KAKO OBVLADATI JEZO, OBUP IN NEMOČ?
Lana, Vrhnika, 19. 9. 2013
Samo še malo prosim.
Takole. Postopoma sedaj lahko končno pričnemo. Kar nekaj predpriprav je potrebnih, da tudi v naših
svetovih, sferah in različnih gradovih, s katerimi smo danes tudi povezani. Pri nas pravzaprav opevamo
gradove, ne tako kot vi, čisto sami. Grad so pravzaprav svetovi, mini, mini, mini področja, na katerih se
nekako zadržujejo male skupnosti ali male skupine.
Tako, da danes imamo marsikaj novega tudi povezanega, dodanega, vendar predvsem po strani
zemeljskega – tistih nekaterih, ki so bili v davnini graščaki in vladajoči in ki so končno prestopili v svet
Onostranstva takšne vibracije ali zaznav, da lahko danes končno s svojo skupnostjo tudi sodelujejo. Kar
135 je danes takšnih.
Drugače pa lepo, lepo pozdravljeni.
Meni danes pripada ta čast, da lahko sodelujem z vami in poskušam v zadnjih 196-ih različnih prevodih
tudi dokaj tekoče prevajati. Tako, da upam, da bo, kar se da, vse skupaj dobro potekalo in kar 492
različnih ozvezdnih jezikov in različnih, takšnih in drugačnih, povezav je bilo potrebnih, da tukaj iz naših
različnih planetov tudi poteka ta nemoten tekoči govor.
Jaz sem pravzaprav Oče Vnebovzetovstva, ki Sem Tisti, ki Sem odpiral in pripiral tudi Nebo Nebá tega
svetá, tudi tega dekleta, da se danes lahko povezujemo z njim.
Čas darovanja je nekako pred nami ali pred vami. Vendar bomo nekako postopoma prihajali, da ne
bomo nekakšnih daritev, ki smo jih pripravili danes posebej za vse vas in za tiste, ki jih imate dragi in
so vam nekako zelo pri srcu in niso danes ali nocoj pri nas tukaj zbrani, se pravi, bodo dobili skozi vas
ali preko vas določene daritve. Tako, da, po delnih enotah se bomo spuščali, da ne bomo nekako preveč
vplivali na to polje tega vibriranja, da ne boste preveč omotični ali pa nekako morda preveč utrujeni.
Kakorkoli že, res, lepo in toplo, prisrčno pozdravljeni, tako pri vas kot tudi pri nas, v naših svetovih.
Danes imamo kar se da, zelo zanimivo in nekako privlačno temo, vsaj za nas, ki nekako te tematike
skorajda ne bi potrebovali.
Vendar, jeza, morda tudi zavlada, morda, morda tudi pri nas, vendar, to je pravzaprav že res nekakšen
čudež čudeža, če se pojavi, je jeza nekako pri nas. Nemoč, to je že področje, ki smo ga nekako poznavali
in spoznavali, ko smo se pričeli nekako spopadati ali pa povezovati z zemeljskimi sferami. Obup, to pa
je nekaj, kar smo spoznali, predno smo nekako do tega telesa prihajali, prehajali. Tako, da imamo tudi
mi, iz naših svetov, iz naših planetov ali področij, tudi določene izkušnje.
Predajali vam bomo danes pomožne tehnike oziroma področja pomoči, kako sami sebi in tudi skupnosti
pomagati. Vendar, ko boste nekako razumeli, kako in zaradi česa pravzaprav prihaja do določene točke
vzkipljivosti, se pravi, se bomo nekako zaustavljali kar pri jezi.
JEZA
Jeza je skratka nekakšna energija. Vendar, jezo ne povzroča nihče drug kot ego. Tisti, ki imajo energije
ega bolj vzpostavljenega ali bolj v ospredju ali bolj v nekakšnemu osrčju, se pravi, in so nekako bolj
izpostavljeni jezi ali tej energiji.
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Jeza vedno zavre iz področja, kjer se nahaja, v predelu tik nad pleksusom ali pod
pleksusom, zavisi, na kateremu področju imate nekakšne notranje energije ali bitja
postavljena.

Se pravi, od znotraj navzven proti višini prihaja in prehaja ta jeza ali ta
energija.
To je pravzaprav ego.

Ko prihajate do točke vzkipljivosti, vedno pride jeza iz notranjosti navzgor in vas prelije, da vzkipite.
Opeval bom, kar se da preprosto, da boste res lažje razumeli in res lažje tudi sledili.
Ko pristopate oziroma vstopate v polje ali v področje, kjer želite nekako vzpostaviti neko harmonijo ali
neko ravnovesje, se pravi, da bi drugi ali vi naredili nekaj v takšni smeri, kot ste si vi predčasno ali
predhodno predstavljali, se pravi, za to skrbi vaš ego.
Ego je tisti, ki nekako skrbi za to, za predhodno pripravo, da je točno tako in si on ustvari potezo, pozo,
obliko nekega zaključka.
In, saj poznate!
Kadar pridete v takšno točko, kjer vas jeza oleseni, je to ravno zaradi ega, ker vas preplavi.
Vendar, bodite pozorni!
Nekateri imate ego ali to področje, to polje bolj nekako v višjemu, glavnatemu predelu, kar pomeni, da
imate skozi življenje mnogo več težavic z vzkipljivostjo ali pa nekakšno popadljivostjo.
Vsi tisti, ki imajo energijo ega bolj nekako
postavljenega v pol spečemu položaju oziroma ste ga
že nadvladali, se pravi, je vam nekako speč v
notranjemu predelu, tik nekako pred ali za žličko,
nekako skrito ali ovito nekako okoli pleksusa.
Nikoli in nikdar, pri nikomur, pa ni v osrčju, ospredju samega pleksusa. Tako, da, to je energija, ki se
ovija ali bitje, ki se ovija in običajno ima prostor nekako dopuščen ali nekako postavljen, dodeljen, se
pravi, na temu področju.
In kadarkoli prihajate ali vstopate v ciljno točko, ko nekako pridete v področje skušnjave ali pozicije,
da vam zavre zaradi nečesa, kar ni tako ali takoj, se pravi, kot ste si zamislili vi, čisto sami, se pravi,
ta jeza pridre vedno iz notranjosti, se steče, se pravi, ta energija, preko obraza, preko grlene čakre,
preko obraza, jaza in se vlije v notranjosti, od koder potem prihaja tudi vaš bes.
Kar pričnite se opazovati!
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Kadar ste besni, vam dobesedno prične vreti energija iznad pleksusnega predela,
glavnatega predela.

V spodnjemu delu, se pravi, od prebavil navzdol, pa je popolnoma mirno, kot, da bi nekako začutili
praznino.
Le zaradi tega, ker je ego ena izmed najmočnejših manipulativnih energij, ki jo vsebuje vsakdo. Tudi
tisti, ki je mirovnik. Tudi tisti, ki je nekako postavljen v točko popolne harmonije, ima to energijo že od
rojstva ali vstajenja. Vendar je predvsem od vsakega posameznika pomembno, kako jo nekako ohranja
ali nekako postavlja preko svojega življenja ali vstajenja.
Saj poznate pozicijo, ko vas nekako popade jeza in dobesedno vas želi kar raztrgati. Pričnete se tresti.
Dejansko, pričnete se znojiti in vzdignete glas in pričnete kričati, tuliti, običajno nad svojimi otroki ali
pa morda tudi nad kakšnim delodajalcem ali kom drugim. Čeprav nad tistim, ki so višje od vas, si
običajno skorajda ne upate iti. To je le zaradi programa, ki ga imate ustvarjenega, kjer teče dam-daš.
Se pravi, ko ste v podrejenemu položaju, običajno ne upate povzdigniti glasu nad nekom, ki je nad
vami, se pravi, v poziciji šefa ali direktorja ali nekoga, ki je nad vami, je v programu, se pravi, da tisti, ki
je nad vami, se ego ne upa ali se ne sme sprostiti tako daleč ali spustiti tako daleč, da bi se prelival
preko njega.
Vendar, pazite! Pazite! Pazite! Pazite!
Nikoli se ne jezite sami nad seboj. Večino časa se vedno ujezite zaradi nekoga ali nečesa ali nekih
področij, energij, ki so se gibale nasproti vas.
Kar bodite pozorni!
Vedno vam zavre, ko imate nekoga pred seboj in nikoli za seboj. Vedno pridete v jezljivi položaj, ko
osebo pogledate oziroma, ko je pred vami, pred vašim obličjem. To pomeni, da je to tisto nekaj,
najtežjega od najtežjega, kar boste sedaj tudi spoznali, razumeli, doumeli in sprejeli, zakaj pravzaprav
je jeza ali ego pravzaprav vodilen v področju nekakšnega »masakriranja«, postavljanja določene
pozicije ali pa je ego tudi pomemben za spreminjanje določenega programa.
Kadarkoli imate nekoga pred seboj, se pravi, se njegova energija misli, se pravi, on se z mislimi prične
ukvarjati s tem, kako bo vplival na vaš miselni program. Se pravi, in oseba, ki je pred vami vas pripravi
v takšen položaj, ali z zahtevami ali z neposlušnostjo, če so morda otroci, mladostniki, se pravi, in
medsebojno prihaja do prerivanja energij – najprej misli. Se pravi, on razmišlja, ki je pred vami, kako
bo vzpostavil ravnovesje ali harmonijo nekega zakona ali neke pozicije, da bo tako, kot si je on
predstavil, ali zamišljal ali razmišljal.
V takšni poziciji se najprej začnejo ali pričnejo energije stekati preko uma, umskih ali razumskih energij
in se potem spuščajo nižje, nižje, do pozicije pleksusa. In predno pride do vzkipljivosti, se povežete
preko pleksusa, se medsebojno povežejo energije dihalnega področja in hkrati se povežejo egoti ali
področja svetov, ki so ali od koder so bila podana energija ali delna energija, preprosta energija za
spremembo vašega programa. To je ego.
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In medsebojno se pričneta treti dve energiji. Dva egota ali dva bitja ali
dva bistvena energetska toka, ki pričneta nekako vibrirati takole
nasproti in potem prične prihajati do spajanja, se pravi, kot bi dve
vrtinčasti enoti šli druga v drugo.

In vaša energija egota, kot jo bom opeval, se podre ali se vrine v pleksusno čakro, prav
v področje pleksusa nasprotnika in njegov področni del se vrine in vlije v vaš predel
pleksusa.
Tako se medsebojno povežeta in v momentu drug drugega pričneta mešati.
In, ker se energije pričnejo mešati, prihaja do vdora tuje energije v vas, prihaja do zlivanja njegove
energije v vas in takrat pride do eksplozije, da se ta višji jaz ali višji obraz, ki nastane zaradi egota,
preprosto zlije nad vami. Kot bi prišel iz notranjosti, prelije vas in vas popade jeza.
To je osnova, zakaj vzkipite oziroma zakaj ponorite.
Nekateri ljudje, ki se zavedajo in začutijo energijo, kako jim zavre, se pravi, jo v samemu zaletu ustavijo
in jo obmirujejo v notranjosti okoli pleksusa, nad pleksusom, pod pleksusom, zavisi od vsakega
posameznika, se pravi, jo zmorejo obmirovati in tudi, če nasprotnik to energijo spušča do njega, ne
pride do menjavanja in ne pride do njegove eksplozije.
Bistvo ali nekakšna poanta vsegá je, da vi zmorete in znate zaustaviti energijo v sami rasti, predno
zraste, predno preraste, predno vas prelije in predno vas nekako oblije.
To pomeni, da vas bomo naučili bistvo vaše moči. Obvladati jezo je v sami zasnovnici.
Poznate zasnovnika. Zasnovnik je pravzaprav enota, tako nekako v temu pleksusnemu predelu. To je
osnova za to življenje ali vstajenje. Okoli njega je nekakšen obok ali ovijalec, ovijalska energija ali živi
ščit žive energije. In, okoli tega je prostor, v kateremu se pravzaprav nahaja ego.
In kadarkoli vi začutite, se pravi, pomembno je, da sebe opazujete, da sebe spoznavate in da zaznavate,
se pravi, da začutite, kdaj prihaja do prebujanja ali premikanja te okrogle, vrtinčaste energije. Toliko se
že poznate, da točno veste, ob kakšnih momentih nekako, kako naj se izrazim?, zdrsnete iz nekega
ravnovesja. To pomeni, da začutite najprej energijo, kako se zavrtinči naokoli – dvakrat, trikrat ali
največ štirikrat in potem po toku vstane, vas prelije in vi blaznite.
Vendar, pomislite!
Prav opazujte se, da boste ločili – se pravi, ko ste jezni, govorite, besnite in mečete na površje besede,
izraze, težo ali bolečino nekomu drugemu, ki jo v običajnemu stanju mirovanja nikakor ne bi podali na
površje. To je tisto nekaj ali nekdo, ki govori namesto vas, ker je prelit preko vas in to je tisto nekaj,
kjer sami sebe ne spoznate.
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Ko začutite, da se premakne energija, da se vam prične gostiti in premikati – to je tako,
kot bi imeli kačo ovito okoli tega predela.

To je energija, ki se nekako zavrtinči vedno, vedno od
višine proti desnemu toku, proti spodnjemu, v levi tok,
navzgor.

Se pravi, se vedno vrtinči in zavrtinči v takšni smeri, da potem točno, kot
pred rebrci spolzi na površje.

Pomemben je moment, da jo ustavite.
In, ker vi razmišljate in razmišljate z drugim bistvom ali z drugim bitjem, se pravi, znotraj vas prihaja do
nasprotovanja. In, ko vdre še tuja energija, pride do eksplozije.
Vi vedno, najprej pomislite ali razmišljate, v kakšno pozicijo vas spravi nekdo in se v trenutku počutite,
da ne obvladate pozicije, da nekdo zahteva nekaj, kar ste vi v mislih in razumu drugače postavili. Se
pravi, pride do spajanje oziroma umska in razumska energija data odprti prostor, da se zlije ego preko
tega področja, kot bi se dve plasti ali pa tri, se pravi, od spredaj nazaj povezali.
Običajno se povezujejo tri bitja ali bistvene energije – um in razum in ego, ki se zlije in podpre.
In kaj se zgodi?
Besede, besedne zveze ali neprijetne fraze privrejo na dan, ker ego, kot Jaz uporabim ta izraz, pobere
besede iz uma in razuma. Se pravi, da hitro pobira izraze, ki jih um in razum ločujeta za neprimernega,
za nekaj, kar je odvratnega, za nekaj, kar je neuporabnega za čisto energijo vsakdanjega duhá.
In, kadar zaznate, se pravi, to spajanje, je pravzaprav že skorajda prepozno, da bi obvladali jezo, ker že
običajno je dovolj ena beseda, da ranite ali prizadanete lahko nekoga drugega ali pa spremenite kočljivi
položaj določenih zapisov karme, usode ali postavitev določenih bitij, ki so prirejali program za vaš tisti
dan.
Največja sprememba je, ko boste začeli zaznavati to energijo. Tako ali tako ste jo že zapazili.
Pomembno je, da jo še nekako zaznate v takšni meri, da jo zaustavite.
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TEHNIKA – ZAUSTAVLJANJE ENERGIJE JEZE
Ko prvič začutite, da vam nekako zavre pritisk v notranjosti, se pravi, se spomnite tehnike. Kaj naredite?
Nikakor nasprotnika ne glejte v oči. Rajši ga glejte nad oči, se pravi, kot bi gledali nad
obrvmi ali pa, nekako zaprite oči, če imate le možnost ali priložnost in naredite čisto
preprosto tehniko.

