ZAROTE
Lana, Vrhnika, 26. oktobra 2013
Samo še malo, prosim.
Takole. Le še trenutek bi prosil, da se še nekako v našemu svetu nekaj povežemo in bomo takoj
pričeli.
Takole. Sedaj končno lahko tudi pričnemo. Malce tudi pri nas potraja, da ne boste le vi tisti, pri
katerih majčkeno traja. Tudi pri nas se občasno dogaja, tako, da nekateri Najvišji prihajamo kar
zadnji. Kakorkoli že, lepo, lepo pozdravljeni.
Danes se nas je kar nekaj zbralo, predvsem v našemu svetu. Da ne Bom nekako preveč opeval našega
sveta, bi najprej povabil v razmišljanje in v povezovanje z umi v naš svet nekatere, ki ste čisto drugje z
mislimi. Tako, da, to je nekaj, kar bi nekako poskušal usmeriti vas, vaše misli v to, da se, kar se da,
najbolje usmerite na nas, ker bo potekal čas darovanja. Tako hitreje dobite daritve in lažje se stekajo
daritve od nas k vam.
Najprej pa en lep, topel, srčen pozdrav.
Predvsem, danes Sem Jaz Tisti, ki Sem nekako izbranec, da sodelujem z vami in Sem Tisti Prevodnik
ali Tisti Prevodni kanal, ki Bom danes sodeloval z vami. Že kar nekaj časa se nismo nekako stekali ali
povezovali tako, kot imamo danes. Predvsem imam Jaz to čast. Se pravi, danes je Moje imenovanje le
Jezus. To naj bo nekako le preprosto ali opevano. In imam posebno čast ali posebno temo, tematiko,
ki se bo dotikala tudi našega sveta, da boste končno doumeli in razumeli širino, ki ne sega le v vaš
zgodovinski čas.
Nad menoj in za menoj so pravzaprav Vladni možje, Tisti, ki sodelujejo iz različnih Kraljestev, ki bodo
danes tudi nekako sodelovali v odpiranju Njihovih misli in Njihovega pogleda. Kaj to pravzaprav
pomeni? Pomeni to, da tisto, kar pomislijo, Jaz tudi vidim in tako Mi bodo dopuščali, da vam
razkrivam tudi določene največje skrivnosti največjega časa, ki so se odvijali tako pri nas kot tudi pri
vas.
Takole.
Lep, topel, srčen pozdrav. Končno ste z mislimi pri nas, tako, da daritve že nekako dobro potekajo.
Imamo kar zabavo v našemu svetu. Mnogo rajnih je takšnih, ki so nekako, res, kar majčkeno preveč
kesajo, smejijo, jokajo in še marsikaj, ker sem danes Jaz Tisti, ki sem izbranec za vas.
Takole.
Hihara…
Takole.
Nekatere duše preprosto ne popustijo in se želijo pokloniti, Jaz pa bi želel nekako pričeti ali
sodelovati, vendar, v našem svetu je res malce preveč pestrosti. Kar prihajajo in prihajajo in ne
odhajajo. Jaz pa moram pričeti.
Takole.
Zgodovina je pravzaprav zgodba, ki je nekako odprta tako pri vas kot tudi pri nas. Vendar, zgodovina
pri vas se piše iz našega svetá. Iz svetá, ki je nekako rajni. Iz svetá, ki je nekako gibajoči in odmikajoči
se. Se pravi, od svetá, od koder prehajamo prav mi, čisto sami. Zgodbe, ki so se odvijale v času nekake
zaobljube, zgodovine ali popotovanja, se pravi, so se pričele najprej drugje.
Zakaj tako pravzaprav pričenjam ali opevam?
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(smeh) Jo korasaata….
Takole. Res, se opravičujem, glede teg. Vendar, kar prihajajo in kar prihajajo in Jaz (smeh) ne morem
sodelovati in pričeti, tako, da Mi je res malce neprijetno za vas. Vendar, če bi videli to, kar se tukaj
dogaja, bi se najbrž tudi vi majčkeno nasmejali. Ne bodite hudi glede tegá.
Se pravi, zarote pravzaprav potekajo najprej v svetu, ki se je dogajal pred vašim časom oziroma pred
vašim vstajenjem. Se pravi, imate planete različnih planetarnih ozvezdij, ki so medsebojno vezani ali
povezani in to je tisto, kjer se pravzaprav zgodovina ali stara zgodba pravzaprav pričenja.
Zemlja je pravzaprav čas ponovnega podoživljanja nečesa, kar se je odvijalo drugje. Zakaj pravim ali
opevam tako?
Čisto preprosto zato, ker se je to nekako že nekje zgodilo in se sedaj znova ponavlja. In Zemlja,
zemeljski planet je pravzaprav očarljivi svet vsegá, kjer se zgodovina vsegá ponavlja, obnavlja,
predvsem pa popravlja. To je tisto, kar je najbolj bistvenega ali zanimivega za vas.
Poglejte!
Mi imamo nekako res posebne svetove, iz katerih pravzaprav prehajamo tudi mi. Penelepola, to je
kraj ali kraljestvo ali svet največjega mesta, kot bi dejali, glavno mesto našega svetá je pravzaprav
Penelepola. Tako je nekako, približno lahko opevamo. In eden izmed drugih glavnih svetov pa je
pravzaprav Olimp, ki ga opevamo in ga nekako le deloma poznate, morda iz pravljičnih časov ali iz
pravljičnih likov, ki nekako iz našega svetá povlečejo, prenašajo marsikaj. Saj poznate risane filme in
filme vaše zgodovine, ki prenašajo različna bojevanja med različnimi kraljestvi, med temo in svetlobo,
med peklom in lučjo, med tistimi, ki so delali dobro in med tistimi, ki so delali slabo ali zlo. In tukaj se
pravzaprav zgodovina pravzaprav šele pričenja.
