dobi s to menjavo mogoče že kaj postavljenega oziroma zgrajenega? Hvala.«
Poglejte!
Ko vi gradite sebe, se pravi, gradite njegov delež v notranjosti, ker ga učite, izoblikujete in postavljate
in hkrati tudi svoj delež. In, ko delate na svojemu deležu, se pravi, ker je vse znotraj v enemu telesu –
za vse tiste, ki so morda preslišali ali pozabili – telo je razdeljeno na dve plasti, na moško in na žensko
polovico, se pravi, in enako je pri moškemu.
In tisti, usojeni moški, ki nosi vaš delež, se pravi, v momentu, ko se vi učite, izoblikujete ali postavljate,
tukaj, pri sebi, v temu telesu, zelo preprosto opevam, se informacija prenese na vaš delež, v njegovo
telo. Se pravi, skozi vas pa se potem prične počasi preoblikovati tudi on.
Vendar, največja preoblikovana enota pride, ko vi povlečete ta svoj delež v sebe nazaj. Izpodrinete s
svojim deležem njegov delež, ki se zlije k njemu nazaj. In, ker ste ga tukaj izoblikovali in to potisnili
nazaj k njemu, se pravi, se on prične zlivati, združevati s tistim, kar ima, se prične potem preobrat ali
delo na tistemu deležu, ki ga je imel znotraj sebe. In takrat človek zagotovo dvakrat do trikrat hitreje
sebe zgradi, razume, doume, predvsem pa diha z vami.
In, ker diha z vami, takozvano z vami, gre v isti tok istih želja ali istega fokusa, se pravi, se potem tudi
on hitreje in hitreje zgradi in dogradi.
Vendar, težava pri vsemu temu je, da ste tukaj ženske tiste, ki ste osnova. Moški so nekaj že prenašali
iz davninskih tokov. Sedaj je ženska tista, ki dela finiš ali zaključek. Tudi o temu smo že govorili nekaj
delavnic ali druženj nazaj.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se vam prvo kot prvo zelo, iz srca zahvalila za vse pomoči, za vodstva, ki
sem jih bila jaz in moj mož deležna od aprila meseca. Sem vas že tudi v aprilu, začetku, prosila, da
nama stojite ob strani in vse to se je zgodilo. In, res, srčna vam hvala za ves potek, ki je šel čudovito,
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neverjetno se je vse dogajalo. Vsi dogodki so se poklapali. Zdajle bi vas vprašala, zdajle smo se
pogovarjali o tem obrnjenemu bitju. Ali je treba moje bitje obrnit ali je še obrnjeno?«
To podzavestno bitje – o temu smo se danes pogovarjali. Se pravi, to podzavestno bitje je potrebno
obrniti. Tako, da, to je tisto, kjer aktivirate – tako, kot imate v uporabi instinkt, ki ga ves čas uporabljate
skozi ves svoj obstoj, se pravi, je potrebno aktivirati oziroma prerazporediti in prebuditi ta bitja.
In, ko se enkrat postavi, se pravi, se to bitje več ne zliva nazaj. Ostaja in sodeluje z vami. Občasno se le
nasloni in zlije nazaj, da spi ali vakuumira se, vendar je ves čas v budnemu stanju.
Vendar, v trenutku, ko vi pomislite na to, da bi potrebovali neko informacijo v
podzavestnemu delu, se pravi, že, ko nekako zaprete oči in le pomislite na to
cev, ki smo jo nekako tudi predhodno opevali, se pravi, se on v trenutku
prebudi in prične sodelovati z vami.

Tako, da na tej bazi se potem ni potrebno več toliko truditi, ker, vse je v tej postavitvi. Ko postavite, je
postavljeno. Potem pa je tako, kot bi pritiskali na nekakšen knofek ali gumbek, v katerega potem
posežete. Ker, to je nekaj, kar vi uporabljajte.
Tako, kot uporabljate instinkt, uporabljajte tudi svojo spominsko shrambo.