Ko imate zaprte oči, se pravi, počasi, počasi skozi nosnici vlečite zrak
tako, da se um in razum nadihata in ločita od področja zasnovnika
oziroma od prostora, kamor zasnovnik sme prihajati.

Se pravi, zasnovnik ste vi tisti zadnji, se pravi, on pride zadnji na površje kot žrtev manipuliranja, ko se
potem obremenjujete, kaj ste rekli, kaj ste opevali, kaj ste pravzaprav naredili, kar ne bi smeli?
Se pravi, in če je to področje v notranjosti zaprto, to je prosto, to so dobesedno prekati,
se pravi, in če prehitro um in razum udarita, dobesedno, kot eksplozija v površje, dobi
ego prazen prostor, da se z njima spoji in trikot treh bitij se spopade, se odpirajo kanali
medsebojnega povezovanja.
Zato je potrebno ustaviti in narediti prostor, da um in razum ne zanihata v prekat zasnovnika oziroma
tistega dela, kjer vi kot zadnji živeči zmorete načrtno vedeti, kaj je prav in kaj narobe.
Ko pridete v konflikt takšnega konflikta, se pravi, glejte
zasnovnika, ne direktno v oči, vendar rahlo nad očmi in
počasi pričnite vdihavati preko nosnic, tako, da vam
zrak zaokroži okoli možgana, se pravi, in ga spustite ali
v telo, po nižini, ali pa ga dvakrat zarotirajte okoli
možgana, da se nabere sveža energija, da se um in razum popolnoma umirita in da ne pride do
naelektrenosti in spajanja energij ega, ki tudi vre in se vrtinči v spodnjemu delu.
Tako, da bi vam najprej svetoval gledanje nad obrvmi in nikakor v oči, dokler ne obvladate tehnike
in počasi, počasi pričnite vdihavati ali s priprtimi očmi, zaprtimi ali pa glejte morda tudi v tla. Vendar,
najlažje vam bo in najhitreje, če boste pričeli vdahniti postopoma in čim bolj počasi preko nosnic.
Enkrat ali dvakrat zarotirajte zrak in ga dobesedno poglejte ali začutite, kako se vam zavrti okoli
možgana in potem misli usmerite proti pleksusu.
Takrat boste videli energijo, ki je nekako obledbela ali obvisela pred vami, pred pleksusom in je vaš
ego, ki je kot nekakšna pijana kača ali nekaj takega. Leži, lebdi in se nekako kotali okoli vas.
In kaj se zgodi?
Ta vaša lastna energija s tem zapre dotok do pleksusa in tisti nekdo, ki se povezuje kot nasprotnik z
vami, se ne more vdreti ali pripeti na vas, da bi prišlo do spajanja ali menjavanja te energije.

6

Preprosta tehnika – vdah, vrtinčenje dvakrat tega
opazovalnega dela. Se pravi, opazujete to belo energijo,
ki se vrtinči.
Misli potem usmerite navzdol, da vidite, kaj se dogaja
spodaj in potem vdahnite preko pleksusa.
To je bistvenega pomena.
Vi ne poslušajte, kaj se dogaja z nasprotnikom, kaj vam govori. Le misli, dokler se ne naučite, zavestno
opazujte ta svet, ki se dogaja spodaj. Potrebno je to energijo povleči nazaj v prvotni položaj.
In ne da vdanete le skozi nosnici, vendar pomembno je, da vdahnete
preko nosa, vendar pomislite na pleksus, na cev, ki jo vidite pred seboj
in vdahnete, se pravi, dobesedno preko pleksusa in v notranjosti, se
pravi, se naredi bela cev in prične se dotok sveže energije, ki je vaša in
ne njegova.
Ta energija teče direktno v osrčje zasnovnika oziroma sprednjega dela pleksusa in pleksus se počasi
tudi materično popolnoma umiri.
To je tisto nekaj, kar je najboljšega od najboljšega.
Energija, ki je lebdela ali visela prosto iznad telesa, se počasi prične spajati nazaj. In opazujte le cev.
In, ko vdahnete preko nosa, boste dobesedno videli, kako belina, kot bi vam nekdo zabodel neko cev
v notranjost, počasi umirja zasnovnika, pleksus, ego – se pravi, ves ta sprednji področni del.
Energija se počasi obrne na glavo in se v drugi smeri, se pravi, ko vdahnete preko pleksusa,
dobesedno vdahnete preko nosa, vendar misli usmerite na pleksus, na to belo cev in energija se zlije
nazaj in se obrne v drugi položaj. In od istega trenutka dalje, lahko nasprotnik dela karkoli želi.
Karkoli. Vas nikakor več ne more ujeziti.
Ko ste opravili svojo tehniko, preprosto odprite oči in ga glejte direktno v oči.
S to energijo, se pravi, ko ste zaprli spodaj, ko ste obvladali svoje telo, nasprotnik lahko dela kar želi. Vi
ohranjate popolnoma ravnovesno energijo. Popolno ravnovesje in obvladate in, kar je bistvenega
pomena, nadvladate nasprotnika.
Enako lahko nadvladate kogarkoli. Se pravi, lahko mlajšo energijo, večjo, bolj zrelo, bolj pretkano, bolj
negativno, kakršnokoli. Pomembno je bistvo, da obvladate in zaustavite tok svojih energij.
In, ko se nekako nekdo kot nasprotnik še vedno jezi, do vas ne more priti, ker dobesedno okoli vas ali
pred vami nastane steklovina. Se pravi, vi pričnete vibrirati čisto v drugačni harmoniji, se pravi, in dva
nasprotna pola se dobesedno pričneta odbijati in bolj, ko boste vi ne razmišljali, kaj vam on želi
povedati, se pravi, bolj, ko se boste popolnoma umirjali, boste začutili, da imate praznino v možganu.
Dobesedno prazen prostor, belina, ki se vedno bolj širi po vašemu telesu, se pravi, se bo v to belino
potopilo celotno telo. In vi boste popolnoma umirjeni.
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TEHNIKA – ZAUSTAVLJANJE JEZE PRI ŽIVALIH
In ne le to!
S svojo umirjenostjo boste pomirili poljno tudi njega samega. In tako boste obvladali in nadvladali, s
čisto preprosto tehniko, kogarkoli, tudi žival.
Če vas bo želela nekako ujeziti ali pa popasti, se pravi, je bistvo, da jo ne zrete direktno v oči, vendar
nad oči. To je tisto nekaj, kjer vdahnete, vam nekako energija se sprosti. Pomislite na pleksus.
Vdahnete preko pleksusa. Naredi se bela cev. Energija ega se povleče nazaj, v drugi položaj, se ovija
nazaj v prvotno stanje in se prične telo polniti z belo energijo – od višine proti nižini. In ohranili boste
čisto energijo harmonije in ravnovesja.
Ko ohranite to, vas nobena žival ne bo niti ugriznila, niti popadla, niti napadla, ker boste oddajali
frekvenco drugačnega pola, ki jo bo potiskala proč oziroma, ki jo bo silila k zapiranju njene jezne
energije, da bi se povezala z vami. In vedno se poveže preko pleksusa.
TEHNIKA – ZAUSTAVLJANJE JEZE PRI RASTLINAH
Ravno tako kot vi ljudje imajo takšno energijo živali in celo rastline, ki imajo nekakšne kot bičke ali kaj
podobnega ali kaj ostrega. Se pravi, tudi one shranjujejo to energijo, vendar drugače, se pravi, kot
človek ali žival.
Energija ega, se pravi, pri rastlinah shranjuje točno pod skorjo in je prelita kot v osprednjemu delu,
prav po tistemu delu, ki gleda proti severozahodu. Nikoli preko severovzhoda.
Tam ima rastlina skrito to poljno področje ali to energijo tega ega ali temperamenta. In rastlina
dobesedno od tam potisne na površje prav to energijo, da se sooči, spopade in celo napade vas. Se
pravi, da usmeri energijo v takšen položaj, da se v trnu ali v kakšni bodičasti ali strupeni zasnovi, prične
tvoriti strupenost v takšni meri, da se boste zagotovo, zagotovo obdrsnili, ranili ali poškodovali.
Prav rastlina je tista, ki lahko s to energijo sebe namagneti, se poveže preko vašega pleksusa in
zagotovo se boste ranili ob takšno rastlinje, se obdrgnili ali še kaj hujšega.
Tudi prelomi se rastlina le zaradi tega ega ali te energije, ki jo preprosto spusti in jo preprosto odmakne
tisto harmonijo ali ravnovesje njene zasnovnosti. Se pravi, da rastlina nastane prhka, prazna in tako se
vam lahko tudi prelomi. In takrat tudi nekako, ko udarite nekako po rastlini, se vedno ovije in če je le
mogoče, vas udari ali se dotakne.
Tudi rastlino zmorete obvladati in nadvladati, da vas posluša in da vas ne rani tudi, če greste čez
gosto bodičevje. Če se boste umirili, pomirili, nadihali in zavibrirali v takšni svetli energiji, vas
zagotovo nobena rastlina ne bo ranila.
To je čisto preprosta tehnika, kako obvladati jezo in umiriti svet okoli sebe in hkrati nadvladati
nasprotnika brez fizične moči, brez besednih moči, le z molčečnostjo in dihom.
TEHNIKA – ENERGIJO LAHKO SHRANIMO V SEBI
To je ena od najmočnejših energij, kako to energijo lahko tudi shranite v sebe. Se pravi, bolj, ko gostite
to energijo, se pravi, gremo še korak dlje.
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Ko to energijo popolnoma napolnete, se pravi, se vam prične treti energija v dlani. Se pravi, vaša
dlan lahko prične goreti ali tleti. Energija se prične kopičiti v vaši dlani in kaj kmalu lahko zaznate
energijo, ki jo lahko medsebojno vežete in povežete.
Se pravi, jo lahko pričnete prosto uporabljati in jo lahko pretvorite v nekakšen oblak ali nekakšno
kepo energije, ki jo preprosto lahko usmerite v kogarkoli, nasprotnika ali direktno v zasnovnika in
njemu spremenite program. Kot bi napadli s to energijo. Vendar, ker je umirjena energija,
nasprotnika lahko doleti takšna energija kot oblak in ta energija se v njega zarotira, se obrne v njemu
in ga prične umirjati, predvsem pa spreminjati.
Vendar, vse je v vaši notranjosti. Zato morate vi najprej stopiti do takšne mere, da sebe nadvladate,
kasneje pa lahko s takšno energijo – preprosto jo odvržete ali usmerite v nasprotnika in ga
popolnoma umirite. In dobesedno več ne bo vedel – kaj povedati, kaj narediti ali ga preprosto,
dobesedno, razorožiti.
To je tisto nekaj, kar imate v sebi. Nekateri bojni bojevniki gredo celo korak dlje in neko energijo
dobesedno pričnejo spajati v drugačnih delih, kar Jaz ta dan ne bom izkoristil za to in s to energijo lahko
celo odbijete fizično telo ali pa, nekateri ga celo usmrtijo. S čisto preprosto kepo energije.
Zato je to velika moč. Nekateri pravzaprav poznajo takšno energijo in jo znajo, ali pa tudi ne znajo,
pravilno, pravično in dosledno uporabljati.
OBUP
Ko ste v obupanemu položaju – pomislite, korak nazaj. Se pravi, nekaj ste si zastavili in nikakor, nikakor
vam nekaj ne steče. Morda nasprotnik nad vami pravzaprav zahteva nekaj, da naredite ali morda v
kakšnemu šolskemu sistemu in ste popolnoma obupani, ker poznate – bolj, ko se morda bliža k nekemu
cilju, da je potrebno postaviti neko kompozicijo ali nekakšen cilj ali zmago, se pravi, prihajate v obupni
položaj, ko padate v žalost, v depresijo ali nemoč.
Obup je pravzaprav korak pred depresijo, ker se prestrašite, ker zaznate, da nečesa ne boste zmogli
narediti. Morda tudi pokriti svojih dolgov. Ali, morda, priti točno domov. Se pravi, prihajate v obupni
stadij obupa, kjer ste dejansko ujeti in zaprti.
Kako obvladati obup? Kako obvladati korak, da ne pride v stadij depresije, da rušite nekaj drugega, kar
potem posledično povzroča težavo na sami materiji, je pravzaprav bistvo, da spoznate in da veste, kako
funkcionirate in kako živo živite.
Obup je pravzaprav energija.
Vsi tisti, ki imate dušo obrnjeno navzdol. Se pravi, nekateri, kot vidim, ste jo že obrnili po določeni
tehniki, ki smo jo predhodno na določenemu druženju dejansko opevali in ne bom uporabljal tega časa,
da bom to ponovno vas peljal po temu toku, bom ta čas namenil rajši za to, da vam obrazložim, kako
in kaj pravzaprav se vse skupaj nadgradi.
Vsi tisti, ki imate dušo, ki je običajno vpeta v spodnji predel, obrnjena na glavo, ste jo zavestno obrnili
navzgor, skorajda več ne zaznavate tega obupa. Vendar, bolj, ko se zavedate tegá, kako teče program,
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se pravi, je to tako, kot bi dve glavi skupaj bili staknjeni in bi se povezovali in tako dobivate moč in
nadvlado.
Obup vedno prihaja, ker se dva uma, se pravi, kot dve glavi – duša in materična duša, ne vežeta in
ne povezujeta.
Zato bi vam resnično položil dlan na srce ali na obličje, obrnite po določeni tehniki, ki smo jo opevali
že nekaj časa nazaj, obrnite dušo tako, da bo nekako prosto obrnjena, tako kot je vaše telo.
Tudi vaše telo ne hodi po glavi, vendar hodi po nogáh. Se pravi, in ta energija glave je vezana in
povezana tako, kot je vsak izmed vas.
Vendar, bistvo ali zmaga obupa je prav v temu, da se dva uma in razuma vežeta in povežeta.