Naš svet je svet miru. Popolnega stvarstva. Popolnega miru. Pri nas nismo nikoli dopuščali, da bi
prihajali do vojn, do vojnega, nekakšnega razmika ali nekakšnega premika. Vojne pri nas ne poznamo.
Vendar, poznamo pa vojne ali nekakšna vojskovanja, ki smo jih morali nekako pričeti, vendar le zaradi
zarot. Vendar ne v naši Penelepoli, kjer je naš svet oziroma naše kraljestvo pravzaprav očarano
oziroma ohranjeno.
Vendar, ko so se pričele zarote iz drugih ozvezdij, se pravi, iz drugih planetov, ki so nekako bili nam
kar majčkeno zavistni, ker smo bili tako nekako – kako bi se pohvalil ali opeval?, popolni. Tako po
lepoti naših deklet, ki smo jih imeli res dodelane, popolne, božanske, se pravi, kot po morda naših
telesih, ki smo pravzaprav moški. Vendar, nekateri pravijo ali pa pravijo na Zemlji, da smo moški
pravzaprav božanski. Da. Morda smo majceno drugače izoblikovani, vendar ohranjamo tisto pristnost
ali osnovo.
In naša razvojna energija, se pravi, naš razvoj, naše tehnologije je segal mnogo dlje kot si upate
opevati oziroma sploh sprejemati. Mi smo se razvijali navznotri. Naši raziskovalni centri so se skrivali
pod zemljo in še dandanes vse raziskujemo pod zemljo. Vendar, to ne tako kot neki termiti. To je
tako, kot bi neke, tako, Bom zelo preprosto opeval, kot bi vaše tovarne postavili deset metrov, sto
metrov ali tisoč metrov v globino. Tam imamo oziroma smo imeli naše postojanke našega
raziskovalnega centra. In naša tehnologija se je več tisočletij, se pravi, glede na to, da mi ne poznamo
razkroja in naše življenje ne potraja 50 ali 100 let, vendar tisočletja ali morda celo dlje, se pravi,
imamo časa več kot dovolj, da lahko raziskujemo, premikamo in ustvarjamo.
Iz našega svetá se je pravzaprav pričela šele razvijati neka zgodba nekega čaščenja oziroma
poveličevanja in ne le hvale, vendar predvsem zahvale.
Med nami je bilo mnogo bitij, ki so nekako naredili mnogo v temu, da so pri nas raziskovali in
postavljali nekaj. Se pravi, to je tako, kot bi nekje v sosednjemu planetu nekaj šlo narobe in vi ne
greste na tisti planet in ne raziskujete, kaj gre narobe ali zakaj gre nekaj narobe, se pravi, vendar
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greste v svoje, takozvane laboratorije, raziskovalne centre, inštitute in raziskujete in iščete rešitve. In,
ko najdete rešitev, se pravi, jo prinesete na dlan, kar na njihov planet. Tako, kot bi na vašemu pladnju
prinesli kakšen zrezek ali morda kakšno posebno solato ali kaj takega. Se pravi, pripravljeno. Jo
podarite in oddate.
In tako smo mi pomagali planetom, ki niso sodelovali vedno z nami, vendar so prišli v stiske, tako ali
drugače, zaradi takšnih ali drugačnih, morda željá, prevelikega izsekavanja in rušenja vsakdanjega
življenja, se pravi, je prihajalo do rušenja njihovega življenja. Potrebe, zahteve in neomejna pohota ali
želja – vedno več in vedno bolj dominanten in biti v vrhu, se pravi, je botrovalo k temu, da so rušili
svoj sistem.
Mi smo v svojih, takozvanih laboratorijih ali raziskovalnih centrih vedno našli kakšne rešitve, ker smo
se vedno povezali z njihovimi duhovi. In to je njihova ali naša največja skrivnost.
Zakaj smo vedno našli rešitev za vsakogar?
Preprosto zaradi tegá, ker smo se povezali z duhom od duhá, ki se je izpustil ali odpustil. In mi smo v
naših centrih našli rešitev in prinesli na dlan kar v planetarni svet.
Tako smo pomagali več tisočletij, v različnih razvojnih fazah, da so se planeti opomogli, postavili in
razvijali. Vendar, mi smo imeli kar 196 različnih planetov, ki smo jih kasneje zaradi zavisti drugih
izgubili. Tisti nekateri, katerim smo podali rešitve in se je njihov svet pričel razvijati v našo smer, ker
smo bili mi zelo odprti, se pravi, so bili tisti, ki so odkrivali in razkrivali naš svet, ker ga nismo skrivali,
vendar smo ga vedno podali na dlani, če so kaj rabili.
NASTANEK PRVOTNE ZAROTE
Tako se je na drugi strani pričela razvijati zavist, potreba po vedno več. Kako nadzirati, kako
uporabiti? In vedeli smo, da bo temu prišlo tako.
In tako se je pravzaprav nekega lepega sončnega popoldneva k nam pripeljala posadka iz 126-ih
različnih planetov. Se pravi, posamezniki, ki so bili povabljeni kar sami po sebi na naš svet, na naš
planet. Kar tako. Prišli so na ogled, da se pojavijo, da se takozvano zahvalijo in tako nekako pogledajo,
kako mi pravzaprav živimo oziroma postavljamo naše svetove oziroma njim dajemo rešitev.
In kaj drugega smo želeli kot to, da smo jih popeljali v naše raziskovalne centre in tako kot vedno,
smo vsakemu vse odprli.
Šok, ki je sledil nam, je bil pravzaprav osupljivi, ker so pravzaprav poskenirali čisto vse, kar smo imeli v
pomoči za druge in ne le za nas ali za tiste, ki smo tedaj bili povezani.