»Vprašala bi samo še nekaj, čist na hitro. Včeraj sem se trudila odpraviti iz ene hiše neka bitja. Ali je
bilo to uspešno?«
Deloma da, v celoti pa ne, ker se bodo vrnili nazaj. Tako, da Jaz bi vam svetoval, da dajte, preventivno
pregledujte, ker v enemu momentu se bodo nekateri poskušali vsiliti ali vriniti nazaj. Tako, da jih morda
pravi čas prestrežete oziroma nekako preusmerite.
Bodite budni! Še opazujte to! Vendar, zaenkrat je nekakšen mir.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Jaz bi se rada samo zahvalila za vse, za vse daritve, za vse, za vso pomoč. Res, iz srca hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Pozdravljeni. Tudi jaz se zahvaljujem vam in Lani. Imam pa eno vprašanje, in sicer, kako je ime
mojemu vodniku? Zadnjič sem bila pri vas in ste mi povedali. Žal, sem pozabila.«
Aha. Lampantrun. Lampantrun.
»Hvala. Hvala.«
Prosim.
»Lahko še nekaj vprašam?«
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Izvolijo.
»Razmišljala sem, kaj se dogaja z našimi, z našim telesom oziroma našimi duhovi, ko hodimo preko
žerjavice?«
Dobro vprašanje.
V podplatih imate pravzaprav podzemne energije. Tako, kot imate čakre v podplatih, saj poznate, čakre
podplatne se povezujejo s podzemljem, z nižino, z globino in ker so upepeljena trupla vaših teles
shranjena v gležnjih, v spodnjih predelih, se pravi, vse od spodnjega predela, točno od prstnega predela
in se vijejo do petnega predela, gredo v temu predelu nekako do te kosti oziroma tega pregiba. Do
tukaj imate mrtva telesa skorajda vsi v celoti. In več, kot imate teles, se pravi, iz predhodnih življenj,
večja je ta gmota ali ta usedlina tega pepela. Tako, da nekateri pravzaprav jim seže tudi višje. To je
tako, kot bi imeli prazen prostor, v katerega postavljate te postavitve tega telesa, različnih teles, ki ste
jih imeli.
In, ko greste preko žerjavice, se pravi, sežete prav v te spodnje, podplatne čakre. In mnogokrat se
dogaja, da se prebudijo prav ta bitja in imate potem kasneje lahko zelo velike težave, ker se pravzaprav
vstopa ali vdre v svet podzemlja.
Pri nas nikakor ne prakticiramo tegá. Pri nas imamo nekako hojo preko ognja le tedaj, ko nekdo
prestopa neko zorelost ali dozorelost. Se pravi, kjer se potem postavimo in se preizkušamo v
različnemu umu in razumu, kako zmoremo prenesti in odklopiti telesa medsebojno.
Se pravi, ena izmed tehnik je tudi hoja po plamenu in ne po žerjavici. Se pravi, sebe tako pretočiti, se
pravi, tako visoko zavibrirati, da greste skozi plamen, ne da bi se nekako poškodovali. Vendar, vse je v
glavi. Vendar je pomemben proces spoznavanja telesa.
Pri vas pravzaprav se da tudi nekako sprogramirati ali postaviti umsko ali razumsko energijo na takšen
nivo, da se pripravite na vročino, da se pripravite na hlad. Vendar je narejena lahko velika škoda, ker
se dostikrat zgodi, da v takšnemu gibanju se prebujajo ta telesa. Ta telesa, v momentu, ko se prebudi
ali nekako nekaj stali, še posebej se prebujajo bitja, ki so bila morda v kakšnemu požaru prebujena. Se
pravi, če ste morda ujeti v situacije, kjer ste doživeli fizično nasilje ali fizično smrt, ujetost v plamenu, v
hiši, v gozdu ali kjerkoli drugod, se pravi, v trenutku, ko vi stopite na žerjavico ali na ta plamen, se
prebudi ta celota, ta zgodovina in to bitje vdahne in ne izdahne.