TEHNIKA – OBVLADANJE OBUPA za tiste, kjer je DUŠA OBRNJENA NAVZDOL
Vsi tisti, ki imate dušo obrnjeno navzdol, se pravi, boste delali točno tako, kot vam bom opeval, se
pravi, je postopek morda energetsko malce zahtevnejši od tistih, ki imate dušo obrnjeno navzgor. Se
pravi, da ste jo že zarotirali.
Vendar, opeval bom čisto preprosto za tiste, ki jo imate navzdol. Se pravi, to je tako, kot bi duša lebdela
prosto na glavi. Si predstavljate njene noge ali prostor gibajoče energije, je pravzaprav obrnjen navzgor.
Njena umirjenost se shranjuje in spaja prav v spodnjemu delu uma in razuma. Zato vsi tisti, ki niste
naredili še tehnike obračanja, delajte točno takole.
Ko začutite obup, ki se vam vedno nekako, nastaja dobesedno kot kakšna solza ali kapljevina.
Poznate, pomislite in spomnite in opomnite se!
Tesnoba vedno nastaja znotraj vas. Obup vedno nastaja znotraj vas. Depresija nastaja znotraj vas in
ne prihaja od zunanjih vplivov, vendar se dogaja znotraj vašega sistema, znotraj vašega telesa. To je
tisto nekaj, na kar bodite pozorni!
Prihaja prav od obupa, ker to bitje, kot je duša, ne more prosto funkcionirati in se povezovati z vami
celo življenje ali vstajenje.
Zato pomislite takole:
Ko začutite, da padate v obup, pomislite, kje je glava? Tam, kjer je
pravzaprav mednožje, je pravzaprav prostor njene Visočanskosti.
Njen um in razum je pravzaprav, tako kot bi bil v ozadju, se pravi, ne v
temenu, vendar tako, od zadaj pripeljana neka cev.
Prav, kot bi v predel nad malim in pod velikim možganom, se pravi, kjer je prazen prostor, se pravi,
tako nekako si predstavljajte, da si boste lažje nekako vizuelno tudi pomagali, zaznajte ta prostor.
Se pravi, telo duše obrnjeno navzdol. Ima veliki možgan. Ima mali možgan. Vmesni
prostor. In takoj, ko boste poskušali videti ta vmesni prostor, se bo samodejno naredila
cev.
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Bodite pozorni!
Duša je pravzaprav energija, kepa. Vendar, če jo boste vi z mislijo izoblikovali, boste zaznali točno
prazen prostor in vi potrebujete točno to cev.
Se pravi, cev med velikim in med malim možganom, je prazen prostor
in po zunanji strani se giba prazen prostor in ta cevčica, ki jo naredite,
se pravi, ko jo vidite, se pravi, je osnova za to, da boste obvladali obup.

Torej.
Ko zaznate, da vas zvija, stiska nekakšna tesnoba, da padate v obup, v nekaj, kjer se boste zrušili, najprej
poiščite ta prazen prostor. Poiščite to cev. Zaznajte to praznino. In to cev – pazite to! – ne povlečite
izven, kot bi jo povlekli tako, ven iz telesa.
Se pravi, saj si predstavljate?
Njena glava. Njena glava. Veliki možgan. Mali možgan.
Vmes prazen prostor. In tukaj je prostor ali cevčica, ki
se rahlo nekako naslanja. In je izven njega.

Vendar, vi se ne priklapljajte na to cev, ki je zunaj kot prosojna gmota, kot lepljiva, zalimana gmota.
Cev, ki ne diha, ki jo celo življenje ali vstajenje ne uporabljate. Se pravi, je vakumirana kot listič. In naj
vas to ne zavede. To ni listič. To je cev.
Sedaj pojdite v njeno notranjost. Kot bi v njeno telo pogledali in
pomislite, kako vdahnete preko te cevi. In cev se bo napolnila z belo
energijo. Kot bi vdahnili preko nosa.

Ne uporabljajte ust. Vendar, misli ne usmerjajte v ta tok tega zraka, se pravi, ki kroži okoli možgana,
vendar le pomislite, da morate vdahniti preko nosa.
Poglejte njo, da jo vidite, kako lebdi prosto navzdol.
Pojdite kot v njeno sredino njenega telesa. Pojdite tako,
kot bi želeli v ta prazen prostor med oba možgančka in
vdahnite. Vendar, misli imejte usmerjene v to in cev se
bo aktivirala. V momentu se bo aktivirala.
Vdahnite in cev se bo pričela vleči v notranjosti. To je tako kot balon, ki ga nekako izpraznite, prazni
zrak, se pravi, ga vdahnite čisto do prostora, se pravi, ga boste, cev, povlekli v notranjost.
Se pravi, vdah v to cev (vdahne) in jo povlečete v njo samo.
In tukaj je moč nečesa, kar boste uporabili vsi tisti, ki še niste duše okoli
obrnili.
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Ta trak, ta prosti trak, se pravi, se bo vlil v njo, v njo in zaznali boste cev, prosojno, ki
se prične široko gibati. To je tako, kot bi imeli cev, papirnato cev, v katero pihate. Se
pravi, cev se vzdigne in prične prosto se napihovati. Poznate to.
In tako bo cev se pričela vibrirati nekako v notranjosti. Zaznali jo boste v grlu.
Vendar, pomembno je, da to cev peljete do grla, vendar ne izven telesa, vse je to v
telesu. Vdihavate, misli usmerite v to cev in cev pripnite tako, kot bi šli znotraj v vaš
fizični možgan, vendar ne v veliki možgan, niti v mali možgan, vendar v ta vmesni
prostor.
Tudi vaš materični možgan ima prazen prostor in ta notranja cev se bo pripela na vašo
cev, se pravi, in vaša cev je speljana izven vaše materije.

Se pravi, vdihavate to notranjo cev, jo vlečete z mislimi navzgor, jo kot kačo usmerite
v vašo materično cev, ki jo imate izven svoje materije in ko zaznate zunanjost, ki
prosto lebdi kot mali kanal, se pravi, tukaj, med velikim in med malim možganom, je
znova ta cev.
Pomislite na zunanjo cev in ji to notranjo vrivajte ali vrinite, kot bi žabico ali najlonko podajali v
drugo najlonko, in potem vdahnete. Se pravi, ko pridete do konca spajanja cevi, se pravi, notranja je
daljša, zunanja je krajša, povlečite notranjo cev, kot bi jo želeli povleči v notranjost. In pričnite misli
usmerjati na to zunanjo cev in jo povlečete kot najlonko v notranjost telesa.
In le to cev z mislimi vlečete in z dihanjem (vdahne), se pravi, dihate, vdihavate in vdihavate, vendar,
Jaz v temu telesu sicer malce težje. Se pravi, vendar, glejte, kako se cev na cev spaja.
In to zunanjost ali to cev, ki vam prosto lebdi zadaj, jo boste povlekli in spojili na ta
spodnji del. Se pravi, da bosta obe cevi v notranjosti povezani.

In v momentu, ko boste to dosegli, boste začutili umirjenost. Za trenutek boste morda začutili težo. Za
trenutek boste morda začutili, da je vaše telo tako kot polno nečesa. Vendar, to je tisto nekaj, kar ste
končno povezali. To je ta praznina, ki je sedaj zapolnjena.
Vendar, to še zdaleč ni vse končano.
Opazujte, kako ti dve cevi medsebojno se nekako prepletata, kot najlonka preko najlonke in nekako
prosto lebdita. In potem se le z mislimi počasi odmaknite in nič več ni potrebno zavestno dihati.
Dihate tako kot ste dihali predhodno, čisto zbrano. Se pravi, vendar le opazujte.
Zaznali boste kot rahlo rjavkasta cev, ki se prične po materiji nekako odbarvati ali nekako lesketati.
Vendar, pomembno je, da se ti dve cevi medsebojno vežeta in povežeta.
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Tako boste dobesedno zaznali, kako obup počasi vas zapušča. Zaznali boste, kako obupa ali neke
ujetosti, neke žalosti, neke nemoči ali nekakšnega takšnega položaja v vas preprosto več ni. Ker
dobesedno, kot bi dve glavi skupaj poveznili, se pravi, to je tisto nekaj, kar se v vaši notranjosti zgodi.
In, če bi vi imeli od rojstva takšne cevi povezani, nikoli ne bi padali v težo depresije, žalosti ali obupa.
Ker pa so dve glavi dobesedno ločili in ne moreta medsebojno kot enostno v eni celoti funkcionirati,
pa padete v žalost, v depresijo, v obup in to se vam dogaja, odkar ste živi v obstoječemu truplu, telesu
tega svetá, tega materičnega dela, ki ga poznate in opevamo.
Pomembno je, da to cev sestavite. In ni pomembno, da jo potem vedno znova nadihavate ali, ko
padate v obup, se pravi, znova sestavljate. Ko jo enkrat poveznete, je vez narejena in postavljena.
Ko morda kdaj pa kdaj še začutite obup, se pravi, prav ta obupen položaj, se le z mislimi osredotočite
na to, da vidite to cev in jo poglejte od sprednje strani.
Če jo ne vidite, da niste vizuelni – nič hudega!
Pomislite na to, da je znotraj ta, kot rahlasto rjavkasta cev, ki je znotraj bela in kristalna. Kjer se
prelivata dve različni ali tri različni odtenki ali barve. Se pravi, že, ko boste videli to cev je tako kot
steber, ki trdno stoji znotraj vas in to je tisto, kar vas v trenutku umiri in pomiri. Kot bi se jo prijeli,
se naslonili ali pa jo le pogledali. Vidno polje je tisto, kar mora videti. Ali pa pomislite na to, se pravi,
in tukaj je energija umirjenosti.
Vsi tisti, ki bolehate za depresijo, za bolečino, se pravi, za neko utesnjenost ali obup, je pomembno, da
imate sestavljeno to cev. To je nekaj, kar ste v davnini predhodnega vstajenja vedno imeli. Ko pa ste
prišli v čas zemeljskega časa, pa so vas raztrgali, razdelili, vendar, deloma tisti, ki so ustvarjali, kreirali,
nekako vrinjeno enoto manipuliranja in nadzorovanja.
TEHNIKA – OBVLADANJE OBUPA za tiste, kjer je DUŠA ŽE OBRNJENA NAVZGOR
Sedaj pa za tiste, ki imate že obrnjeno dušo, se pravi, kjer ste že obrnili in postavili, se pravi, kjer ste že
zliti in nekako poveznjeni, se pravi, kot glava ali telo nad telo, se pravi, pa je bistvo le to, da zaznate,
znova med možganom ta prostor in obe cevčici zelo na hitro povežete enako, z dihanjem.
Se pravi, da se notranja cev poveže z vašo zunanjo in z
mislimi povlečete to cev nazaj, da se sestavi enota, kot
bi najlonko ali nogico v nogico postavljali.

In, ko enkrat to sestavite, je ravno tako, kot bi oblekli nogavičko, jo imate na nogi oblečeno.
In potem vedno, kadarkoli bi še zapazili obup, se pravi, z mislimi le pomislite na to cev, ki je povezana
in v trenutku se boste umirili in pomirili.
To je za tiste, ki ste dušo že obrnili.
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Tako boste vedno nadzorovali obup in to je nekaj, kar so vam umetno naredili, so dva polja razdelili, so
dve duši delili, se pravi, oziroma eno dušo razdelili tako, da se je odmaknila od druge, da so vas lahko
nadzirali in manipulirali preko celega vašega življenja ali vstajenja.