Ko so poskenirali vse, so odnesli vse. In to so pričeli graditi in nadgrajevati. In tako so nastale zarote
proti nam, ki smo jim pomagali morda več tisočletij. Vendar, živeli smo v simbiozi. Zakaj ne bi nekoga
sprejeli, ko pa veste, da je njemu sedaj dobro, da se je popravil njihov svet, da se je njihova
populacija znova pričela množiti, da je njim dobro, da so takozvano srečni in ne nesrečni?
In tako je prišlo počasi do uporov. Vedno več so želeli od nas, vendar le zato, ker so vse poskenirali od
nas.
In v nekemu, ne Bom nikoli pozabil, nekemu popoldnevu, se pravi, ko je bil nekakšen shod, kot bi pri
vas dejali, neka paša ali nekakšen večji shod naših vseh prebivalcev, se pravi, kjer smo se zahvaljevali
Časti Boga, Božanstva in Najvišje Energije Modrosti, Ljubezni in Topline, ki dandanes sodeluje tudi z
Ljubeznijo ženske oziroma skozi žensko tudi do vas, se pravi, to je Najvišja Energija od vsegá, kar smo
mi tedaj častili. Vendar, le zato, ker je ta Energija Modrosti ali Ljubezni sebe razdajala za vse nas.
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In neko popoldne, kjer smo bili vsi, iz vseh planetarnih ozvezdij, ki je imel Mir in nekakšno Ljubezen
ali Harmonijo, pri nas, v našemu svetu, našega velemesta, pravzaprav na nekakšnemu shodu, se
pravi, smo doživeli velik rušilni val. Atomska energija, ki je pravzaprav priletela med nas, je
pravzaprav zrušila marsikaj od nas. Zarota proti nam, da nas uničijo in dominantno zavladajo, je
pravzaprav bila v kratkemu momentu dobljena.
In kaj nam je preostalo drugega kot to, da smo se zlili v enosti ene celote ali ene skupnosti, se pravi,
ker so nam uničili vse, kar smo imeli na tistemu planetu oziroma svetu in še kar nekaj planetov poleg
vsegá, se pravi, nam ni ostalo nič drugega kot, da smo se zlili vsi skupaj, ko smo izpustili telesno
energijo, v eno posebno gmoto. Se pravi, nismo se razpršili, kot so pričakovali oni, se pravi, da bi nas
lahko polovili ali posesali, vendar smo se združili kot neka skupnost.
In ta skupnost, ki je bila zelo posebna, se pravi, je zažarčila. Zlila se je v en, nekakšen val, udarni val in
napadla njih.
Vendar, kaj smo naredili mi, kot energija?
Se pravi, le pretočili smo se preko njihovega svetá in jim oddali žarčenje nazaj. Čista energija, ki je
izstopila skozi njihov svet, se pravi, je sicer nižje zavibrirala, vendar smo se očistili žarčenja. Pretočili
smo se na drugi planet in ga pravzaprav skrili in zakrili. Tako smo nekako skrili tri planete, zelo daleč,
prav planete kompaktnosti in to s pomočjo tistih prebivalcev, ki se takrat v visoki starosti niso več
želeli udeleževati nekakšnih shodov.
In tako je nastala prvotna zarota. Tako je nastala prvotna vojna ali vojno stanje.
Energije žarčenja so bile pravzaprav oddane tistim, ki so nam ga dale. Vendar, ko so pričeli sami sebe
žarčiti, niso upali sebe uničiti. Vendar, kasneje so povzročali določene planetarne eksplozije in telesa
so ostala zažarčena vse do tega časa in vse do tega spomina, dokler se ni nekako porodila predhodna
Zemlja.
PREDHODNA ZEMLJA
Predhodna Zemlja je bila pravzaprav najbolj podobna Veneri ali Venerinska, nekaka postavitev. Ta je
bila najbolj podobna nekakšni današnji Zemlji, vendar kar 26-krat večja, širša, mogočnejša, zato, da je
sprejela planetarne ali planetarce, ki so nekako prepotovali zažarčeni v svet tega časa. Tako so se
počasi pretočili in nekako osvobodili in čez določeno tisočletje so se pravzaprav zmogli kar deloma
očistiti žarčenja.
Seveda, po nekaj milijonih svetlobnega časa je tudi prišlo do rušenja tega planeta, vendar, mi smo se
uspeli rešiti ali odrešiti, ker smo odsukali svoje svetove.
Sovraštvo ali spomin pa pravzaprav ostaja. In to je tisto, kar je najbolj pomembnega.
Dokler imate kompaktne, nekakšne planetarna telesa, se pravi, se spomin, se zapis da spreminjati. Ko
nimate več kompaktnosti, se zapisa spomina ne da več spreminjati. Zato toliko milijonov duš
svetlobnega časa potuje v preobražanje, v spreminjanje svojega zapisa, svojega zavedanja ali vsegá,
le zato, da se na novo preoblikuje v materiji spomin, ki je čist, ki je gibljiv, ki je nekako odtočen, se
pravi, ki je takšen (op. težave z ozvočenjem), (smeh), se pravi, ki je takšen – ali malce počakamo? Se
pravi, ki je takšen, ki dejansko sebe pretoči v ljubezni ali v neki stopnji, v takšni stopnji, ki nekako (ali
majčkeno počakamo? Bo šlo?), se pravi, da se očistijo, sestavijo in nekako na novo preoblikujejo.
Takole, da ne bomo imeli znova težavic. Morda so težavice tudi od naših energij, vendar, se
opravičujem, vendar, drugače ne moremo sebe premakniti, kot tako, da smo malce bližji, to pa
morda tudi majčkeno moti.
Se pravi, tako je nekako zapis postavljen.
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In, ko je bil zadnji planet, ki je bil predhodnik vašega zemeljskega planeta uničen, se pravi, so se duše
dobesedno raztreščile po galaksijah in pričele prosto potovati in se gibati. Več milijonov svetlobnega
časa je pravzaprav bilo potrebnega, da so duše nekako približno našle svoj mir.