Takrat imate lahko težavo z bitjem, ki se je prebudilo, zato marsikateri ljudje imajo potem težave s
spanjem, težave z govorom, težave s poslušanjem, se pravi, in imajo občutek kot, da padajo v zemeljski
nivo. In to pomeni zemeljski nivo čisto konkretno, ker sežete v plasti materije in ne nebesnih energij.
Tako, da, Jaz bom dejal tako:
Če res začutite, da si to želite, potem pojdite preko tegá. Vendar, predhodna priprava je vsekakor
potrebna. Vendar, to je priprava le za telo, ne pa za razvoj, da se lahko višje zavibrira oziroma višje
povezuje.
Bolečina, strah ali prehojena pot, da stopite na žerjavico, da vas ni strah, da vas kaj ne opeče ali ne
zaboli, je pravzaprav blokada telesa.
Jaz pa pri vas bi delal tako, da bi na pot žerjavice sebe pripravil tako, da bi telo pričelo višje vibrirati, da
bi telo pričelo luščiti sebe od tal, da bi pričeli višje vibrirati. In, ko bi malce višje zavibrirali, bi dobesedno
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videli kot prazne prostore ali samostojne mehurčke, s katerimi pa dobesedno se lahko razlijete preko
žerjavice in tako dosežete lahko tudi stopnjo premika enega telesa v drugo telo.
Tako, da, Jaz osebno nisem ravno pristaš ali pa nekdo, ki podpira hojo po žerjavici. Nekateri, pač, da.
Tisti, ki se ukvarjajo s telesom ali bolečino telesa. Vendar, Meni to ni osnova.
Tako, da Jaz bi vam tukaj prej odsvetoval, kot pa svetoval. Vendar, vsak se odloča za sebe – tako kot si
želi, to tudi dobi.
»Pozdravljam vas iz srca. Hvala, ker ste z nami, ker ste tukaj. In hvala za vse, kar ste mi dali in za vse
daritve. Mene pa zanima nekaj. To vesolje je povezano med seboj, kakorkoli. Zemlja dviguje
vibracijo. Mi, zemljančki dvigujemo vibracije. Mene pa zanima, kaj se dogaja v Kraljestvu
Prastvarstva, v galaksijah in pri vas? Kakšne spremembe se dogajajo? Hvala.«
V našemu obdobju, se pravi, naši svetovi ali naš čas se nekako približno prekriva z vašim svetom.
Vendar, Prastvarstvo zaključuje ali finišira nekaj, kar je bilo odprtega in še ne zaprtega. In to ravno skozi
fizične ljudi. Skozi to fizično polje, ki se na Zemlji gradi in prebuja, predvsem v času lun ali luninskega
predela.
Zakaj pravim tako?
Tako Zgoraj, bolj, ko greste Zgoraj, globlje greste spodaj. In, ko masa energij masovno dela na pretoku
ali na prestopanju iz enega nivoja in zaključevanja v drugi nivo, se pravi, se tako zaključuje oziroma
postavlja nekaj za naprej in hkrati tudi za nazaj.
In zaključuje se pravzaprav to Prastaro stvarstvo.
In, kaj se v temu godi?
Zapirajo se svetovi.
Si predstavljate?
Imate prostor, nekako določen, a hkrati neomejen. V temu prostoru imate več prostorov ali več
različnih svetov ali časov. In, ko se čas za časom razrešuje, se ta prostor krči, oži in izpraznjuje. Se
sprazni. In to se dogaja prav s tem Prastvarstvom.
In, ko se zaključi staro, se pravi, se končno vsa masa odlušči in višje zavibrira in takrat nekako tudi
popolno vodstvo, novo vodstvo nove dobe tudi prevzame oblast, tako nad fizičnimi ljudmi, nad
fizičnimi drugimi bitji, ki so zašli, ki so iz strani teme in to je to, kar se dogaja pravzaprav tudi vam.
Vendar je pravzaprav finiš čisto že skorajda narejen.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Tudi Lani in vam vsem, da se lahko izobražujemo tudi preko
interneta. Jaz imam pa dve vprašanji. Namreč, prvo je – v trenutku pozabim kaj počnem. Mislim, to
se mi dogaja. Drugo vprašanje pa je, cerkvena poroka. Kako se zdaj tega lotit? Malo me je strah.