NEMOČ
Kadar prihajate v nemoč, se pravi, kadar ste popolnoma nemočni, ko bi želeli morda pomagati, se pravi,
ko začutite to nemoč, da bi za nekoga ali nekako nekomu pomagali ali karkoli nekaj naredili, se pravi,
v nemoči ali v situaciji, kjer ne morete nič narediti, se pravi, lahko vedno nekaj naredite.
Kako obvladati nemoč?
Nemoč je pravzaprav stanje zavesti, kjer se vi ne povezujete z Virom svojega jaza ali obraza, ali s
svojim Virom same Božanskosti, se pravi, prihajate v takšen stadij.
Nemoč je pravzaprav le tedaj, kadar ste dobesedno odtrgani od Višje Luči, od koder ste večina prešli in
prišli čisto vsi, res, čisto vsi.
TEHNIKA: NEMOČ – KAKO PRITI DO NAJVIŠJE IZVIRNE ENERGIJE
Kadarkoli ste nemočni, vam bom dal nekakšen primer, se pravi, da želite nekomu pomagati – morda
nekomu, ki se je udaril ali nekomu, ki ga morda reka dere ali nese daleč proč in bi mu želeli pomagati
in mu ne morete pomagati zaradi takšne ali drugačne situacije, prihajate v nemoč. Se pravi, ste
nemočni nekako pomagati ali razreševati neki položaj, vam ostane največja Moč – Božanstvo.
Se pravi, vi se morate v istemu momentu skoncentrirati, se pravi, in
ozavestiti, da je vsa moč v pleksusu, v srčni osnovi.
Se pravi, pomembno je pomisliti na ta del, se pravi, od pleksusa proti
srčnosti.
To energijo dobesedno povežete kot bi cev potisnili skozi sebe, se pravi, dobesedno jo potisnete v
kronsko čakro. Se pravi, vendar, to je tako, kot bi – si predstavljate, kako naj vam opevam, da boste
razumeli?
Se pravi, dobesedno ta del se znotraj zapolne in le z mislimi tecite, tecite visoko in
videli boste, kako trgate plasti, kako trgate svetove in tecite z mislimi višje, višje, višje,
najvišje, ker so svetovi drug nad drugim nizani, da pridete do Najvišjega vira
Božanskosti.
Vi imate takšno moč, ker ste živi in na najnižji točki pozicije, da lahko v obratnemu sorazmerju pridete
najvišje. Vendar, ker se tega ne zavedate, niti ne uporabljate to energijo.
Se pravi, in kadar ste nemočni, direktno mislite na to cev in tecite navzgor. Vendar, dobro je, če jo že
prej nekako zaznavate in jo naučite se uporabljati. Vendar, ta se aktivira vedno, ko ste res v trenutku
tudi adrenalina, šoka ali česa takšnega, ali pozicije, ko ste popolnoma nemočni, se pravi, imate ta kanal
popolnoma odprt.
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In pri vas je pomembno, da dobesedno zaznate ta energetski kanal, ki teče in trga svetove. In, ker ste
v takšni poziciji, vas v tistemu trenutku ne more nihče zaustaviti.
In trgajte te svetove navzgor in prišli boste do nekakšne velike ognjene krogle od Vira Energije ali
Božanskosti, Božanstva ali nekaj Najvišjega, kjer pride v trenutku do eksplozije in je tako, kot bi se
prisesali, prisesali na to kroglo, zmorete tudi vdreti v to kroglo. Vendar takrat se boste popolnoma
umirili.
Ta Energija vas bo popolnoma umirila. To je Najvišja Energija, do katere zmorete priti le tedaj, kadar
ste res v obupu ali nemoči. Vendar, to je tehnika ali Energija, kako priti do Najvišjega ali Najvišje Izvirne
Energije, kjer dobite popoln program.
In, ko se pripnete na to, boste dobesedno zaznali, kot bi se zaleteli v ognjeno, zlato,
rdečo ali kotalečo se kroglo in ne bi zmogli iti naprej, se pravi, kot bi se ustavili ali
prilimali na nekakšno steklo in potem iz notranjosti, se pravi, se boste dobesedno
povezali naprej kot cevčica, je bela cevčica in takrat se odda program direktno
Najvišjemu od Najvišjemu.
To se dogaja vedno na nekakšni nezavedni ravni. Vi pa se lahko zavestno naučite to uporabljati in jo
znate uporabiti, ko ste v nemoči.
In takrat, skozi to belo cevčico čisto na koncu, se dobesedno prezrcali vaša groza, vaš obup ali nemoč,
se pravi, ko prosite Najvišjo energijo za pomoč. In to se vedno dogaja, ko ste nekako srčno ali versko
usmerjeni in prosite za to energijo. Se pravi, prosite, da ste uslišani.
Kadar ste res v obupnemu stanju se zgodi ravno to, se pravi, se spoji ta pleksusna srčna energija in
se začne teči ta kanal in trgate svetove na nezavedni ravni. Se pravi, tudi, če prosite za pomoč, se
dogaja prav ta vzpon te energije in potem ta vstane, se pravi, se pripne na to ognjeno kroglo, se
zaustavite in potem rahel, tanek curek bele energije steče v notranjost in ste slišani in uslišani.
Takrat vi pravite, da se dogajajo čudeži. Da. Dogajajo se, vendar jih povzročate prav vi, čisto sami.
In sedaj, ko boste vedeli, kako pravzaprav priti iz nemoči, se pravi, se dogaja tudi to, da do te Energije
smete prihajati čisto vsi, ker je dobro, da poznate ta način, ker ste morda kdaj v takšnemu obupnemu
stanju, da vam zemeljska energija, vaši vratarji, vaša bitja angelskega vodstva ali kakšni nižji, preprosto
ne zmorejo več pomagati. Se pravi, ste v takšni stiski, da lahko zavestno naredite le to.
Vendar, pazite!
Te Energije ne smete uporabljati, kadar jo želite zavestno le izkoriščati. Boste napadeni! Nikakor se
ne igrajte s tem, da bi jo kar tako, nekako za vsak slučaj ali za vsak primer želeli uporabljati kar tako, da
jo boste imeli nekje priprto. Ne!
Vi jo lahko se učite in razmišljate, kako tok teče, vendar nikakor pa ne smete posegati v ta vir, če res ne
začutite, da ste v takšnemu nemiru, obupu ali nemoči, da prosite za pomoč.
Vendar, to enako delate, ko ste v obupnemu stanju in morda nekdo prosto pluje po reki in mu želite
pomagati, pa mu ne znate pomagati in pričnete moliti k Bogu, k Viru Božanstev, se pravi, se odpre prav
ta tok te Energije in vstopate v prostor.
In, kaj se zgodi?
Ko sta, beli lasek te Energije steče v notranjost, ni pomembno, kaj se dogaja znotraj, niste še tako veliki,
niste še tako mogočni in niste še tako preroški, da smete vedeti vse to. Ste preprosto le uslišani in zgodi
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se točno to. V to cev se zlije Energija Najvišjega od Najvišjega, se spusti po vašemu kanalu navzdol,
prelije in se zapolni v vašemu telesu, se pravi, se združita oba. Tako vi, kot tudi on. In morda naredite
skok v vodo in rešite nekoga iz vode. Rešite situacijo, ki je popolnoma nemogoča. Pridete do denarja.
Pridete do tega ali onega. Se pravi, rešite življenje z življenjem ali kaj podobnega.
Vendar, pazite!
Ko je situacija nekako končana, se dobro zavedate – kot, da niste bili vi.
Vendar, dobro je, da veste, od kod prihaja in kdaj jo uporabljate in da vam je poznan tudi ta program.
To je del nečesa, kar je prav, da znate uporabljati.
Kadar čutite, da nekdo rabi pomoč in da ste vi nemočni, v takšnih ali drugačnih okoliščinah lahko
posežete po spajanju tega programa in tečete in trgajte to Energijo in pridete do Višjega vira Najvišje
Energije, priklopite se na to cev in oddajte signal, kaj rabite in dobili boste pomoč. In vlila se bo za
nekaj časa ta Energija v vas.
Ko je nekakšen proces končan, se pravi, ko je situacija rešena in razrešena, boste dobesedno
obmirovali. Zagotovo ste že prišli v takšen položaj, ko ste bili potem v takozvanem šoku, ko niste se
zavedali kako in kaj, vendar ste vedeli, da je bilo nekaj ali nekdo nad vami, ki vam je pomagal ali
nekako vas je uslišal, se pravi, se potem dobesedno umirjeno umirjate, pomirjate in ta Energija se
potem počasi prične vračati nazaj v spekter ali v prostor, od koder je tudi prišla.
In točno po vašemu kanalu, se pravi, se zlije nazaj in bela cevčica se odmakne in vi se pričnete zlivati
nazaj, zapirate svetove za seboj in vi začutite na telesu kot, da se migeta vse okoli vas, da vam telo
drgeta.
Se pravi, drgetanje povzroča znova neko zapiranje v telesu ali v sistemu in ko se telo preprosto zlije
nazaj, vi dobesedno začutite svet materije, zadihate in običajno zajokate. Drgetanje se še nekaj časa
zaznava od samega šoka ali od nečesa, kar je bilo. Vendar, iz nemoči ste prišli v nadvlado in nadvladali
določeno situacijo.
Dragi moji, to je ena najmočnejših Energij, Energij, do katere smete priti. To je Vir, v katero smem
posegati tudi Sam kot Najvišji Oče Vnebovzetovstva. Se pravi, to je Vir, od koder smete vi kot zasnovniki
ali kot termiti, kot nekaj, kar je človeškega, živalskega ali razkrojevalskega, vedno, kadar ste v nemoči,
res, v nemoči, smete aktivirati to ali jo zavestno aktivirate, sedaj, ko jo poznate, ali pa preprosto molite
in prosite po svojih besedah in se v enakemu toku odpre točno to.
Izkoristite to!
Tako boste nadvladali vsako situacijo, ker boste šli sami po pomoč in to je tisto bistvo vaše največje
moči – nadvladati negotovost ali nemoč ali karkoli. To je vir, od koder črpajte energijo vaše zmage.
Vendar se zavedajte!
Ta Energija se prosto zlije nazaj in ni obtežena in ni od nikogar. Nikakor in nikoli ne pričakujte, da
smete to Energijo obdržati v sebi, ker ne prihaja do združevanja, vendar do razhajanja. Ona se vrača
v svoj prostor. Vi ostajate še v svojemu prostoru.
V to Energijo, se pravi, v ta vir Energije smejo vstopati tudi rajni. Smejo vstopati tudi duhovi, ki imajo
čustva ali čut zaznave. In vsakdo, ki čuti in to zaznava kot nemoč ali nekaj takega, sme vdreti v ta prostor
in povleči Energijo za vas.
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In, bodite pozorni!
Mnogi ste se že znašli v situaciji, kjer ste zaznali, da vam rajni, ali angeli ali bitja Luči ali pa morda tudi
ne Luči pomagajo, da vam stojijo ob strani, da vas bodrijo in da so vam razrešili neko situacijo. Po
identični poti kot smo jo opevali sami, Oni sežejo v ta Vir, po to Energijo, jo zlijejo v sebe in pomagajo
premikati tudi materije. Oni zmorejo s spajanjem s to Energijo premakniti tudi vaše telo, ga celo
odmakniti, celo povleči in prijeti vaše telo, da vas rešijo. Se pravi, to je ta nemoč, nemožnost, da bi sami
razrešili kar to. Se pravi, prihaja do spajanja teh Energij.
Zato, dragi moji, pomnite in zapomnite si to!
Ker ste vi na najnižji točki najnižje pozicije, lahko v obratnemu sorazmerju ali razmerju, upam, da
Sem našel pravi prevod in pravi izraz, sežete enako visoko. In to vnovčite. Uporabljajte to.
Resnično, to je Energija, kjer lahko sami povlečete Najvišjo moč Najvišje Energije na sebe, v sebe, se
reši in razreši še najtežja situacija. V kakršnikoli stiski ali nekakšni neukosti ste, lahko posežete po tej
Energiji. Vendar, po določenemu času, Ona, ko je zaključeno, odhaja, vi pa ostajate.
Kakorkoli že. Nekaj napotkov smo vam dali in podali. Jaz upam, da smo nekako dokaj preprosto opevali
in podajali marsikaj.
In ne le to!
Želim nekako prišepniti, da smo današnje daritve pripravili prav za ta tri področja, ki smo jih danes kot
tematiko odpirali in jih boste zagotovo kaj kmalu zaznavali in vnovčevali, tako, da se boste, kar se da,
hitreje nekako izgradili in dovršili prav na področju, da boste obvladali, nadvladali in obdržali pozicijo
vsegá tako, da bo vam v prid.
Jaz vam predlagam, da si vzamete in vzamemo morda tudi skupaj, kakšen, nekakšen, kako se izražate?
Pavzico, premor, hvala. Se pravi, da si vzamete nekakšen prosti čas za malo počitka in da se čez določen
čas ponovno družimo in nekako nadaljujemo na vaših vprašanjih ali področjih, ki vas morda zanimajo
ali pa želite še kakšen odgovor na to temo ali na to področje.
Želim vam vse lepo in pozdrav.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Postopoma se bomo pričeli ponovno povezovati in združevati. Določeni zvoki nam namreč še
majčkeno nihajo po naših nitih, določeno sliko, tako, da upam, da bo nekako vse skupaj tudi v
preslikavah in povezavah vse dobro nekako tudi potekalo.
Lepo, lepo pozdravljeni znova nazaj. Sedaj se bomo malce globlje povezali s telesom, tako, da bo tudi
nam bistveno lažje tudi sodelovati. V predhodnemu delu smo majčkeno višje vibrirali, le zato, da ste
lažje spremljali in da naša energija ni preveč globoko vplivala na vaša telesa. Tako, da je bil tudi zvok
majčkeno drugačen. Vendar, kakorkoli že, vsekakor smo se dobro razumeli.
V temu času, ki je namenjen dejansko vam, bomo odgovarjali na vsa vaša vprašanja, na kakršnokoli
tematiko se bomo nekako spogledali, pogledali ali poglobili. Tako, da kar z veselo besedo na dan. Kar
izvolijo. Kdor želi prvi povprašati, naj kar nekako povpraša.
»Lepo pozdravljeni. Z moje strani samo iskrena hvala in zahvala vam in dragi Lani za vso brezpogojno
ljubezen do vseh nas.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Pozdravljeni tudi z moje strani. Se zahvaljujem za vse daritve in za vse lepo, kar nam dajete. Bi pa
vprašala eno vprašanje v zvezi z depresijo. Jaz sem po ločitvi imela diagnozo depresija in zdaj ne vem,
ali je bilo to res ali so si to kar zdravniki izmislili. Dali so mi tudi te antidepresive in ugotavljala sem
sama, potem, po določenem času, da mi blokirajo možgane. Ali je to res? Če mi lahko mogoče to kaj
poveste? Hvala.«
Depresija je nekakšen splošen izraz, kako umiriti ali pomiriti vašo notranjost ali jedro, da nekako bolj
uspavate svojo energijo. Vendar, zdravila ali nekakšne tablete kot pravite pri vas, v nekakšnemu
slovenskemu prevodu, so pravzaprav le energija določenega umirjanja.
Ali smem poprositi, če lahko nekdo prosi tam za majčkeno, malo, malce tišine, ker resnično, resnično
me tukaj v prevodih potem dejansko begajo določene energije.
Se pravi, kakorkoli že, v temu času, kot gledam pri vas, so dali le neko splošno diagnozo ali nekaj
takšnega, zato, ker vse, kar je v gibanju določene notranje energije, je potem določena depresija. Ker,
nikakor ne znajo umiriti ali najti nekakšen vzrok, zakaj se nekaj dogaja, je potem nekakšen splošen izraz
depresija.
Vendar, vsi tisti, ki se soočate s to, nekakšno težavico tega umirjanja, pričnite ali pa naj v bodoče delajo
ljudje takšno tehniko, kot smo predhodno opevali. Boste videli. Zagotovo, zagotovo se bo telo
popolnoma umirilo in nekako sestavilo. To je tisto nekaj, kar je najbolj ključnega, kako sam sebi tudi
pomagati.
Vendar, pri vas kakšne globlje težave tukaj ne vidim.
»Hvala.«
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»Lepo pozdravljeni, Gospodje. Pa hvala Lani, da nas tudi takole tudi razveseljuje, nam poda to
znanje, pa tehnike. Bi se pa danes samo zahvalila tudi za tale, moj poseben praznik. Je to tudi zame
darilo in hvala vam.«
Ponižno sprejemam tudi vašo zahvalo.
»Hvala za vse, kar sem prej sprejela. Imela bi samo eno, eno vprašanje. V petek sem bila na razgovoru
in, če bi mi lahko povedali, kako je s tem? Hvala.«
Tukaj vidim neki ponovni klic ali ponovno povabilo. Vendar, ste nekako v interesu oziroma so
zainteresirani za vas. Tako, da, tukaj vztrajajte. Vam se pokaže tukaj nekaj pozitivnega in je zagotovo
vezano nekaj na izven mejá.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Hvala lepa za vse prejete vidne in ne vidne darove. Jaz bi pa mogoče v temu trenutku
izkoristila in prosila za malo podpore, pomoči pri poslih. Hvala.«
Vsekakor se bomo potrudili za vas tako, da bomo izbrali določene posameznike, ki bodo nekako
pomagali tudi vam. Se bomo potrudili.
»Hvala.«
Prosim.
»Jaz bi se tudi samo rada zahvalila za to, da ste spet prišli in za vse vaše darove. Najlepša hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Pozdravljeni. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vse. Imam pa vprašanje, če lahko mogoče kaj več
poveste o žalosti, povezavi jeze z žalostjo? Hvala.«
Žalost je pravzaprav posledica nekakšne jeze ali nemoči. Tako, da, to je tisto nekaj, kjer se energija nad
neko drugo energijo prekotali oziroma nadvlada.
Če boste želeli nekako žalost nadvladati, se pravi, zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov, se vsekakor
lahko dotikate nekakšnega sestavljanja notranje cevi. Se pravi, kjer se energije dejansko medsebojno
vežejo in povežejo, tako, da boste skozi to vsekakor lažje ali hitreje prestopili tudi to žalost. Ker se
dejansko tudi, ko se povežeta ta dva, nekakšna kanala ali cevi, se umiri cela notranjost in se zbistri um
in razum in se dejansko povežete tudi zgoraj, kot nekako odluščite tudi spodaj.
Zemlja ali nižina energetske frekvence pravzaprav daje nekakšno takšno, splošno žalost zaradi neukosti
ali zaprtosti.
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Če bi videli pred seboj jasen cilj, ali, če bi nekateri, ki izgubljajo ali pa nekako izpuščajo določene svoje
prijatelje, sorodnike, znance ali kaj drugega in ki prestopajo na neko drugo raven ali višjo zavest, se
pravi, bi lažje umirjali tudi žalost ali pa nekako potrpežljivost.
Jaz vam svetujem – sestavljajte to cev.
To je tisto nekaj, kjer boste nadvladali vse, kar ruši vaš notranji sistem in vas trga od notranje
harmonije. Tam je vaša zmaga. Skozi to boste tudi višje kompaktno vibrirali in kaj kmalu boste dobivali
tudi po umu in razumu neko celoto, neko širino in videli višje in videli širše. To pa je tisto nekaj, kar je
za vas vsekakor zelo pomembnega. Tudi za tiste, ki se, sebe ali pa ste se pripravili odločati tudi na
duhovni rasti prestopati.
»Lepo pozdravljeni.«
Tudi vi.
»Jaz ne bi imela samo enega vprašanja, ampak bom čisto kratka. Že po poti sem vas lepo prosila za
pomoč za danes popoldne na predavanju in vas še lepo prosim za odgovor ali je prav, da jaz odidem
na Planino Rtanj drugi teden in prosim, če odidem, da mi pomagate pri predavanju tudi tam. In, še
eno vprašanje. Katerega zobozdravnika naj si izberem? V Novi Gorici ali v Mariboru? Hvala vam.«
Vsekakor boste dobili našo pomoč. Na določeno lokacijo boste zagotovo šli. Izberite pa prvega.
»V Novi Gorici?«
Da.
»Dober dan. Najprej bi vas rada lepo pozdravila in se zahvalila za vse daritve. In se zahvaljujem, da
tu sem lahko med vami. Hvala.«
Da. Ponižno sprejemam tudi vašo zahvalo.
»Tudi jaz vas pozdravljam in se zahvaljujem za vse darove, vsa znanja in spoznanja, ki nam jih dajete
in tudi za vso pomoč. Najlepša hvala.«
Hvala tudi vam.
»Lepo se zahvaljujem in vas pozdravljam, za vse, kar mi dajete, darove. Imela bi pa eno vprašanje v
zvezi s frekvencami »Herbafrik«. Kaj, v bistvu, kakšne so te frekvence? A so pravilno skombinirane v
tem paratoriju oziroma v tem elektronskem sistemu? In pa, kateri, katere oblike teh valov, teh
frekvenc so najboljše? Kvadratne ali mogoče sinusoidne? Hvala lepa.«
Frekvenca je ena najbolj delikatnih energij.
Bodite pozorni!
Vse, kar povzroča frekvenco, je pravzaprav nekakšen zvok ali nekakšna vibracija, ki lahko spreminja
tako notranjost, zunanjost, materijo, energijo vsegá.
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Vse je sestavljeno iz energije. Zato je zelo pomembno, da je nekako, kadarkoli izbirate, pomembno je,
za kakšno področje izbirate določeno frekvenco? Da izbirate harmonično, mehko valovanje vedno za
tisto, kar je nekako mehkega in podpirajočega, kjer želite pomagati in podpirati. Vendar, frekvenc
imate več različnih.
Kadar pa želite nekaj zrušiti ali nekaj, kar stoji ali obstoji, potem udarno vzemite nekaj, kar je, nekako
frekvence, ki ima določene zatiče, robove, kot vi nekako pravite, ali nekakšne kotke. To je tisto nekaj,
kjer boste dejansko lahko zrušili oziroma premaknili. Vendar, vzemite vedno valove, ki so mehki.
Imate mnogo različnih frekvenc, vendar Jaz, na vašemu mestu, bi izbiral vedno to mehkobo. Le tako
lahko podprete in na novo zgradite in ne delate nekakšnega nereda na področjih, ki morajo morda še