Vendar, kaj smo ustvarili?
Tisti, ki smo se tedaj rešili in se odvili, odmaknili, se pravi, ki smo tisto žarčenje preprosto pretočili v
njihov svet nazaj, smo se na novo preoblikovali in postavili nazaj svojo materijo. Malce drugače, kot je
bilo predhodno, vendar smo pokrpali, popravili, vendar ohranili tisto nekaj, kar smo želeli ohraniti.
Zapis pristnosti.
Prebivalci, ki so ostali, tedaj v tistih svetovih, treh planetih, so nam pomagali, da smo se na novo
utelešali. Brez njih dejansko tudi za nas ne bi bilo rešitve, da bi se spravili v materijo, vse dokler se ne
bi našel nekdo, ki bi se odločal, da znova želi biti materija. Vendar, to je že nekaj drugega.
NASTANEK ZEMLJE
Pojdimo sedaj od Venerinskega prekata naprej, v zemeljski čas. Se pravi, ko je prišlo do uničenja tega
planeta, se pravi, so duše prosto lebdele. Si predstavljate? Kot ovoj okoli nečesa, kar več ne obstaja.
Več milijonov svetlobnih let so duše preprosto bile ujete na navidezno še ostali ali zaostali planet, ki
je povzročil eksplozijo sam sebe ali rušenje. Se pravi, je bilo vsegá od vsepovsod. Se pravi, točno od
tistih planetov, ki so tedaj napadali in koder smo mi pretočili žarčenje, da smo jim izničili materijo in
jih odmaknili in ne uničili. Se pravi, mi smo le žarčenje vrnili njim nazaj, se pravi, so njihova telesa se
preprosto raztopila, stopila in jih izpustila. In dosegli smo le to stopnjo, da smo jih odgnali proč od
nas, ker niso bili vredni več našega sodelovanja.
Vendar, te iste duše, ti isti zapisi ali ta ista bitja so pravzaprav postavljena tako, da so šla potem v ta,
ujeti svet. In zagotovo se znova nekomu zasmilijo vsi tisti, ki so postali ujetniki vsegá, ker so potovali
kar iz planeta na planet, iz planeta v svet, iz svetov v različne dimenzije, dokler se ni nekako naredil
kot nekakšen ovoj ali mehur.
Misli vsegá, si predstavljate duše, ki lebdijo, ki prosto lebdijo kot nekakšni oblački in se jočejo, kričijo,
besnijo, rohnijo več milijonov let svetlobnega časa, smo nekako mi bili tisti, ki smo se jih ponovno
usmilili. Znova smo pričeli raziskovati, kako njim pomagati, zbistriti njihove misli, kako njim preprosto
pomagati in jih ustvarjati na novo ali jim dati na novo priložnost ali možnost, smo se domislili
genialne ideje.
Ustvarili jim bomo nov svet, nov planet, ki bo čisto prazen in ga bodo sami po sebi zmogli
preoblikovati in na novo vstajiteljsko postaviti. Tako smo z različnimi prebivalci pričeli znova
sodelovati in pričeli ustvarjati ali kreirati nov svet.
Nastala je Zemlja, ki je bila popolnoma zalita z vodo in pričeli smo umetno povzročati določene vale,
ki so povzročali vzdigovanje zemlje, premikanje in nastalo je kopno. Vendar, mi smo želeli manj
kopnega, dobili pa smo pravzaprav kasneje dosti nasprotja. Ker, glede na to, da je bilo več
prebivalcev, se pravi, smo morali dopustiti drugi tok druge vibracije ali druge frekvence, da je bilo
vedno več kopnega zato, ker se je vedno več materij nekako širilo, razširilo, nastajalo ali se množilo.
Vendar, pazite to!
Misli ali zapisi vsegá so seveda ostali in se ohranili. In dandanes imate na Zemlji vse in vsakogar, le
zaradi tegá, ker se je celi balon vsegá spustil v ujetost ali na novi planet novega stvarstva ali novega
nastajanja. Tukaj pa nastane vaš čas.
Zarote, ki so nastajale, zlobe ali hudobe, ki so se ohranjale ali vzgajale skozi različne planetne čase, se
pravi, ali planetarna ozvezdja, kot mi pravimo, mi ne pravimo ali ne opevamo, da so planetarni
ozvezdje ali zemeljski svet tako kot vi. Vi imate planet. Mi pravimo ali opevamo, da je planetarni
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svet. Vendar, to je nekako enako ali pa podobno. Se pravi, je na Zemlji nastal nov svet novih zarot in
vsegá.
Vendar, pazite!
Postopoma so se nekako odločali za utelešanje različni prebivalci, ki so najprej želeli spremeniti ali
popraviti zapis ali bolje rečeno, se skesati.
Vendar, kesanje je tako lepa ali prazna beseda, ko pa se lahko kesate le tedaj, ko ste ujeti v materiji in
ko dejansko ne morete pobegniti proč od materije, šele tedaj se spremenijo čustva in žal, je le temu
tako, da je materija tisti čas spreminjanja svoje zavesti.
Zato bodite pozorni!
Vsi tisti, ki so prišli iz različnih planetarnih ozvezdij, se pravi, so se spuščali v zemeljski svet ali v
zemeljski čas, so postopoma pričeli ozaveščati tisto, kar so imeli tedaj. Zato so zarote kaj kmalu prišle
na površje. Se pravi, bolj, ko je šlo v sodobnost, se pravi, bolj, ko so se nekako človek, človeška rasa
razvijala, bolj so višja bitja prihajala v utelešanja, vendar, prav tisti, ki so delali zarote.
Hmm… In potem pridemo do lepih, nacističnih ljudi, bitij, ki so že tedaj delali marsikaj. Saj se
poskušate nekako vživeti v mojo vlogo, v vlogo tistih nacistov – ne Bom jih opeval, kdo so, kaj so,
zakaj so, ker tako ali tako že vsi vse poznate. Se pravi, ki so pri nas naredili zaroto na nas, so se znova
utelesili in znova delali zaroto nad svojim prebivalstvom.