Imam prej strah teh energij. Lotit se, da se tudi cerkveno razreši vse to in pa, da, da nekako izstopim
iz te cerkve, rimokatoliške cerkve. Hvala vam.«
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Kar se tiče vaše pozabljivosti ali v trenutku, ko nekaj delate – bodite pozorni, ste kot v dveh plasteh.
Dva nivoja sta skupaj, vendar nista povezana. Se pravi, vam se bo to morda dogajalo še leto dni, vendar
več zagotovo ne. Potem se ena plast odmakne in ena pravzaprav obstoji.
In, ker vi dejansko tukaj, kjer imate dve plasti, živite in delate in zaključujete momente tukaj in sedaj,
ta drugi delež, ki pa je tukaj, v ozadju, pa je povezan z drugo sfero. Se pravi, in bi lahko govorili, da
razrešujete dogodek ali postavljate ga tukaj in sedaj in vaš fokus se preusmeri na drugi predel. Se pravi,
kot bi šli v Onostranstvo, če si predstavljate in se vsa energija ali misel usmeri tam in tam razrešujete
vse, postavljate in to pomeni, da je vsa vaša misel dobesedno preusmerjena v ta tok.
In, ker ste več tam kot tukaj, izgubite tukaj možnost oziroma dobesedno, kot bi vas odluščili, odmaknili
in v trenutku pozabite, kaj pravzaprav delate oziroma želite tudi narediti. To je tisto nekaj, s čimer se
vi nekako soočate ali spopadate.
Kar se tiče vašega drugega dela, pa bi Jaz nekako po cerkveni strani dejal takole:
Cerkvena poroka ni dovolj, da se dva le besedno ločita. Potrebno je nekako izničiti, se pravi, to
dokumentacijo. In ne le dokumentacijo. Pomembno je, da se z obredom, se pravi, ki ga delajo potem
za tiste, ki izstopajo iz takšne smeri, se pravi, prav župniki oziroma cerkvena inštitucija naredi kot
nekakšen odpust.
To je tisto, tako kot ste prišli, tudi odidete. In to je karma iz tega življenja potem zaprta, razrešena za
vsa nadaljnja življenja. Tako, da tukaj boste morali izpolniti neki formular, pognati vse smeri v tej smeri
in potem boste tudi nekako karmično imeli razrešeno oziroma zaprto tudi to pot.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Lepo se zahvaljujem za vsa znanja in delitev tega znanja. Imam pa vprašanje v zvezi
z, katere aktivnosti naj doma sprovedemo, bom rekla, glede te nasilne energije z mlajšim sinom,
moževim?«
Jaz vidim, da si bo on nekaj našel. Jaz vidim neko selitev ali premik. Nekaj si bo našel in nekako se bo
odmaknil od vas. Tako, da, na temu področju Jaz vidim, da boste vi, kar preko noči, nekako odrešeni ali
rešeni. On sam se bo odmaknil. In vidim, da z neko osebo se on pravzaprav premakne ali odmakne.
Tako, da, kaj kmalu boste, ne da bi karkoli še poskušali narediti v tej smeri, se vam bo situacija kar sama
po sebi razrešila.
»Hvala.«
Prosim.
»Še to bi vprašala, ker ste mi enkrat rekli, da dva, v bistvu dva življenja živim, ali kako? Ali to še
poteka?«
Da. Da. Vendar, eden se tudi kaj kmalu zaključuje. Se pravi, in potem boste tudi nekako čutili, kako se
je dobesedno, kot bi se neko obdobje ali neka energija od vas odluščila in boste dobesedno imeli
občutek, da ste zadihali oziroma, da končno dihate in lahkotnejše bo vaše telo. To so te prelomnice,
kjer se dobesedno ta zgodovina ali drugi del odlušči in zaključi za vas.
»Hvala.«
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Prosim.