ostati za določen čas zaprti ali mirujoči.
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse darove. Imam pa eno prošnjo, če mi lahko malo pomagate pri
trenutnem odnosu in spreminjanju z mojim možem in celi družini.«
Vsekakor bomo obhajali. Bom videl, Bom obhajal tudi Sam, vendar vidim, kje je pravzaprav določena
težavica. Bom, preko nekako enajste ure v vašemu nočnemu času, nekaj prinesel, kar bo nekaj stalilo,
omehčalo. In Bom videl. Vsekakor se Bom potrudil za vas. Vam dajem besedo.
»Najlepša hvala.«
»Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vso pomoč. Zanima me, recimo, kako je pri tem, ko smo danes
govorili – strah, jeza, kako so pa misli tu? Kaj lahko z njimi? Kako pa njih lahko prekinemo?«
To so bitja, ki imajo ustvarjen prvotni program. Vse to je v programih. Najtežje je bilo, ko so vam v sam
prvotni ciklus dali nagon. Zaradi nagona, ki so vam ustvarili, umetno so ga ustvarili, so vam podali še
program, po kateremu vi dejansko dobite tudi nekakšen upor. Upor pa so vam dali tudi po nekakšnem,
takozvanem egotu ali energiji nekakšnega nadzora.
To je tisto nekaj, kar so vam dali že, ko ste bili nekako, ne tako visoko razvita civilizacija. Se pravi, ko
ste šele ustvarjali, ko ste bili še v nekakšni divjini, ne v takšnemu civiliziranemu toku. Se pravi, to je
nekaj, kar je prišlo iz nižje razvite vrste bitij.
Ker pa je prihajalo, se pravi, do različnih vdorov, vstopov ali premestitev, selitev različnih civilizacij,
različnih takšnih ali drugačnih bitij iz drugih ozvezdij, se pravi, ki prinašajo mir in ne nemir, so se ravno
tako bili prisiljeni povezovati s tistim tokom, kar je bilo spodaj, v Zemlji. To pa je to, kar sem predhodno
tudi opeval.
In, ko je nekako Svetloba ali Bitja nekakšnega širinstva, širine in nekakšne globočine, se pravi, topline,
bilo pripravljeno vstopiti v ta program, so morali sprejeti celoto. Se pravi, sprejeti tudi tisto, kar je slabo
in nadvladati. In najtežje vstajenje za vsakogar je bilo prvo ali prvič živeti v takšnemu programu.
In od prvega programa vsi tisti, ki so si izborili pozicijo moči in ne noči, se pravi, ljubezni in ne hladú, so
nekako razvili čutno bistvo ali bitje nekakšne podpore in v naslednjemu rojstvu so bili pravzaprav topli,
ker so nadvladali nekakšne civilizacije ali bitja višjega razvoja.
In tukaj nikakor ne morete nekaj, kar tako, odstraniti. Lahko le postavljate v določene prekate po
področjih svoje materije. Se pravi, pomembno je poznati točno, kako materija funkcionira in na podlagi
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tegá lahko to energijo preprosto nekako potisnete na področje, kjer obmiruje in nikakor ne sodeluje.
Zelo težko ali nemogoče pa jo je iztisniti iz programa, ker običajno ima vsak svoj zapis.
Skozi življenje, skozi različne situacije vas zna tudi takšen ego ali takšna energija, ki od drugega nekako
privre na površje in udari po vas, ima lahko tudi marsikaj dobrega.
Kadarkoli nekdo napada vas besedno, se pravi, vas sili s tem v spreminjanje programa. To pomeni,
da na ta način nasprotnika pričnete spreminjati.
Področje, zakaj pa pride do prvotnega konflikta pa je, da nismo opevali cevi, ki jo
imate izven materije, se pravi, katero potem vdahnete in jo povežete v svoji
notranjosti.
Dokler imate to cev po zunanji strani, se pravi, bitja Teme, bitja preroštva, bitja, ki
skrbijo za fizični obstoj fizične materije, delajo mentalno prav preko te cevi. Ne reptili,
vendar prav bitja materične noči.
To so bitja, ki so lahko čisto drugačna od vas, od prvotnega položaja in to je tisto bistvo, ki ga vi dejansko
ne zapazite.
Morda, ko boste bolj zapazili svojo telesno konstrukcijo in jo opazovali, kako sistem
pravzaprav sploh teče in funkcionira, prihajate in vstopate do tega področja, da se ta
cev, se pravi, različno giba in nekdo lahko preko te cevi, ki si jo prosto prisloni na
področje svojega pleksusa ali grlenega področja, dobesedno vas spravi v podrejeni
položaj in spodbudi vašega, nekakšnega zasnovnika, da se nekako zavrtinči in prebudi
ego, področje energije ega, ki nadvlada in udari lahko po vas.
To pomeni, da je vse to le nekakšen scenarij spreminjanja.
In vi ste dobesedno ujeti v nekakšnemu toku drugačnih bitij, o katerih pa skorajda nič še ne veste.
Vendar, to ni ravno čas, ki je namenjen njim. Morda kdaj drugič. Vendar, to so nadzori teh bitij, ki so
ujeti na Zemlji in ki poskušajo iz vas izriniti čim večjo energijo, ko se vi vzkipite, ali obnorite ali norite.
Se pravi, potem je čim večja energija zunaj. Večji je prostor v notranjosti telesa, hitreje se kakšno bitje
lahko tudi materializira oziroma vlije, vrine ali prodre v vašo materijo in dobi celoten nadzor nad fizično
strukturo.
To pa je nekaj, o čemer nismo govorili, vendar, danes ne bi še odpiral tega področja. Vendar,
pomembno je, da poberete tisto, kar je dobro za vas. Tisto, kar je slabo, preprosto pustite in nekako
popustite pri miru. Tako.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Hvala za darove. Pri svojem delu sem našel 15 ljudi, ki so z Jezusom delali
v njegovem času, ne. In to od najvišjih položajev nekje v državi, do pet, šest let starega otroka. Kako
jim lahko pomagam? Kako jim lahko svetujem, kako, kaj sploh?«
Poglejte. Vsi tisti, ki so kdaj koli bili z nekom povezani, Bom izbral primer, kot ste ga opevali, Jezusa.
Si predstavljate?
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Imate energijo. Res bom poskušal čim bolj preprosto opevati, da si boste res predstavljali in razumeli,
kako energija prosto teče in kako se prosto giba.
Imate telo Nekoga, ki vas uči. Se pravi, vzemimo primer Jezusa. Energija je znotraj. Energija je zgoraj.
Energija je spodaj. Je telo. Je organ. Je marsikaj.
Se pravi, ko nekdo ob Njemu je, stoji, sloni, ga čuti in zaznava, ga podpira ali pa tudi ne, se pravi, na
določeni frekvenci vibrira. Nekdo od Najvišjih, Tisti, ki so vodili Jezusa ali pa so ga nekako postavljali,
so ga vodili v eni niti, ene turbulence ali enega kanala. Nekaj podobnega kot delamo sedaj, v temu času,
tega zavedanja tudi mi, čisto sami z vami.
Se pravi, to je nekakšen kanal, po kateremu, se pravi, On prenaša določeno informacijo.
Ljudje, ki so ga čutili, ki so nekako bili z Njim in so ga podpirali, so čustveno dihali z Njim. Se pravi,
prihajajo na določeno isto frekvenco in, ko pride do sočustvovanja, do bolečine, do neke nemoralnosti,
se pravi, se določena energija raztrešči in razleti na tisoče milijonske ali milijardne delčke. To je tisto
nekaj, kar se zgodi s fizično energijo same materije. In takrat v fizični materiji lahko nikogar več ni, ker
vsi tisti drobni delčki kot mali atomi, se zarinejo v vsakega posameznika, ki v določenemu momentu
časa, zavedanja, obstojanja začuti Njega kot objekt, kot Energijo, kot Ljubezen, kot Milost, kot karkoli.
Se pravi, ko začuti ali zadiha na nekemu momentu neke ravni, se pravi, se ta Energija kot droben
atomček zarotira in vlije v tistega, ki zadiha z Njim.
Tako se medsebojno prepletate celo življenje, celo vstajenje ali cel obstoj celega zavedanja. In vsak
takšen droben atomček takšne misli, se pravi, ohrani spomin, ohrani tisto nekaj, kar vi rabite, da lahko
pogledate svoj življenjski stil.
Na podlagi takšnega atomčka vi lahko preprosto pogledate življenja ali vstajenja, dogodke, kadarkoli
želite, ker dobesedno od Tistega, ki je oddal takšno energijo, lahko vstopite v Njega, lahko se okoli
Njega ovijete in začutite Njega samega.
In zaradi enega drobnega atomčka dobite občutek, da ste nekdo drugi ali pa tudi ne. Zaradi enega
takšnega atomčka lahko začutite bolečino nekoga drugega ali pa ne. Zaradi enega takšnega atomčka vi
lahko spremenite zrcalno podobo ali pa tudi ne. Zaradi enega takšnega delčka vi lahko spremenite
celotno fizično materijo ali pa tudi ne.
Vse je igra teh energij. In, ko se nekdo znotraj takšne igralne energije, zraven takšnih atomčkov, zmore
nekoga začutiti, se pravi, najmanjši delež odzvanja ali se povezuje z največjim deležem nekje in nekoč,
od koderkoli. Se pravi, lahko vi, skozi tisto, kar imate v sebi, začutite Jezusa, ali se povežete z Jezusom
ali z Njegovim Virom, se pravi, vendar, to niste vi. To je le takšen mali atomček spomina ali spominske
energije, ki jo lahko obudite ali pa preprosto prespite. Tako dobesedno dihate medsebojno.
Jaz Sem vzel nekakšen primer od tegá, kar ste vi opevali. In to je ta delitvena energija. Vendar, največja
moč pri vsemu pa je, da lahko dosežete enako raven ali enako Modrost od Jezusa le, če sami po sebi
zavibrirate do tam. In, če ste iz področja, se pravi, od koder ste nekako iz istega »nivoja«, na primer,
kot Jezus odšli, imate enake časti, enake možnosti uspeha, preobrata, preloma. Česarkoli. Se pravi, so
vam vrata identično odprta.
Zopet je odvisno, od kod celota prihaja in kam pravzaprav celota tudi odhaja.
Zato mnogi zaznavajo Njegove deleže, ali pa deleže od nekoga drugega, ker ste ali so nekoč, nekdaj
nekomu sledili in ste ali so čustveno zavibrirali z Njim. Se pravi, se potem odzvanja in preslikava točno
takšna energija. In to je shranjeno v spominu in to je nekaj, kar potem vas lahko žene tudi ali v obup.
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Nekateri skozi to vzpostavljajo vojne zaradi nečesa starega. Nekateri pa to uporabljajo za pozitivno in
ženejo naprej ali navzgor.
Pomembno je, da se ljudje zavedajo, se pravi, da vsak takšen delček Nekoga ali od Nekoga pustijo
pri miru in ga ne vlečejo v vsako življenje, vendar se zavedajo, da je samostojna enota in da so ravno
tako kot vi tukaj, tudi oni dostojni, da živijo.
Poprosite in uporabljajte njihovo energijo le tedaj, ko začutite, da je prav. Drugače pa energije
pustite pri miru. Tudi oni imajo počitek. Tudi oni imajo mirovanje. Tudi oni imajo znanje. Tudi oni imajo
dih in življenje hkrati. Se pravi, nekaj podobnega kot z vami v celoti se dogaja z malim atomčkom ali z
mikro, mikro malim deležem, se pravi, ki odzvanja vesolje v malem. Tako, da, spoštujte res vsaki delež.
Kako pravzaprav pomagati vsakemu takemu, ki začuti ali ima občutje, da sodeluje z Jezusom?
Preprosto, naj začuti vsak sam in to je vse, kjer ga lahko le podprete, da začuti on v sebi, ali je res tisti
pravi Jaz ali obraz, ali pa je le nekakšen takšen atomček od Nekoga, od katerega se je nekoč, nekdaj,
nekdo morda naselil ali shranil v njem. Tako bi vam Jaz svetoval.
»Ne, ker jaz sem to dobil podatek, da so v bistvu vsi ti bili apostoli glasniki, ne.«
Jaz ravno ne vidim tegá. Vendar, kakorkoli že, vsak ve najbolj sam za vsakogar.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Jaz se zahvaljujem za vašo prisotnost tukaj. Bi imela pa eno vprašanje iz mojega delovnega mesta.
Jaz se srečujem s strankami in večkrat, ali pa, ko se zgodi napad ali jeza z njihove strani, moje telo
zablokira. Jaz v umu sem mirna, bi z lahkoto komunicirala, ampak me telo izda. Se mi, ne vem, roke
tresejo ali pa glas. In ne vem, kaj lahko tu izboljšam pri sebi?«
Preprosto. Uporabite tehniko. Se pravi, ko doživljate ali pričnete doživljati nekakšen napad – besedni,
energetski ali kakorkoli.
TEHNIKA – ODPRAVA NAPADOV (besednih, energetskih …) – OBVLADANJE SAMEGA SEBE
Preprosto zaprite oči in misli usmerite le na dih. In dvakrat
vdahnite, se pravi, da se energija zarotira okoli misli, uma, ali
kot bi jo po notranjosti dobesedno zarotirali.
Torej, naredite dvakrat.
Zaznali boste belo energijo in začutili boste potem, da se um in razum umirjata. Da boste nadvladali.
To je nekaj, kar približno kar obvladate.
Potem misli ali zavest usmerite v pleksus in res, dobesedno, kot bi želeli skozi pleksus vdahniti, se
pravi, to je tisto nekaj, kjer dobesedno prodre energija v vas – ta bela energija, in jo pričnite
vdihavati.
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In v trenutku, že, ko boste misli usmerili na to cev te energije, boste obvladali, nadvladali in popolnoma
umirili um, razum, srce, čustva, energijo nadzora, energijo telesa, fizične vztrajnosti ali obstoja, se pravi,
vse, kar obstaja. In to je nekaj, kar boste brez težav uporabljali in tudi nadvladali.
»Hvala.«
Prosim.
»Prav prisrčno vas pozdravljam in se zahvaljujem za vse darove in za vašo prisotnost.
Hvala.
»Lepo pozdravljeni. Hvala vam za vse. Mene pa zanima. Prihajamo iz različnih svetov. Pa me zanima,
a se bomo s tistimi, od koder smo prihajali, še srečal potem?«
To je tako. Poglejte. Bom zelo, zelo preprosto opeval.
Imate različne svetove – kot velike balone. Veliki baloni imajo »štrikce« ali vezi, kot jih imate vi. In vse
te balone vi lahko držite nekako v roki ali v dlani. Se pravi, te povezave teh vezi, »štrikcov«, vrvi,
kakorkoli že, se pravi, jih lahko preprosto držite v dlani.
Vsi svetovi so po ceveh, po kanalih povezani na Zemljo. Zemlja je dlan, ki drži vse okoli vas. Vsaka cev
je prostor in te cevi so neskončne, neomejne.
Zakaj?
Toliko, kot je željá, toliko, kot je nekakšnih ustvarjanj, kreacij uma in razuma, toliko lahko ustvarite
novih svetov. Vendar, več kot jih je, težje vam je. Vendar, vse je povezano na Zemljo. To pomeni, da
vse te cevi so potem po plasteh razdeljene.
Zakaj?
Ker je Zemlja kompaktnost, se pravi, ki je nekakšna dlan, ki drži ali veže vse skupaj, se pravi, je tista, ki
nekako povezuje te nekakšne vezi znotraj v svoji strukturi.
In kompaktnost Zemlje je po plasteh. Svetovi so dobesedno nizani drug nad drugim, tako, da to je tisto,
kar je potem najtežjega. In iz teh svetov, se pravi, iz teh plasti pa nikakor ne morete pobegniti nazaj
v te začetne svetove, se pravi, če v samemu jedru, se pravi, na najnižji točki niste enako vibrirni kot
ste bili v svetu, od koder ste prešli.
To pomeni, da morate potem, v sami materiji tako dobro ali dolgo zoreti, da dozorite, da postanete res
lepi, plodni cvet ali plod, ki potem lahko v vibraciji samega telesa tako visoko zavibrira, da se potem
lahko pretočite preko katerihkoli svetov.
Sami zelo težko ali misija skorajda nemogočega, da bi nekako prepotovali to pot nazaj po istemu svetu,
ali cevi ali »štriku« ali vezi, kot ste prišli na Zemljo.
Zakaj?
Ker so znova ti vratarji. In vsak svet ima svojega vratarja. In za vami, ko se spuščate v globino, se vrata
te neskončnosti dobesedno zapirajo.
In, kdaj se odprejo ta Nebeška, vmesna vrata?
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Ko vi dozorite. V najnižji, nulti točki, se pravi, vas ti vratarji nikakor ne morejo zadržati, ker dobesedno
potrgate ta vrata oziroma te zatiče in se lahko šele tedaj vračate točno v začrtani, prvotni svet. Ko je
enako z enakim vezano ali povezano.
Zato imate v temu času tega obstoja ali življenja največjo moč vaše zmage ali nadvlade. Se pravi, to
je tisto nekaj, kar lahko v temu življenju dosežete, ker imate vse pred dispozicije, da lahko končno
zorite, dozorite, razumete, sestavite in povežete v prvotno energijo.
Tako, da, dragi moji, razvijajte se in začutite. Predvsem pa je pomembno, da znova odprete srčnost.
Točno takšno kot ste imeli zgoraj, jo imejte tudi spodaj, v materiji in vsaka vrata, vsake duri, vsak kanal,
vsak svet se vam bo vedno samodejno odprl, ne da bi kaj veliko delali za to.
»En lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste ob meni, da mi stojite ob
strani, da lahko preživljam vse to – eno leto jeze, besa in se opravičujem in bi vas resnično prosila
zdaj, ko imam sodišče in to obravnavo, da bo to najboljša zame. Da bom to lahko preživela. Pa, da
bom izstopila iz tega besa, jeze, v eno srčnost. Hvala vam.«
Se bomo potrudili za vas. Vi se potrudite in sestavite to lastno cev. O tisti, ki smo jo opevali predhodno.
To je nekaj, kjer se potem naše daritve spajajo z vašimi daritvami. Vendar, vsekakor, boste videli, da
bo mnogo lepši konec kot je bil začetek. Vendar, nesete in prenašate le toliko, kot se vidi, da lahko
zmorete in nekako »nadmudrite«. Tako, da, ciljna točka bo zagotovo vaša zmaga. To pa je tisto, kar ste
si predhodno izbrali. Tako, da, kar pogumno naprej v svoj čas.
»Ja, hvala vam. Čutim, da bo, ko bo tega, da bo to zame novo življenje se začelo. Hvala.«
Zagotovo bo.
»Lep pozdrav. Najlepša hvala za vse. Jaz imam eno osebno vprašanje, in sicer, v zadnjih nekaj dneh
čutim nekakšno tako hecno ali pa čudno vibracijo na spolni čakri, ki me zelo moti. In me zanima, kaj
je to? Ali so se v bistvu moje zaznave bolj povečale ali je dejansko neka tuja entiteta se mi ujela? Ali
se je ta tuja entiteta bila hoteno s strani nekoga vstavljena oziroma, kaj to je? Nekak, ni me strah.
Ni pa, ni prijeten občutek. Imam občutek, kot da ne paše sem, v moje telo, da je to nekaj drucga. In,
na kakšen način se lahko tega rešim oziroma kako to obvladam?«
Poglejte. Jaz vidim takole:
Poglejte. Zelo preprosto vam bom opeval.
Imate telo. Na telesu imate čakre ali vstopne točke. Vsaka vstopna točka se vrtinči. V določenemu
momentu šoka, straha lahko točka tudi izpusti ali zapusti prvotno mesto v sami materiji. Tako nastane
mrtva energija, mrtvi prostor. Vi še vedno funkcionirate, vendar ni več takšne strasti, ni več takšne
potrebe po spolnosti ali kaj podobnega. To prihaja zaradi določenega strahu, šoka, neke nemoralnosti
ali česarkoli. Dovolj je le trenutek ali določena pozicija.
In ta zatič ali ta vrtinčasta enota ali kos tegá lahko preprosto samodejno izleti iz prvotne harmonije in
obmiruje v sami fizični avri. In, ko vi vzdigujete frekvenco, se pravi, ko se vaša energija materije prične
višje vibrirno vesti, se pričnejo takšni zamaški, kot bom Jaz opeval prosto, ki so prosto lebdilni ali leteči
v notranjosti vaše avre, se pravi, dejansko nazaj v sistem umetno postavljati.
In to se je zgodilo vam.
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Imate dva takšna delčka, ki bosta še nekako vstopila v notranjost vašega področja in so pripadajoči
vašemu delu vaše fizične materije in so dobesedno odlebdeli ali odfrčali, drugače ne znam opevati, v
vašo avro. In več kot 22 let že prosto lebdijo in so neuporabni.
Sedaj dobesedno, ker ste frekvenco materije pognali v določeno vibracijo, se počasi delčki sestavljajo
nazaj. Tako, da, to je nekaj vašega in ne vidim, da bi bilo to nekaj tujega.
TEHNIKA: SESTAVLJANJE ČAKER – POBIRANJE DELČKOV IZ SVOJE AVRE
Tako, da, preprosto vam svetujem takole:
Ko boste sami, ko boste nekako umirjeni, si prižgite določeno glasbo, ki vas bo popolnoma umirjala.
Prepustite se vibraciji zvoka. Naj bo res umirjena, takšna, da vas umiri, podpira in sestavlja.
Potem pričnite dihati, najprej na čelni čakri, se pravi, dobesedno predihajte
čelno čakro, se pravi, in dva prsta pod seboj dobesedno pojdite, ne po teh
poznatih čakrah, to je premalo.
Nizajte kot čakro pod čakro in boste videli, kje so prazni zatiči.
Se pravi, vendar, tudi, če najdete prazen prostor, kjer je košček odfrčal. Nič hudega!
Le oplaknite ga z mislimi, z mislimi ga oplazite in energije se bodo pričele vezati in povezati. Takrat
boste videli veliko vrtinčasto energijo, ki se kot spirala vrtinči v notranjosti, se pravi, in jo preprosto le
opazite ali oplaknite z umom, se pravi, da jo zaznate in potem pojdite čisto do področja spolnega
predela ženskosti ali pa moškosti, če bo kdo tudi to delal, se pravi, in se sprehodite v hrbtišču z mislimi.