ČISTA RASA
Vendar, težava je nastajala v temu, ker so vedno iskali čisto raso. Čista rasa pa smo bili le mi, čisto
sami, prvotni prebivalci, ki smo drugim ozvezdjem pred več, več milijoni, milijardnimi tisočletji
svetlobnega časa dopustili, da so svoje planete prisukali k nam in se planet ob planet podali, da so
pasali ali sodili v neko skupnost ali neko skupino.
No. Toliko o dobroti.
In dandanes smo znova postavljeni tukaj, v ta sodobni čas. Ti isti nacisti, kot so tedaj naredili
določene ofenzive na nas, so znova naredile na isto raso istega prebivalca. Vendar, to so pravzaprav
hoteli. Čisto raso. To pa smo bili mi, čisto sami.
Vendar, ti nacisti so, žal, pozabili, da v človeški rasi je vse pomešanega in ni več čiste rase, tako kot
smo bili ali pa smo prvotno le še mi, čisto sami.
Da boste morda lažje razumeli, kaj so iskali? Od kod pravzaprav je nekaj prehajalo ali prišlo v
zemeljski čas.
Čista rasa pomeni, da imate čisto misel in tista misel, kot je, vibrira tudi na srčni osnovi. Je energija,
zlita tudi v utelešanju drugih organov, tudi rodil, kot smo jih imeli pri nas doma, v prvotnemu stadiju,
se pravi, tudi telesna struktura.
Si predstavljate?
Ena energija, ki se mogočno razdeli, ki se razširi, razvleče in ustvari tudi kompaktni videz fizičnih ljudi.
To je čista rasa.
Da boste vedeli, kaj je iskal nekdo, ki je moril, pomoril milijone ljudi. Se pravi, to je tisto, kar so
prvotno ohranili v spominu in kar so potem ponovno podoživljali in ponovno postavljali nad fizične
ljudi.
Tako, da, zarote so se pravzaprav pričele prav pri nas ali med nami. Tako, da boste morda lažje
razumeli, da je to spomin, ki je vedno živ in se vedno vrača v nižino oziroma v utelešanja.
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Vendar, pazite to!
Najlepša od zarot šele prihaja. To, kar smo mi naredili za vse tiste, ki so nekako pomorili nas, druge in
vse tiste, ki smo bili vezani medsebojno, se pravi, smo tudi mi na nek način naredili zaroto. Omogočili
smo jim nov planet. Omogočili smo jim nov svet. Omogočili smo jim novo jedro novega življenja,
vendar smo jim hkrati zaprli ves kanal, dotok do Čiste Izvirske Energije.
Mi smo bili tisti, ki smo več milijonov, milijardnih svetlobnih let čakali in opazovali. Vendar, zakaj?
Ker je med njimi bilo mnogo tistih, ki so bili rajni tudi od nas. Mnogo energij se je pomešalo v času
napada. Mnogo so odpeljali, naših, takozvanih ljudi, če se smem tako pošaliti ali Najvišjih prebivalcev,
ki so bili tisti, ki so bili zajeti. Predvsem, mnogo žena je odšlo od nas. Zato tudi nimamo toliko žensk v
našemu svetu, vendar, prevladujemo predvsem moški. Tako, da, to je tisto, kar je morda bolj izrazito
pri nas. Vendar, zato je toliko samskih moških in zato smo se nekako preusmerili v fokus dela in
ustvarjanja, kreiranja in nekako sebe postavili v raziskovanje, zato, da rešimo, kar je bilo našega.
In to je bil prvotni plan zarote. Priti na Zemljo, ko bo Zemlja dozorela in pobrati svoje privržence
oziroma tiste, ki sodelujejo z nami oziroma so od nas tudi prišli. Vse dokler nismo srečali, pravzaprav
te Male Lane. To so nekako male zarote ali pa velike zarote, vendar, le zato, da boste vedeli kako in
kaj.
Vendar, pazite! Pazite! Pazite! Pazite!
Te iste zarote so se dogajale več tisočletij, vedno nek nadzor. Vendar, ne nad drugim planetom,
vendar nad drugim svetom, se pravi, nad drugo populacijo, nad drugo obarvano civilizacijo. Se pravi,
vedno je želel nekdo imeti nadzor. Vendar, kdo?
Vedno, običajno v monopolu ali v neki širini, pravzaprav le človek sam. Človek pa je pravzaprav
produkt reptilske energije, se pravi, ki se je tudi utelešala. Zato pravzaprav tudi takšen nadzor
manipuliranja.
Saj poznate. V malih možganih imate energijo reptilskega, kristalnega področja in skozi to, se pravi,
vas lahko nadzorujejo tudi energije reptilskega stvarstva, ki se povezujejo z demonskimi, temnimi in
nižjimi sferami ali področji, da ste potem lahko tako zelo krvoločni ali pa udarni.
Vendar zarote pravzaprav niso tako slabe, kot si morda upate misliti. Zato bom sedaj Jaz nekako
popeljal vas preko zarot do lepšega časa ali do vseh nas.
ZAROTE TEMNEGA KRALJESTVA
Bodite pozorni!
Tako, kot nekateri delajo zarote, se pravi, bolj, ko je zarota postavljena, bolj, ko se nekako nagibate k
nečemu, kako boste nekaj zrušili, zmanipulirali, nadzorovali situacijo ali celo civilizacijo. Celó jo
napadli, jo zajarmili, tako kot v egipčanskemu in atlantidskemu času in še marsikaj drugega, se pravi,
se povezujete z energijami Zemlje, se pravi, s tistimi, ki so prvotno ustvarjali sam fizični planet. Kar pa
pomeni, da bolj, ko greste dol, manj greste gor. Bolj, ko dol rinete ali se nekako povezujete, manj
lahko pobegnete.