»Tudi jaz se zahvaljujem za vse darove in pozdravljam vse Gospode in pa vse, ki so v Zgornjem
predelu. Vse najlepše pozdravljam. Sem vesela, da sem lahko med vami. Bi pa imela eno vprašanje.
Tudi jaz imam problem z angleščino, tako, kot vsi ostali (smeh). Tudi jaz se želim iz srca naučit
angleški jezik, pa, mislim, da sem že na pravi poti. Pa upam, da bom z vašo pomočjo še boljša. Bi pa
vprašala nekaj. Jaz sem bila pred leti na enem tečaju foto branja in mislim, da je to zelo podobno,
kar ste nam vi danes govorili. Mogoče mal v niansah majhen drugač …«
Da.
»Meni se je to dopadlo, ampak, jaz sem to kot, da sem potem, nisem delala več naprej. Verjela sem
v to, ker takrat, ko sem bila na tečaju, smo res, iz knjig, ki jih noben nikoli ni bral, smo znali vsebino
potegnit v desetih minutah…«
Da.
»To mi je bilo zelo, mal nemogoče. Ampak, vidim danes, da je to to. Me pa zanima to, jaz pa največ,
kar si zapomnim in, če želim, da si res globoko zapomnim, vzamem knjigo in prepišem določene
stvari. Prepisujem. Kaj je to? Ali je to v redu ali je to zgubljanje časa? To bi mogoče vprašala. Hvala.«
Kar se tiče vaše tehnike, jo boste prebudili. To je nekaj, kar ste se učili, zelo podobno in zelo uporabno.
To je nekaj, kar znate že od malih nog, vendar pozabljate. Delajte to tehniko oziroma na takšen način,
boste res zelo hitro marsikaj osvojili.
Prepisovanje je tako kot učenje jezika, ko si prepisujete besede. Pomembno je, da si s prstom
pravzaprav podložite oziroma, da dobesedno vpijete besedo ali pa del dialekta, da ga nekako tudi
zapišete.
Vendar nekateri, se pravi, si zapisujete, prepisujete, nekateri pa podčrtujete ali pobarvate. Pomembno
je, da le bistvo, besedo ali center zadanete, ker v momentu, ko vizuelno preslikate ali poskenirate
zapisano ali bralno enoto ali tisto, kar ste prebrali, se boste spomnili in začeli lahko govoriti na dolgo in
na široko in vse boste točno tudi zadeli. Ravno zaradi tega skeniranja ali prebiranja dokumenta.
Tako, da, vsekakor, vsekakor si pomagajte s prepisovanjem.
Vendar, poskušajte prav s tem, kar smo vam nekako prišepnili. Poskušajte iz vsegá dobiti stavek ali pa
besedo, center in boste videli, da vam bo šlo še hitreje kot pa to prepisovanje. Vendar, pomembno je,
da si zapomnite. (smeh)
»Hvala vam. Še eno stvar bi pa rada vprašala. Na Zemlji zelo raziskujejo oziroma nobeden še ni
povedal, kje je obstala Atlantida? Pa me to zanima, če nam lahko poveste? Hvala.«
Atlantida je pravzaprav pod vodno gladino. Vendar je voda in je pravzaprav deloma tudi podrinjena
pod kopno. V letu dni ali v nekako nekaj daljših mesecev, vidim, da boste dobili neke dokumentacije ali
nekaj dobesedno na površje.
Je pa tam, kjer je največ poseljenosti oziroma je v bližini zelo poseljena dežela ali država, ki so manjše
rasti. Prebivalci so manjše rasti in je zelo gosto seljena in poseljena.
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Vendar, to je pravzaprav v morju, vendar, mesto je tudi zasuto in posuto z, pravzaprav s peščevjem.
Točno vam ne izdam lokacije, ker je to karmično. Ker, marsikateri ljudje bi potem šli direktno tja in bi
prehitevali dogodke, sestavljeni. Vendar, če boste morda potrpežljivi, boste videli, boste kaj kmalu tudi
iz strani znanstvenikov oziroma arheologov točno dobili že prve slike. In to je tisto, kar se boste vi prav
smejali in se marsikaj tudi nekako spominjali.