Se pravi, delček na delček, kot, da bi vsakih dva prsta nad seboj oplazili
z mislimi po hrbtenici navzgor.

Se pravi, tako boste nekako pognali glavne kanale, ki so speči, polspeči ali čisto mirujoči. Se pravi, in
ustavite se pri kronski čakri.
Pri kronski čakri, se pravi, pa ne tako kot tukaj, le misli, vendar, kronsko čakro pa tako,
kot bi jo želeli pognati, od zunaj naokoli, se pravi, ne od znotraj, kot bi jo želeli obkrožiti
s prstom. Tako jo z mislimi oplaznite in boste videli, da vse nekako na pravemu mestu
vibrira.

Tam, kjer je prazen prostor, se pravi, pa preprosto dan kasneje, se pravi, za tem, se nekako usmerite v
vašo avro in poglejte.
Ko boste drugi dan ponovili tehniko, pričnite v svoji avri gledati zatiče, ki so prosto lebdilni.
To so takšni veliki zatiči, vibracije, kot nekakšne spirale.
In, preprosto, ko jo zaznate, jo lahko pobožate ali pa dobesedno, kot bi jo z mislimi
želeli nekam namestiti.
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In, ko jo boste imeli z mislimi, kot, da jo imate na dlani, kot, da ste jo pobrali, boste videli, ko se boste
približali telesu, vam bo dobesedno se najnižji ali najožji delež prosto zavibriral in se spojil v točno
določeno točko.
In tako lahko prosto poberete po svoji avri, se pravi, lahko prosto poberete takšne izgubljene delčke
in jih le približate svojemu telesu in telo bo samodejno posrkalo te deleže nazaj tako, da ne boste
imeli nobenih težav z izgubljanjem česarkoli.
In, ko delate tehniko v avri takšnega pobiranja, preprosto, tudi, če najdete kaj, kar ni vrtinčastega,
se pravi, dajte kot na neko mesto, kot bi dali v kakšno škatlico – deleže, morda kakšne ploščice,
kakšne špice ali kaj takega. Preprosto le poberite in dajte kar na eno mesto, kot bi dali v eno škatlico
ali škatuljo. In pustite to pri miru!
Boste videli. Bolj, ko boste približevali sebi, k obličju, bolj se bo spreminjala v kristalno ali zlato barvo,
ker se bo to počasi nevtraliziralo, ker mnogokrat imate v telesni avri tudi kaj od drugih bitij, zastarele
predmete. Zastarele predmete, ki so lahko sodili h kakšni magiji ali h kakšnemu proročanstvu,
prerokom ali marsikaj. Se pravi, to je nekaj, kar preprosto dajte le v notranjost.
Spirale pa dajte le v dlan in jih približajte in ne pritiskajte na telesne strukture, vendar
le približajte in videli boste, kako se telo samodejno zavrtinči in sestavi nazaj.