Zato so zarote tudi zelo dobre.
Kar pomeni, da večja zarota kot je, bolj ste ujetniki, bolj se vlečete, bolj se nekako nagibate vedno
nižje po plasteh, idete in preidete v globino največje globine. Tam pa so potem tisti portali najtežjega
sveta, ki delajo še vedno zarote, ki delajo magije, prekletstva, ukletstva in še marsikaj. Vendar, vse to
je produkt same Zemlje, kot kompaktnosti Zemlje.
Si predstavljate?
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Imate planet Zemljo, znotraj svetove, plasti in znotraj teh plasti so bitja, tudi ljudje, takšne podobe
kot ste vi, čisto sami in mnogo drugega. Se pravi, in ti so tisti, ki vas nekako od kompaktnosti nad
vrhom Zemlje počasi energetsko vlečejo v notranjosti Zemlje.
In večja kot je zarota, bolj pomagajo temni, bolj pomagajo tisti iz globine, bolj se prelivajo preko
vas, bolj vas ujamejo, manj lahko odidete od vas k nam.
Zarota je zelo dobro postavljena. Naša zarota zelo uspešna. Zelo uspela. Vendar, pazite!
Vsi tisti, ki so se v zarotah nekako spotikali, se pravi, so postavljeni v ta čas, da so ujeti spodaj in v
globini. Čez določen čas, ko pride do odprtja nebesnega kanala, se pravi, vsi tisti, ki so bili slabi že
tedaj, ostajajo ujeti v temu času tudi sedaj, ker so znova naredili identični program in ga niso želeli
zavestno spreminjati. Se pravi, so se povezovali s temo, tako, da tema vam bo dala svobode.
To je dobro! Dobra zarota, ko boste doumeli in razumeli.
Se pravi, in pašete in padejo v skupnost ali v skupino tam spodaj. Tako počasi nastaja dvojno polje.
Zato se nekako ločujeta Nebesne energije in zemeljske strukture. Tako, da, zarote so kar dobrodošle.
Vendar, najlepšega šele pravzaprav pripeljem na površje.
Kakorkoli že, se pravi, tako so nekako tisti nacisti tudi ujeti v sami Zemlji. Vendar, Zemlja na koncu
vedno pride do eksplozije, do širine, svetlobe, lesketa sonca in na koncu koncev vsi tisti, ki so bili
zlobni, ostajajo ujeti v takozvani gorljivi svetlobi. Ujeti v sami materiji in tako na koncu koncev bomo
mi izpeljali svet čistosti in to je enostno, kar bomo združevali. Tako se bomo čez tisočletja pravzaprav
nekako tudi odluščili od vsegá in tako bo naša popotnica ali naša zarota proti vsem vam, ki ste bili
ujeti, so-ujeti, se pravi, govorim ne o vas, ki ste tukaj, v tej, v temu prostoru, vendar v širini ljudstva
ali človečanstvo, se pravi, bodo tako nekako končno osvobojeni vsi, ki so nekako bili pribežniki.
Zarota pravzaprav odpira spodaj.
Sedaj poznate. Se pravi, kadar se odvija zarota, se pravi, se odpira spodnji svet. Vendar, sedaj vas
Bom popeljal na nekaj bolj zanimivega.
Ko nekako pričnete razmišljati o temu, kako bi nekaj zrušili, vam Bom sedaj to postavil v vsakdan. Se
pravi, vi morda želite zrušiti svojega šefa. Imate ga vrh glave, ker vas dejansko vedno bolj davi, vedno
več zahteva, vedno manj daje, vedno bolj čisti z vami svoja čista tla pod svojimi lepimi, takozvanimi
nogami. Dovolj ga imate. Pričnete ga sovražiti. Delate zaroto, kako bi se mu maščevali, kako bi ga
udarili. Preprosto, kako bi se ga znebili in kako bi ga odstranili.
In, ko vi pričnete tako razmišljati, se pravi, ojačate polje. Prav vaša avra prične vibrirati kot bi pričela
goreti, kot bakla, se pravi, se prične zunanji obok pravzaprav gorljivo vesti. In to le zaradi tegá, ker
oddajate sovraštvo, ker oddajate jezo, ker oddajate tisto nekaj, kar bi vi nadvladali, zrušili, uničili ali
kar pomendrali.
Takrat, se pravi, ker oddajate gorljivost, se pravi, kot nekakšna bakla ali smola, ki gori, se pravi, se
identično odzove nižina. Vendar, na to, na kakšni stopnji sovražite, Bom uporabil ta izraz, se pravi, po
takšni stopnji se bodo odzvanjali po plasteh v sami globini. Vendar, vedno pridejo le tisti, ki so najprej
na Zemlji ali deloma, kot bi bile noge v zemlji, njihovo telo nad zemljo. In tako se pravzaprav vije ta
nesmrtna duša tega vala in ona je tista, ki se odzove in se nalije okoli, se pravi, kot nekakšen kokon se
narije okoli vaše avre.
Haa… Takrat nastane nekaj najboljšega. Ideje, kako zrušiti svojega šefa, kar dežujejo. Vendar, ne od
vas. Od tistega genialca ali tiste genialne energije, ki se je ovila okoli vas, ker ste vi oddali točno
takšno energijo, kot ste jo hoteli oddati.
Takrat pride do nasprotij, do sovraštva in do fenomenalnih idej. Le vi ste tisti, ki dejansko le
poslušate. Ideje pa vam kar padejo na um in razum, kako ga uničiti, kako mu nastaviti past, kako ga
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morda zastrupiti, kako ga morda začrvičiti in še marsikaj drugega. Če ideje, ki letijo in privrejo, kar
tako, na vaš um in so od tistega, ki se je ovil okoli vas – morda so premale ali prenizke, se potem oni
naelektrijo in odprejo nižino podzemlja. In tako se plast za plastjo lahko vedno več odpira in vedno iz
vsake plasti, podzemeljskega sveta dobite novo energijo in novo energijo in nove ideje.