»Hvala vam…«
Prosim.
»…za vse.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni Gospodje. Hvala lepa za vse daritve, za vso pomoč v tem času, ki sem z vami.
Imam pa eno vprašanje. Tudi pri meni je angleščina tista šibka točka, čeprav ste mi že rekli, da sem
pretekla življenja živela v teh deželah, kjer sem govorila angleško. A je mogoče to s čim drugim tudi
pri meni povezan, da imam odpor do učenja oziroma do tega. Nekak mi ne gre že celo življenje.«
Poglejte! Ko se boste zatrdno odločili, si boste zadali cilj. In, ko boste postavili sebi cilj, boste tudi prišli
do svoje zmage in do tega projekta. Le bati se ne smete.
Pričnite odmikati to energijo. Postavite si cilj, da se boste naučili in sfokusirajte se. Pričnite postavljati
bitja, kot smo vam predhodno opevali in boste videli, da boste zelo, zelo hitro nekako to tudi prebudili.
Ker imate vi še v znanju podzavesti še predhodno znanje, se pravi, ga, to znanje dejansko zasačite, da
ga poznate. Ko ste morda umirjeni, pomirjeni in gledate morda v kakšen film ali kaj takega in
dobesedno na podzavestni ravni, kot bi v ozadju vedeli točno, kaj govori, se pravi, kaj se sestavlja in kaj
se godi. Dobesedno razumete. Prav znotraj sebe veste, da razumete.
To je znak, da ste vi že v davnini govorili ta jezik oziroma ga sedaj le obnavljate ali postavljate. In, ker
ga imate v sistemu, ga boste tudi skozi to življenje prebudili.
Pomembno je, da si date za cilj in aktivirate. Morda se obrnite še na višjega vodnika, da se odprejo
situacije. Vendar, vidim, da s pomočjo ene ženske osebe boste vi zelo hitro se spomnili vsegá in gradili
in se nekako tudi zgradili. Tako, da, nikar ne obupajte, kar se tiče tega znanja.
»Hvala.«
Prosim.
»Imam pa še eno vprašanje glede grizenja nohtov. To sem v mladosti kar dostikrat delala, pa zdaj
tudi. Ta, ta mal prst, na desni, na levi roki, pa me zanima, kako bi to odpravila? Če je kakšna posebna
tehnika ali pomoč, če mi lahko kaj svetujete?«
Običajno je to delček vas. Saj poznate.
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Na vsakemu prstu se določena galaksija ali dimenzija povezuje.
V enem izmed druženj smo tudi to opevali in na široko nekako podajali ali nekako
razčlenjevali.

In vi ste že kot otrok pravzaprav nekako glodali nohte. V davninskemu življenju, v življenju enega pred
tem življenjem ali dva, kot vidim, pa ste si popolnoma populili nohte. Se pravi, dobesedno ste z zobmi
prijeli in jih trgali.
Vendar, kaj vidim?
Vidim obupen strah. Ujetost v neki jami. Veliko bombardiranja. Veliko pravzaprav ropotanja, iskrenja
in mrtvih krikov, ki se godijo okoli vas. In to je začetni spomin. Od tam pravzaprav izhaja ta strah
oziroma to puljenje. Vi ste si dobesedno populili od strahu, od šoka, pravzaprav te nohte. In to vam je
ostalo v podzavesti. V teh zadnjih dveh življenjih se pravzaprav to le še nekako obnavlja ali ponavlja in
le mali, droben delček tega dela telesa je pripet na en prst, na en telesni del. In tega pravzaprav vi v
podzavesti ali v spominu pravzaprav le še prebujate.
TEHNIKA – ODPRAVA GRIZENJA NOHTOV
Jaz bi vam svetoval takole – da vedno, ko se zasačite, se pravi, si z drugo roko pokrijte drugo roko.