»Hvala.«
Prosim.
»Prav lep pozdrav. Najlepša hvala za vse vodstvo, za vse darove, ki jih je tko, dnevno jih, res, čutim
prisotnost. In tudi tele tehnike. Hvala. Hvala. So na mestu v današnjem, res težkem času vsakdanjega
življenja, a ne. Bi pa rada vprašala. Kljub tehnikam zapiranja, kljub tehnikam polnjenja z energijo,
ali je še kakšna dodatna tehnika, s katero bi si pomagali, da, da ob vseh teh turbulencah nismo toliko
utrujeni? Vsaj jaz občutim silno utrujenost ob vseh teh vsakdanjih stvareh, ki se dogajajo. Hvala
lepa.«
Težava je pravzaprav v teh menjavanjih teh polj.
Poglejte. Tako, kot smo opevali – vse je po plasteh. In ko se neka plast preraste ali nekako zgosti, dozori,
se pravi, se dobesedno plast pomakne nižje ali pa višje. Vendar, običajno gre nižje in pada na
razpadanje. Se pravi, kot bi svet dozorel in se sesedel, raztreščil ali poglobil. Se pravi, tako gre svet v
svet. In to vi zaznavate dobesedno na fizični ravni.
Občasno se zgodi, da zaznate, ko spremenite višjo gibalno površino, se pravi, da greste morda dva
metra višje od nečesa, kar ste stali, boste zaznali drugačno energijo. Bolj morda prosto ali lahkotnejšo.
To je tisto, kar se dogaja.
Vendar, to je plast nad Zemljo in to ni nekaj, kar vi lahko, dobesedno, tako kot oblake ne morete
raztreščiti ali pa delno preoblikovati, vendar, popolnoma izničevati jih ne morete, ker spreminjajo le
obliko ali preobleko vibracije vodovja. Se pravi, ravno tako plast ne morete izničiti. Lahko pa jo nekako
osvobodite nad seboj in to se vije direktno na materijo.
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TEHNIKA: KAKO ODPRAVITI UTRUJENOST – SPIRANJE Z ZLATO ENERGIJO
Kadar prihajate v fazo, da začutite, da ste utrujeni, kot neko težo, se pravi, da ste res popolnoma
utrujeni, pomislite, vsi imate skorajda to zlato frekvenco v sebi, ker ste jo dobili podarjeno. In to se
nekako shranjuje – ali v oprsju kot palačinka ali pa višje, se pravi, nad kronsko čakro, se pravi 27 čaker
nad vami je shranjen identičen zapis ali zatič zlatega, takšnega toka.
Preprosto pomislite le na zlato barvo in začela se bo spuščati kot piš nad vami in vas bo pričela spirati.
In pomembna je misel. In ves čas, ko si spirate telo z zlato barvo, le pomislite in jo spustite preko
telesa. Začutili boste, kako dobesedno raztaplja vse ali vsa ta polja, ki so se nekako narinila na vas
kot ta megla, ki je nekakšen svet ali prostor. In le z mislijo spirajte in začutili boste migetanje po
telesni strukturi.
In zaznali boste, kako raztaplja in kako vi prosto lahko znova zadihate. In vi delate lahko karkoli drugega.
Se pravi, le misli usmerite v to in čutili boste, kako se raztaplja s to zlato frekvenco. Lahko rušite,
ustvarjate, kreirate, osvobajate ali preoblikujete vse. Vendar, vsegá še ne znate, vendar ne veste.
Vendar, jo uporabljajte.
Zlata energija je zato v vas, pri vas, da vam pomaga in to je tisto, kar preprosto le sprostite in boste
videli, takoj se boste počutili bistveno, bistveno boljše.
»Prisrčna hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz bi se danes rada le zahvalila za vse darove, ki smo jih prejeli od Vas,
Lana in od vseh Mojstrov. Najlepša hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo v imenu nas, vseh teh.
»Tudi jaz se zahvaljujem za vse darove in čast, da smo smeli prit do sem. Zanima me pa v zvezi z jezo.
Ali, kako – torej, nekateri ljudje jeze ne izražajo, pa jaz verjamem, da imajo tudi problem z njo. Kako
jih opozorit na to in mogoče pomagat?«
Tisti ljudje, ki ne znajo ali ne zmorejo nekako izražati jeze, je to le zatiranje davnine. V davnini je
zagotovo bilo marsikaj narobe. Se pravi, po določenih zgodovinskih obdobjih je bilo marsikdaj
marsikoga tudi potrebno mučiti, da so obvladali določeno jezo.
Tako je človek človečanstva sebe odločil, mučil in tako postavljal nadvlado.
Jaz vam svetujem takole – da ljudje, ki ne znajo izražati jezo, naj izražajo pravzaprav svoja čustva. Se
pravi, to je nekaj, kar je bistvenega. Ni pomembno, da izražajo jezo. Pomembno je, da izrazijo svoja
čustva.
Morda so določeni ljudje že osvojili v različnih življenjih tehniko umirjanja in jo preprosto, to energijo
lahko le kopičijo v sebi in jo drugače proizvajajo, drugače obračajo.
Vendar ni nič narobe, če ljudje nekako to jezo ne spuščajo na površje. Težje je, če to jezo kopičijo v sebi
in tako nekako to energijo gostijo v sebi. Takrat prihaja do sovraštva, do odboja.
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Jaz bi vsem takšnim ljudem, ki nekako to zadržujejo v sebi, preprosto svetoval, da to energijo spajajo
točno po področjih, kot smo jo opevali in se nekako tako zgradi, se pravi, preko dihanja ta povezovalna
cev. To je tisto, kar je za njih bistvenega. Vendar, bodo hkrati lahko tudi to energijo jeze, ki jo
shranjujejo ali kopičijo, ker imajo določene kanale pretrgane, dejansko transformirali v ljubezen in bo
vedno določen pretok energije v harmoniji in v ravnovesju.
Pomembno je sestaviti te cevi in predihati in postaviti sistem v pravo ravnovesje, da zaradi jeze ne
ohranja se energija v telesu, da potem ne pride do bolečine na jetrih ali na kakšnem žolču ali kaj
podobnemu. Se pravi, da se kje drugje potem ne bo kopičila ta jeza.
»Hvala. Če prav razumem, to je ista vaja kot smo jo danes opevali?«
Da. Da.
»Hvala lepa.
Prosim.
»Dober dan. Jaz bi se pa rada iz srca zahvalila tudi za petkovo srečanje in za današnje čudovito
predavanje, ki mi je pisano na kožo. Hvala. Hvala. Hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Pozdravljeni Gospodje in Lana. Najlepša hvala za vse, kar mi pomagate v tem času. Res sem zelo
hvaležna, da mi stojite ob strani pri temu pomembnemu projektu, ki ga delam. Bi vas pa vprašala,
ker je velik tudi drugih energij zraven in se soočam s točno temi občutji, ki ste jih danes, o katerih ste
danes govoril – z obupom, z jezo, z nemočjo. Pa me zanima, če nekak dobro postavljam pač ta sistem,
ki me bo pripeljal pač do tega, kar želim?«
Da.
»Če mi gre v redu, no?«
Jaz vidim, da je ciljna točka odprta, kar pomeni, da je od vas do cilja ali do energije, kamor želite priti,
prosta pot. To govori le o temu, da ste na pravi poti.
Kadar je nekako vaša ciljna točka zaprta, se pravi, da je ta cev, ki je povezana z nekim vašim projektom,
sanjami, željami, se pravi, zaprta, zavita ali prelomljena, takrat je potrebno drugače postaviti svoje
sanje ali ta zmagovalni projekt drugače obrniti, zarotirati. Vendar, pri vas je ta cev prosta in energija
prosto teče, kar pomeni, da zagotovo, zagotovo boste realizirali tisto, kar ste si postavili. Le bodite
vztrajni in potrpežljivi. In to je tisto, kjer boste zagotovo tudi zmagali na tej ciljni točki.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz se tudi zahvaljujem za vaše znanje in čas, ki nam ga namenjate. Predvsem
pa za vašo potrpežljivost. Hvala lepa.«
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Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vso vašo pomoč, za darove. Pa bi imela vprašanje v zvezi z neko
osebo. Ne najdem miru, čeprav se mi zdi razplet edini pravi, so občutki nasprotni. Če lahko poveste,
kje je razlog za to? Hvala.«
Kar se tiče občutkov, se pravi, so vedno pravi. Vendar, občasno je potrebno počakati, da se določeni
karmični dogodki odvijejo na drugi strani. Običajno se dogaja tako, da določena oseba že izživi, tako
kot vi. Vidim, da imate že izživete določene dogodke in posledično je pravzaprav oseba, do katere želite
nekako postaviti nekaj. Na drugi strani pa je ta oseba, ki še ni razpletla ali zaključila določenih dogodkov
mimo vas z drugimi, se pravi, je pa še vedno ujeta na ta tok. Kar pomeni, takoj, ko bo ta oseba naredila
neke zaključke, ki jih ima za izživeti, se pravi, se bo tudi realiziralo tisto, kar si vi želite. Tako, da tukaj
vam svetujem, da ste predvsem potrpežljivi.
»Hvala vam.«
Prosim.
»Lep pozdrav tudi od mene. Hvala lepa za vso pomoč in darove. Me pa zanima, če je meni uspelo
obrnit dušo že pokonc ali moram na tem še delat?«
Ni potrebno delati ponovno, ker vidim, da jo imate obrnjeno in kompaktno povezano.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Danes sem ugotovila, da vedno ob pravem času dobim podporo in pomoč, čeprav
nisem vedela kakšna je tema to pot. Hvala za vse. Res, imam pa eno prošnjo do Gospodov in do Vas.
Namreč, naslednjo soboto imamo en zelo zahtevni dogodek in lepo prosim za pomoč na, za
potrpljenje in finančno, da bom speljala zadevo tako, kot nekak sem si zastavila cilj. Hvala lepa.«
Se bomo potrudili tudi na tej poti, da vam podpiramo. Vendar, bodite pozorni!
Dajte, enkrat še molite iz srcá, svojega duhá. Ko boste začutili res tisto hrepenenje, prižgite eno zlato
plamenico, molite in prosite in boste videli, še od nekod se bo nekaj priteklo, da boste imeli res nekako
veliko moč nad to situacijo.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. Mene pa zanima, kaj se dogaja v obredni indijanski potilnici?
Hvala.«
Se pravi, v indijanskih? Da.
Poglejte. Čisto preprosto.
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Ali se spomnite, ko smo nekako odpirali določeno temo gongov. Se pravi, tisti, ki odpira, tisti, ki udarja,
tisti, ki proizvaja, se pravi, predvsem je pomemben tisti faktor ali tisti začetek, ki požene energijo,
zvok, zven, karkoli naprej. Se pravi, pomembno je od tistega, kjer se nekaj začenja in ne konča.
Tako, kot Sem opeval, ni pomemben gong, pomemben je tisti, ki udari, njegova energija čistosti,
prodornosti in njegovih misli. To je tisto, ki naredi program, spremembo.
Ravno tako je pri vsakemu posamezniku. Karkoli dela, kakorkoli se postavlja, tudi te skupinske,
indijanske, takšne ali drugačne skupnosti, so lahko zelo dobre na bazi zemeljskih energij, rajnih energij,
duhovno zemeljskih energij, vendar je znova odvisno od tistega, ki vodi in nekako oddaja karkoli.
Pomembno je vodstvo in ne ljudje, ki se spajajo, priključujejo in nekako približujejo. Pomemben je tisti
glavni člen.
Vendar, pri teh indijanskih skupnostih se ljudje dejansko množično povezujejo, kar pomeni, da vsakdo,
ki prihaja, vstopa zaradi takšnega ali drugačnega vzroka, željá, potešitve, česarkoli, se pravi, nosi sam
okoli sebe, v sebi, za sebe, določeno energijo. To pomeni, da imate mnogo ljudi na različnih frekvencah.
Upam, da zelo preprosto opevam. Vendar, znova je glavni tisti, ki je nekako voditelj oziroma, ki vodi in
nekako nadzoruje.
Vse bo dobro in vedno se bo vrhunsko odvijalo, če bo tisti, ki vodi, vibriral dokaj visoko. Vendar, ne
v povezovalnih tonih, se pravi, da se povezuje na določeno frekvenco.
Pomembno je, da v srcu živo žrtvuje, živi srčno, ljubeče in pozorno vsak dan, vsak moment, vsak dih.
To je oblika. To je tisto, ki lahko maso ljudi spremeni, premakne, potisne, preoblikuje. In ne glede na
to, kaj skupnost dela ali živi.
Se pravi, vsaka skupnost, se pravi, indijanska, takšna ali drugačna, ki dela karkoli, je vedno pomemben
vrh.
In, Jaz bi svetoval vsakemu posamezniku, da začuti ta vrh in če mu tisto vodstvo nekako se približa
oziroma, da ga začuti, da je nekako približno iste ali enake frekvence kot je sam, se pravi, se bo zagotovo
v tisti skupnosti dobro počutil. Potem ni pomembno, kaj se dela v tisti skupnosti, vendar, pomemben
je vrh. Se pravi, in če vrh visoko vibrira, se pravi, vam odpira lahko marsikaj ali pa hkrati zapira, ali pa
ne filtrira. Po drugi strani lahko postanete filter tisti, ki morda v neki skupnosti višje zavibrirate od
samega vrha.
Se pravi, če je vrh na neki frekvenci presežen, da ga nekdo prestopi, se pravi, se potem vrh priklopi na
tistega posameznika. In potem ni pomembno, ni pomembno, kaj se dela, kako se dela, kaj se v tistemu
momentu postavlja. Pomemben je le vrh.
Tako, da Jaz vam svetujem, da vedno, ko se odločate za karkoli, da začutite prav vrh. Vrh je glava in
nosilec vsegá. Potem pa ni pomembno, kaj se dela. Ali, da se nekako savna ali da se prerokuje, da se
pleše, da se zabava. Se pravi, tako, kot je vrh je tudi njegova energija, ker vrh je tisti, ki pokriva, ki
pripelje, ki prireja, ki povezuje. Tako, da vedno začutite vrh in se boste vedno prav odločili.
»Hvala.«
Prosim.
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»Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za čast, da sem lahko tukaj prvič z vami. Imam pa dva vprašanja.
Eno je, kar se tiče nemoči in me zanima, kako se mi obnašat recimo ob odhodu naših dragih.
Predvsem me zanima iz področja živali, glede na to, da poznajo naše misli. Torej, tam je občutek
nemoči velik in ne vem, kako je prava reakcija do njih? Drugo vprašanje je pa, kar se tiče prisotnosti
graščakov. Glede na to, da se potegujem, da bi imela v upravo grad, če mi bo dodeljen in če bom
znala pravilno upravljat z njim?«
Takole bom dejal. Odgovoril vam bom najprej le na eno vprašanje, potem pa bom odprl še drugo, ko
bomo nekako prišli do konca, če bo nekako čas temu dopuščal.
Kar se tiče živali vam vsekakor svetujem takole:
Žival vidi, čuti, zaznava naše misli. Naše zaznave se zlivajo z vsako živaljo, zato je žival vedno korak
pred nami. Polovi naše misli, čuti naše misli, zaznava naš namen in točno ve, kaj boste naredili ali
postorili.
Kadar ste nemočni zaradi živali in ker se nekako žival muči, se pravi, in da ne veste, kaj narediti,
preprosto molite k Bogu, Božanstvom ali Najvišji Energiji in prosite Energije, ki višje v določenemu
momentu imajo širino nekega pogleda, da vam pomagajo in da pomagajo predvsem tej živali. Tako
boste nekako sami sebe lahko nekako podprli.
In ne le to!
Ko boste imeli nekako postavljene te tehnike, ki smo jih predhodno opevali, se pravi, se boste lahko
preprosto poigrali tudi pri živalih in boste videli, kako imajo živali vse to tudi že postavljeno, zato tudi
več vidi, več čuti, več zaznava in celo več vonja kot pa vi na energetski ravni.
Jaz bi vam preprosto svetoval – le iskreno molite in prosite, ker vsaka žival nosi svoj zapis, nosi svoj
namen in to je tisto bistveno, kar vi rabite in porabite. Tako, da živali se v veliki večini tudi žrtvujejo za
vas ljudi, se pravi, in izživijo marsikaj namesto drugih ljudi in ne zaradi živali, ali krdela ali tropa. Se
pravi, tako, da na ta način je pač tudi žival velikokrat podana v nemoč. Vendar na ta način tudi
razbremeni, osvobodi in izživi marsikaj namesto ljudi.
»Lepo pozdravljeni in hvala, ker sem lahko danes tukaj. In hvala za darove.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Imam pa naslednje vprašanje: kaj je zdaj s temi chemtrailsi, s temi sledmi, ki jih puščajo letala na
nebu, ker lahko vsak opazi, da so dnevi, ko je res nebo polno teh sledi. Meni osebno to ne daje
dobrega občutka in v zvezi s tem doživljam nekako nemoč in tudi jezo. Zato me zanima, če lahko to
osvetlite? Hvala.«
Poglejte. Veliko te nesnage umetno spušča tema. Vendar, mnogo letal niti ne ve, da imajo marsikaj
podstavljenega ali nekako podprtega. Nekako v teh letalih se skriva kot nekakšen strup, vendar ni
vedno strup. Občasno dajejo tudi kakšne dime, ki nekako naj bi uničeval kot nekakšne insekte. Vendar,
ko je nekaj namenjeno živalim, je namenjeno tudi vam. Vendar, to dela tema.
Vendar, ni vedno tako.
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Včasih ali občasno so tudi določeni zračni tokovi, ki povzročajo zaradi dihanja zraka ali menjavanja
toplote in hladu, se pravi, se občasno, ali vetra, zadržijo določeni tokovi dlje.
Kadar pa vi dobesedno zapazite, da zrak za njimi prši, se pravi, da je tako migetav, dobesedno, kot bi
bila megla, zgoščena, takrat pa je zagotovo nekakšen strup ali nekaj takšnega. Se pravi, to je tisto, kjer
je dobesedno, kot da vidite skozi in ni kompaktno vezano. Se pravi, to niso ti tokovi.
Tako, da, tukaj bi vam svetoval takole:
Če imate možnost, se pravi, se povežite medsebojno in zahtevajte, da se preko določenega zračnega
področja ne sme to dejansko spuščati ali nekako pretakati. Se pravi, ljudje svobodne volje se lahko
medsebojno povežete in vplivate na vlado in zahtevate, kaj je prav in kaj narobe.
Vendar, tukaj se dogaja mnogokrat, da tudi tisti, ki vozijo, niti ne vedo, da kaj vozijo. To je tisto, kar je
tudi umetno postavljeno.
Jaz bi vam svetoval kot posamezniku, se pravi, kjer ste morda brez vpliva, da nekako odpirate to
pransko energijo. Se pravi, vsi tisti, ki imate aktivirano pransko energijo, manj vdihavate preko pljuč.
Se pravi, tudi manj te nesnage nekako sprejemate v sebe, si le preprosto, ko zaznate, da je morda
kakšna teža ali kaj takega, dobesedno le sperite z zlato energijo tako, da sperete telo in zavibrirala
bo vaša energija in očistili in raztopili in ne le oplaknili boste vse to iz telesa svoje materije.
TEHNIKA – KAKO LAHKO POMAGAMO MATERIJI NARAVE
Kadar pa želite, se pravi, pomagati materiji Narave, se pravi, pa preprosto se lahko posedete nad
Naravo in morda gledate v nebo ali pa tam, kjer se nebo in zemlja ali nebo in voda, se pravi, ali nebo
in drevo združujeta.
Se pravi, gledate v točno tisto točko spajanja in začutili boste, kako se odpre kanal znotraj kronske
čakre. Se pravi, zaznali boste cev, ki se odpre in migeta in nič ne naredite – le zrite v to točko. In
potem se bo iz vas kot zraslo drevo in se odprlo v širini in zaznali boste laske ali energetske tokove,
ki se bodo razširili nad vso področno zemeljsko oblo.
Se pravi, vi lahko s tem pokrijete celo Zemljo ali le svoje področje. Vendar, ne pojdite na začetku na
samo širino. Se pravi, pojdite na toliko kot vidi vaše oko, se pravi, in pričnite dejansko spuščati kot
nekakšno hlapovino. Se pravi, zaznali boste, ko boste opazovali le to področje te zraščene skorje, ki
nastane, se pravi, boste videli, kako spodaj, kot prosto kaplja kaplja ali kapljevina. Ta bo dobesedno
raztapljala vso nesnago, ki je bila umetno nekako povzročena nad Materjo Zemljo.
Na podlagi tegá se bo pričela energija obnavljati in Zemlja bo pričela dihati.
To je, enako se dogaja ali zelo podobno se dogaja, kadar je suša in čutite to bolečino Zemlje, dreves,
zelenja, ki dobesedno joče od bolečine in na podlagi tegá, ko nastane kapljevina in jo namoči, se pravi,
se ta energija znova združi. Se pravi, in prav Zemlja je potrebna, da spere to energijo.
Tako, da vi imate to moč, da iz sebe povlečete to, če zrete točno v to stičišče teh dveh polj. Se pravi,
boste začutili, kako vam zraste znotraj, v kronski čakri, iz telesa cev. Cev se potem na neki površini
dobesedno razdeli kot krošnja, vendar ravnina, področje in na koncu boste začutili hlapovino,
dobesedno kot kaplja, ki spira to površino. In boste videli, da se bo energija Zemlje dobesedno
obnavljala.
34