Si predstavljate?
Kot bi se človek okoli človeka kot obleka ovijal in vam podajal rešitve. Toliko idej, kot dobite
pravzaprav umov in razumov. In na koncu koncev zagotovo vam ena ideja zagotovo ustreza. Vendar
je prav zavisi, iz katere plasti je prišla.
In, pazite to!
Tista ideja, tista plast, tisti svet, tisti glas, točno v tisti kotiček preidete in od tam dobite pomoč,
vojsko, konjenico ali karkoli, če se smemo uporabiti sploh izraz to konjenico. To so stvori. Višje ali
globlje kot greste v nižino, v obratni smeri, večji stvori so, večje pošasti v vaših besedah pravzaprav
tudi so.
No. Ampak to še ni tako hudo.
Ko se odzovejo oni – seveda bodo hoteli nekako narediti vaš ukaz. To pomeni, da se ne bodo več
vrnili v nižino, dokler vas ne bodo prepričali, da je bila njihova ideja najboljša v kandidaturi idej iz
vsegá.
No, in tako vi, kot tisti »ubogi jaz« podležete prav njihovemu pritisku in na koncu koncev se nekdo iz
njihovega sveta, iz tiste mase utelesi nad vas. Haaa… In takrat naredite vi pravzaprav neko, ne ravno
super idejo. Izpeljete morda umor, zaroto, ki ste jo postavili in se morda nekoga znebite, ga
zastrupite ali napadete njihovi svet. In tako in tako se pač dogaja.
Vendar, tudi to še ni najhujše.
Najhujša od najhujšega šele bo. Se pravi, ko te energije za vas izvršijo napad, Jaz sem uporabil le to,
se pravi, izvršijo napad, vam naredijo vse, kar ste vi želeli, pa čeprav so želeli oni, se pravi, imajo
pravico vzeti žrtve.
To pomeni, da tistega, ki so ga napadle, ga preprosto prelijejo. Ko telo pade, ga one vsesajo v sebe in
potem enaki balon, enaka energija se ovija okoli njih. In kaj se zgodi? Ne odpre se višinski kanal,
vendar podzemni kanal. In duše preprosto se zlijejo v globino in se odmaknejo od vas. In kar po
plasteh se energije znova umirijo in vas zapustijo. In tisti »ubogi jaz«, ki si je marsikaj poželel, kako bi
morda spravil iz svetá ali naredil kaj slabega za svojega šefa, se pravi, ostane sam.
In kaj se potem zgodi?
V vašemu sodobnemu času in tudi malce nazaj so bila sodišča in so sodišča. In potem ti »ubogi jazi«
jokajo in stokajo, da niso bili oni, da niso to naredili oni, da se ne spomnijo in da ne vedo. In, kaj še Jaz
vem, kaj še vse. Vendar, tako se pravzaprav to godi. Vendar, le zato, da boste vedeli. In, na koncu
koncev, seveda, zagotovo ste kaznovani po strani zemeljskih ljudi, ker vas obsojajo. Vendar, tudi to,
da greste v zapor ali na vislice, ali pod kakšno giljotino ali morda na kakšno žganje, ni bilo tako hudo.
Najlepše od najlepšega ali najhujše šele bo, ko boste vi prišli ven iz svojega telesa – takrat pride tisto
najlepše. Odpre se pravzaprav prehod. Vendar, poseben prehod. Le prehod gorljive magme do točno
tistega sveta oziroma do točno tiste plasti, od koder ste dobili pomoči. In, seveda vas častno
sprejmejo in vas sprejmejo v takozvano podzemlje. Hmmm… Tam je velika zabava. Verjemite!
In, ko se želite rešiti in odrešiti, morate vsekakor znova iti v novo rojstvo. To pa pomeni – znova isti
zapis, z obtežitvami, ki jih dajo oni. Vendar, iz njihovega sveta boste dobili določene nalepke,
določene pozicije, določeno izbiro, kaj morate narediti, da se boste rešili.
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Vendar, ne le sebe! Tudi tistega, ki ste ga prisilili, da je šel v podzemlje kot žrtev.
Hmm… Vendar, takrat vam daje globočina nekoga, nekoga iz njihovega sveta v vaše telo. Tako
nastaneta dva v vaši telesni strukturi – kot jing jang, kot dobro in slabo. In potem nastane dvojni
karakter. Ali pa trojni ali kaj Jaz vem, še kaj? In potem je zabava popolna.
Ko se vi rodite, ko ste nekaj časa takšni, nekaj časa drugačni. In te zarote so pravzaprav zelo nevarne.
ZAROTE SVETLEGA KRALJESTVA
Vendar, poglejmo še zaroto iz svetlega kraljestva!
Enakopravno, kot si vi dobro morda poželite ali pa tudi, če vas nekdo prizadane in prosite ali molite
v to, da se zgodi nekaj kot po Višji strani, da se nekaj zgodi zato, da bo dobro za obe smeri, se pravi,
se vam v sodobnemu času velikokrat zgodi, da vas uslišijo Svetle sile in se na lepi način ljudje
medsebojno ločite, razhajate ali se kaj drugačnega zgodi.
Enako se po plasteh godi tudi zgoraj. Vendar, če greste zgoraj ste častno in častno pocrkljani.
Verjemite, vam govorim iz lastne pesti.
Vendar, karkoli že, zarote, se pravi, so tisto nekaj, kar odpira določene plasti. Zato je zelo
pomembno, da ločite medsebojno zarote.