Se pravi, ko si upate ali želite dati v usta,
pomembno je, da si z drugo roko greste preko
tega zapestja po notranjemu delu, ga obrnete,
se pravi, ta delna enota je zelo pomembna, se
pravi, ga obrnete in potisnete dlan navzdol.
Takrat bodo dlani dobile posebno težo. Se pravi, ena posebna teža nastane. In, ko boste vi roko
odmaknili, boste imeli občutek, da imate »prilimano« ali privakuumirano roko na mizo, na stol, na
objekt ali na karkoli drugega. Ali pa le na vašo kožo, na dlan.
Se pravi, prav teža se dobi in to se aktivira prav skozi te zapestne dele, se pravi, in s
tem ga obrnete in potisnete navzdol.
Kar pritisnite ob tla ali ob predmet, vendar, pomembno je, da pritisnete. Se pravi,
roko nad roko pritisnite, prav fizično, popustite, obrnite in pustite morda nekaj
trenutkov, zavestno to naredite, prav zavestno naredite.
Potem lahko preprosto odmaknete roko, vendar čutite, da je teža dosti večja na obeh rokah. In tako
boste popolnoma prenehali s to težavico in ne boste več podajali roke v usta.
To se dogaja tudi malim ali mlajšim otrokom. Se pravi, predvsem zaradi strahu pred učenjem ali v šolski
inštituciji je ogromno otrok, ki dela prav to.
Zato bi svetoval vsem tistim, ki glodate, se pravi, da si naredite to tehniko. Tudi otroci naj se jo naučijo.
Pritisnite. Držite. Dobesedno pritisnite. Potem pa popustite in boste videli, da bo teža dlani tako
mogočna, da bosta obe roki popustili in se spočili. In bitja, ki so pravzaprav prelita ali narinjena, se bodo
odmaknila in premaknila drugam.
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Tako, da otroci bi morali znati to tehniko uporabljati in potem dobesedno je teža na rokah in nič več
ne morete vleči rok navzgor, da bi otroci glodali ali poglodali.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Imam pa še eno vprašanje. Takole pač, v Sloveniji je zdajle, ko smo, pa mi delamo zelo intenzivno
na tem našem področju, a to tudi vpliva na našo deželo? Kako vidite zdaj to? Ali smo tudi kaj
frekvenco dvignili Materi Zemlji s tem? Hvala.«
Da. Kar se tiče, se pravi, razmišljanja Slovencev, je prav ta energija razmišljanja na zelo visokem nivoju.
Da ne boste mislili, da ste med nižjimi! Ste eni najbolj visoko vibrirnih, razumevajočih in duhovno
razvitih ljudstev na Zemlji. To je nekaj, kar vas loči od vseh ostalih.
In, kamorkoli greste po svetu, se pravi, se vidi ta razlika od tegá, kako visoko pravzaprav vibrirate,
razumete in doumete.
S tem spreminjate in vplivate na vlado. S tem spreminjate in vplivate na podnebje. Z vašim
razmišljanjem in nekakšno skupno harmonijo, ki je povezava s srčnostjo, iskrenostjo in podanostjo,
vplivate na soljudi in na spremembe.
Zato se toliko ljudi masovno prebuja in drug drugega potiskate navzgor in naprej. Tako, da, delajte to!
Veliko več naredite kot, če bi spali ali pa se preprosto prepuščali toku življenja, da nič ne razmišljate,
nič ne naredite in bilo bi pravzaprav zelo, zelo slabo tudi za vas.
Tako, da, Slovenija se bo kaj kmalu nekako ustalila, prebudila in čisto na novo zgradila. In že, ko boste
pogledali nekaj nadaljnjih tednov ali mesecev kasneje, to, kar se je zgradilo sedaj, boste videli, da ste
sami, masovno, zavestno naredili prve premike v smeri cilja.
Potrebno si je postaviti cilj, zahteve in tako se bo tudi naredila sprememba programa ali nekakšna
preoblikovalna enota.
Morda še kakšno vprašanje?