In ne le to!
Skozi Zemljo boste tudi vi dobili v telo novo energijo spiranja, se pravi, in Zemlja bo pričela predvsem
dihati.
In, če bi se medsebojno, masovno pričeli ljudje, ljudstvo ali človečanstvo kot mu pravimo mi, čisto sami,
na identičen način povezovati, bi zmogli regenerirati celoten planet Zemlje. Vendar, kot posameznik
nikakor ne pojdite na širino. Pojdite na ožino tistega, kar vidi ali zaznava vaše oko. Tako pričnite.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni in lepa hvala za vse, kar nam posredujete. Neizmerna hvala. Jaz bi vprašala
– a sem opravila z reptilskimi jajčki? Je čas, da grem na bodala? In, kdo pa je moj vodnik oziroma
vodnica, ne vem? Prosim.«
Takole bom opeval.
Vsekakor greste lahko naprej, čeprav, en jajček je še ostal. Tako, da Jaz bi vam svetoval, da le preprosto
pomislite na to in boste videli, kako se bo en zatič, morda bo tudi nekdo drugi kar poskušal kar potisniti
proč, lahko potem pričnete z bodalom.
Ne pozabite!
Bodalo na levi strani. Nikakor ne na desni! Desna je podzemlje. Leva je nadzemlje. Leva se povezuje s
srčnimi, toplimi, svetlimi bitji. Nižina je povezana na desni strani.
Nikakor ne smete odstranjevati bodal na obeh straneh, ker se potem povezujejo višina, globina in
potem lahko dobite mešanico vsegá, kar pa morda ni dobrega za vas in mnogo takšnih ljudi potem
nazaduje.
Vaš najvišji vodnik pa je pravzaprav Haršansan ali Božanstvo Boga. Se pravi, tako je njegov nadimek.
Haršansan. Haršansan.
»Haršansan?«
Haršansan.
»Lepa hvala.«
Prosim. Takšno ima imenovanje.
»Jaz bi se zahvalila za vso pomoč in za vse daritve. Bi vas pa samo vprašala, glede na to, da veste,
kaj je moj največji problem, ki ga rešujem. Pa me zanima, če je to ta oseba? Pa, če mi lahko
pomagate, pa če mi razložite, zakaj me tako v prsih tišči, odkar se mi je začel ta proces? Hvala.«
Imate del energije oziroma zaznavate del njegove bolečine oziroma del njegove ujetosti. In to je tisto,
kar vas nekako moti ali bremeni. In to je nekaj, kar njega začutite in ne sebe. In to je tisto, kar vas
nekako potiska ali tišči.
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Jaz bom zelo na kratko, da ne bom javno opeval tisto, kar vidim. Bom dejal takole:
Sledite svojemu občutju. Pojdite naprej po svojemu občutju. Sledite temu toku in naredili boste tisto,
kar vi čutite, da je prav. In to je tisto, kar je najbolj prav. Tako, da na tej poti vsekakor, vsekakor
poslušajte sebe.
»Hvala za pojasnilo. Samo še mogoče, če mi poveste, če sem pripravljena za okovala, odstranjevanje
okoval?«
Vsekakor, da.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vso pomoč in za vso podporo, ki mi jo dajete in čutim, da ste
za mano in z mano. Tudi najlepša hvala za vse učenje. Imam pa eno vprašanje. Odhajam na
potovanje v daljšo deželo. Vi veste, katero. Zdaj me samo zanima, ali bi bilo primernejše zame, da
grem zdaj, v oktobru ali v maju?«
Maj vam bo dal nekaj drugega, druge karmične ljudi oziroma druge povezave. Vendar, zagotovo se
boste najbolj spočili že v temu mesecu. Tako, da, vendar, vi ne boste šli le na eno. Zagotovo boste šli
na dva potovanja. (smeh)
»Ampak, nisem čist razumela. Je boljše, da grem na eno, mislim na to v oktobra ali?«
Šli boste na dva potovanja!
»A tako? Hvala lepa.«
(smeh)
Takole. Odgovoril bom sedaj še nekako na eno vprašanje. Gospe sem pravzaprav dolžen še za nekaj
graščinskega.
Kar je po graščini, se pravi, to je nekaj, kar se vam odpira, kar se vam nekako podpira in to je nekaj, kjer
boste zagotovo doživeli dobre rezultate in kjer boste postavili tudi skupinsko karmo na prave ravni. To
je tisto nekaj, kjer boste zagotovo, zagotovo tudi zmagali. Toliko o vašemu odgovoru.
Kakorkoli že, morda bo še nekdo, ki nekako gleda tam v ozadju, morda tudi sam povprašal? Prav tisti,
ki ste se sedajle obrnili, da ne bom uporabil izraza. Na tistega, ki ga vedno pozabimo. Prav na vas, da.
Če želite? (smeh) Ker vedno pobegnemo prav mimo vas.
»Hvala vam. Jaz se vam moram, seveda, iskreno zahvalit. Ni lahko, ampak čutim, da gre kar v pravo
smer, ja. Preživljam kar naporne. Znašel sem se, ko ste omenil šolstvo in tko, nekaj besed. Ali sem v
bistvu res pred zaključkom te moje karmične poti? Pa upam, da se bo lepo iztekla. To si srčno želim.
Pa seveda, tiste moje želje, ki jih imam, za katere živim. Nenehno garam in o njih razmišljam.«
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Da. Takole.
Vi ste skupinsko karmo že odslužili. Zasebno karmo ste tudi že počistili. Tako, da tukaj se zaključuje
oziroma zapira nekaj starega, kar je več let trajajočega ali desetletij trajajočega. Vendar, od tukaj dalje
vam nekako kaže nova pot. Tako, da boste vstopili v nov tok novega obstoja. Kaj kmalu pride neko
povabilo, neko vabilo, neki razgovor, kjer se boste odločali in tudi sestankovali o nečemu novemu.
Vendar, pojdite v svoji začrtani ce.., čes.., cesti (smeh), se opravičujem, v prevodih mi malce že
nagajajo. Vendar, kakorkoli že, pojdite po svojemu ciljnemu področju naprej. Zaključite tisto, kar ste
začeli. To vam daje pozicijo, ki jo boste kasneje uporabili. In tudi vabilo v neko tujino bo.
Vendar, bodite pozorni!
Pomembno je zaključiti tisto, kar imate v nekemu izobraževalnemu delu še odprto. Kar pa se tiče dela,
vam pa kaj kmalu kaže čisto nekaj novega. Neki pogovor ali razgovor vam bo dal veliko elana. Tako, da
sledite svojim sanjam naproti.
Takole. Morda še kdo želi kaj povprašati ali pa? (smeh) Izvolijo. Vsekakor, da.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje glede službe, če sem si z zadnjim sestankom
naredila kaj škode v službi?«
Nikakor ne. Nikakor ne. Vendar ste premaknili nekoga naprej in navzgor. Postavili ste nove temelje za
nov pogovor ali nov razgovor.
Vendar, vam se bo zgrnilo vse naenkrat. Neka nova pozicija, neka nova priložnost. Vendar, premikate
marsikakšne temelje v nekakšnemu poslovnemu svetu.
Bodite to, kar ste!
Bodite tako in hodite tako, kot ste si zastavili. Vendar se vam kaj kmalu odpirajo, tako, na razcvetu tri
različne poti in dobesedno boste lahko izbirali, ker boste v poziciji kaj izbrati in zagotovo boste izbrali
pravo pot, ki vam bo dala tudi nekega slovesa, imena, pozicije, ki bo nekako preplavila tudi svet. Tako,
da sledite svojim sanjam.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep in topel pozdrav še z moje strani. Jaz se vam iskreno in srčno zahvaljujem, da vedno postavite
vse stvari na svoje mesto. Hkrati, ob prelistavanju vsega tega gradiva se res vsakič, znova, še bolj
zavem, kakšna je vaše, res, neomejena Modrost in Veličina, s katero nas zasipavate, z Ljubeznijo, nas
podpirate s tehnikami, ker nam je res težko v teh naših življenjih. In sploh zaradi tega, ker se tega še
bolj zavedamo, kako je vse zapleteno in prepleteno. Tako, da, iskrena hvala za vse te vaše darove, ki
nam resnično pomagajo v naših življenjih. Imam samo eno kratko vprašanje. Kaj pravzaprav se
dogaja, ko človek praznuje rojstni dan?«
Zelo dobro vprašanje.
Najprej bom opeval prav ta rojstni dan.
Poglejte!
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V točno določeni svetlobni tisočinki je vse postavljeno, vse sestavljeno in vi privekate na svet. Na ta
svet ali na drugo plast. In, na točno isti dan kot ste se rodili, se pravi, je tako kot Zemlja, ki zaokroži
okoli Sonca, se pravi, se ravno tako določeni planeti in čas in bitja ovijajo in pridejo na točno isti dan,
pomnite in zapomnite si to!
Na isti dan, kot ste prijokali na svet, se pravi, nad vami stoji ista peterica tistih petih Bitij, ki je
poskrbela, da ste vi prišli na svet.
To je nekaj, kar je pravzaprav Božanskega. To je nekaj, kar je Veličanstva. To je nekaj, kar pravzaprav
ne zmorem opevati. Vendar, to je tisto nekaj, kjer se odpre prvotni kanal in ob istemu vdahu, se pravi,
ko so vam prerezali pravzaprav to popkovnico, se odpre na isti dan, leto dni kasneje, ta ista nit. Vendar,
le za delček sekunde, da vam nekako ta petera Bitja, se pravi, ki so vas nekako odpustila oziroma
poskrbela za ta prehod in za vas v samemu začetku življenja tudi skrbela. Se pravi, obiščejo, pogledajo,
preskenirajo in vi imate pravzaprav moč pravljice oziroma povezovanja tudi z Njimi.
Vendar, kaj, ko vi masovno vedno pozabite na to, da bi pogledali ali začutili, kaj je zgoraj, nad vami.
Se pravi, da bi poskušali videti ali začutiti ta Bitja, ki so vas pospremila, ker niti ne veste, da obstajajo
in da obhajajo ob točno isti minutki ali stotinki časa, ko ste vi privekali na svet, se pravi, ko so vam
prerezali popkovnico. Se pravi, to je tisto nekaj, tisti vmesni čas, ko so Oni znova z vami.
Vi se vedno ukvarjate z ljudmi, z darili, se pravi, s tistimi medsebojniki, ki vas obiščejo. Nikoli pa, žal, ne
pomislite na Tiste, ki so vas pospremili. In to so Tisti, peteri, ki vas bodo potem tudi počakali, dočakali
in, ki so Tisti, ki vas potem tudi častno sprejemajo in spuščajo nazaj v svet ali v različna področja, ki so
nekako postavljena za vas.
Tako, da, kakorkoli že, rojstvo in nekakšni obhodi leto dni kasneje so mnogo več kot si upate misliti.
Niso le prazniki, kjer se obdarujete, kjer se morda prazno ali prhko rokujete. Pomembno je, da morda
veste, da v takšnih momentih ste obhajani tudi iz sveta Ozvezdja, kjer se le na en moment, na en dan
dogaja marsikaj.
Vendar, kakorkoli že, morda bomo kdaj opevali ali naredili kakšno druženje tudi na takšno temo – kako
rojstvo in zakaj rojstvo, kakšna bitja, kam prehajate, kako in kaj? Mnogo je še vsegá.
Naše gradivo je res morda malce obsežno, vendar, to je nekaj, kar je, vam je bilo odvzetega. Mi vam
ne podajamo kaj veliko. Mi vas le spomnimo ali opomnimo, da vi ste bili prvotno postavljeni v celoti.
Vendar so vas raztrgali, zakodirali, preoblikovali ali onesposobljali, da so vas podjarmili, da so vas ujeli
in da so vas podredili določenemu sistemu, v katerega ste vstopili zavestno ali pa tudi ne.
Tako, da, mi vam le pomagamo, da sestavite sami sebe nazaj. Tako, kot so zapletli vaše niti, jih mi
postopoma razpletamo, vam jih pomagamo razplesti.
Vendar, vi ste tisti, ki ste osnova za to, da ste tukaj in sedaj v temu času in ne mi. Vi ste tisti, ki želite
spremembe. Vi ste tisti, ki premikate svet, zavest in vse. In bodite naprej srčni in odprti in delajte za
dobro sebi in vsegá okoli svojega srca.
Radi se imejte in lepo, lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
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