Zelo, zelo na hitro, ker se bomo počasi morali nekako posloviti. Jaz vidim, da vas je še mnogo, ki bi radi
povprašali ali vprašali, tako, da časa zagotovo ne bo za vse. Tako, da tisti, ki bi res želeli in zelo na hitro
še kaj povprašati, vsekakor še povprašajte.
»Ja, mikrofon je prišel do mene, tako, da jaz bi se vsem zahvalila za prisotnost – na Zgornji strani, na
tej strani. Velik zanimivega smo danes slišali. Posebej, kako tisti trije prsti gledajo, me je navdušilo.
Ker tudi sama z rokami včasih uspem pogledat druge roke in se potem, pač, pojavijo stvari, ki so v
pomoč ljudem na njihovi poti. Čisto na kratko me pa zanima – pred časom sem se lotila urejanja
energij v hiši, kar prej nisem nikoli počela in bi rada zvedela, kakšno je zdaj stanje pri nas, v hiši? In
zdaj, energija, je kaj boljše, ker je bilo kar slabo? In kako bo to vplivalo na celotno družino oziroma
na odnose med nami? Hvala.«
Kar se tiče spremembe – najprej je pomembno zapaziti, se pravi, da nekaj ni dobro oziroma, da vam je
nečesa dovolj. In pazite, kdaj začutite, da vas nekako nekaj duši oziroma ovira. Ko vi tako visoko
pričnete razvijati svojo frekvenco, da vas prične vse skupaj motiti, dušiti in še marsikaj drugega, to so
prvi znaki, ki nekako pripeljejo do točke, da je potrebno nekaj narediti v spremembi vašega domovanja.
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Naredili ste spremembe, vendar še zdaleč niste končali.
Pomembno je, da nekako odstranjujete predmete, ki jih ne uporabljate. Ker, na predmete se
sprijemajo energije, predvsem energije teme ali nekako nižine. Odstranjujte ali premikajte predmete,
ki jih že dlje časa opazujete in so nekako predmet nekakšnim rajnim ali tistim, s katerim ste v slabih
odnosih ali v slabih kontaktih. Če jih imate več nekako na kupu – saj poznate, vsak predmet, ki je bil
podarjen iz strani nekoga, je nalitek od tistega, ki ga je podaril.
Ravno tako, kot branje knjig. Se pravi, že človek ali oseba, ki kupuje, ki izbira predmet, ki ga bo podaril,
se njegova energija znotraj nariva. Na podlagi tega atomčka znotraj tega predmeta, se potem bitja
pripenjajo, povezujejo in sodelujejo. Se pravi, da se naredi ta okrogla vibracija, ki pa se potem ta bitja
medsebojno pričnejo povezovati in se naredi neko polje in to vas duši, greni in vam obtežuje življenje.
Tako, da, pomembno je, da odstranjujete tudi predmete. Tudi slike dajte proč, se pravi, ki pripadajo
rajnim ali ljudem še iz davninskega toka. Tako, dajte jih v druge prostore, kjer se ne nahajate in
dejansko razporedite tako, da vam bo lažje tudi šlo.
Takole.
Jaz se Bom moral, žal, odmakniti. Določen čas, ki smo ga nekako namenili vam, postopoma se
zaključuje. Meni je resnično žal, da ne morem nekako se obrniti na vse vas. Na naslednjemu druženju
bi vas poprosil, da imate kratka vprašanja, da boste na kratko nekako sebe porazdelili, da boste dobili
več možnosti ali priložnosti morda vsi. Vas je pa res toliko, da bomo morda naslednjič ali prihodnjič
obrali drugačno taktiko začetka. Vam bom Jaz naslednjič ali prihodnjič prišepnil, kje bomo pričeli, da
boste na vrsto prišli tisti, ki danes niste nekako prišli.
Lepo mi je bilo z vami. Lepo mi bo še z vami. Tako, da Jaz vam želim veliko, veliko radosti ob nekih
inovacijah ali ob prebujanju znanja in nekako poseganju po znanja, kamor ste posegli.
Tako, da, želim vam vse lepo in res lepo in toplo, srčno pozdravljeni.
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