Zarota je tisto, kar boste vi želeli in hoteli izpeljati ali pa le preproste misli, kako bi bilo, če bi bilo,
če vašega šefa morda ne bi bilo. Se pravi, to niso tako nevarne misli. To je čisto nekaj, kar se običajno
zemlja, rajni in tisti višji zabavajo in poigravajo z vami in vam dajejo določene fleše, da vidite, kako bi
bilo, če bi bila morda rastlinica, gobica ali kaj drugega. Nič kaj strašnega, da ne boste sebe prestrašili v
temu kaj je, če imate kakšne misli.
Težava nastane, ko vi začutite in se odločite, da sedaj je pa čas, da nekaj naredite in v svoje dlani
vzamete svojo usodo in jo postavite tako, kot ste si vi začrtali. Takrat pa se odpira le še globina.
Tako, da, za vsakega je pravzaprav poskrbljeno. Tako, da nikomur ni prizanešeno, vendar le zato, ker
sami želite tako.
Vendar, pazite!
To so pravzaprav energije misli, se pravi, tistih od daleč, daleč in od drugod. Mnogo tistih energij –
vidite, tukaj pa smo mi naredili veliko zaroto – se pravi, ki so bili najhujši od najhujšega in ki so, ali
kateri so, upam, da nekako slovensko kar dobro govorim?, se pravi, ki so se pripeljali s svojimi planeti
k nam in prišli v neko skupnost, so bili popolnoma drugačni od nas. Ko bi vi videli, kakšen svet je bil
pri nas, bi se smejali. Vaše pravljice prinašajo marsikaj takšnih kopitljaških glavic ali takšnih, ki so
malo ljudje kot človeška podoba, ki govori, na kakšnih kopitih, kot na kakšnih krilih, kot različna
krilata bitja z različnimi zobovji, kot različni sesalci in mnogo, mnogo tudi plazilcev, takih in drugačnih,
se pravi, to smo nekako dobili, ker smo želeli mi pomagati drugim, ki so zašli.
Dobrota je sirota. A na koncu dobrota vsekakor zmaga, ker je naš prvotni plan bil pomagati in narediti
čisto energijo pri vseh. Spremeniti misli.
Hmm… Dandanes vemo vsi, tudi vi, da ne morete spreminjati kar tako misli, če si nekdo nekaj ne
poželi. Vendar, mi smo tako kot vi, morda nekaj časa bili zaslepljeni, zavedeni zaradi usmiljenosti, ker
smo želeli njim pomagati, pa smo jim podajali različne rešitve na njihovi dlani.
Tako smo naredili nevšečnosti tako kot vi, tukaj na Zemljici. Vendar smo se učili in bili tisto, kar smo
bili. Čutili smo njihovo stisko in se jih usmilili.
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KAKO SE REŠITI IZ SAME ZAROTE?
Vendar, pazite to!
Na Zemlji, kako se rešiti iz same zarote, pa vam sedaj povem rešitev.
Bodite pozorni!
Veliko ljudi v temu sodobnemu času išče rešitev, kako sebi pomagati, ko sovražite? Ko zasovražite do
takšne stopnje, da bi preprosto vzeli morda macolo in koga treščili po glavi. Predvsem takrat, ko vam
ne dajo plačila. Ko morate živeti in preživeti in nahraniti lačna usta doma ali plačati določene kredite,
v katere ste se ujeli?
Krediti so ravno tako od plasti nižine in ne od tegá, kar daje Višina. Višina je vedno podajala le tisto,
kar vam je dala Mati Narava. Vzemite tisto, kar vam daje okolica vam v oblast ali v razdelitev. In ne
vzemite več, kot morete oziroma več, kot rabite oziroma več, kot lahko nosite. Zato pri nas ne
poznamo kreditov. Le pri vas jih poznate, vendar zato, ker so vam spreminjali program, da lahko
vzamete še več. Zakaj ne bi vzeli še več, ko pa Bog ima lahko ali poda še več?
No. In tako se tudi nekaj skrivnosti skriva v tisti Bibliji, Sveti Bibliji ali zapisu. Zakaj ne bi jedli iz jabolka
Spoznanja? Zakaj ne bi vzeli še malo več, kot pa bi bilo prav? Zakaj ne bi jedli iz vsakega drevesa
Spoznanja ali pa vzeli vse tisto, kar si vi hočete in želite vzeti. Hmm… Tako je pač Zemlja sproma..,
sproma…, spropragirala ali obrnila vaš program. Malce se mi zatika, vendar nič zato. Se razumemo.
TEHNIKA – KAKO SE OSVOBODITI ZAROT?
In, potem pridemo do takšne točke, ko vi res sovražite, vendar nočete sovražiti. In veste, da ste v
stiski. Takrat vam Jaz svetujem takole:
Preprosto stopite, kot bi stopili iz telesa nazaj. Vendar, skozi hrbet. Si predstavljate?
Sedite vsi potlačeni, jezni, besni, kar kuhate in res bi kar eksplodirali in ne boste eksplodirali. Vendar
boste vdahnili skozi nos, skozi nosnice. Pozabite na usta. Usta je zemlja, nižina in podzemlje. Tam se
ne boste umirjali. Tam se boste le še razbesneli.

Vdahnete skozi nos in preprosto izpraznete misli. Dlani poskušajte dati tako, da imate
nekako zaprte dlani. In znova vdahnete.

In svoje misli, kot bi oči, obrnite tukaj, kot v tretje oko, vendar pod tretje oko, se
pravi, ko se vam nos nekako konča, točno v tisto točko znotraj glejte. Zrite v to točko.
In pričeli se boste umirjati.

In ko boste to nekajkrat naredili, boste začutili, kako se iz vaših nosnic
prične širiti energija in se ovije okoli vas, kot bi se naredila kača ali cev.
In se zapre ali vrije bela cev v notranjost in raste po vašemu telesu. Kot
bi vas pričeli prepikati. In takrat boste začutili skozi telo svetlobno cev.

In vi še vedno zrite v to točko in zaznali boste cev.
Raste in raste. Kot nekakšen vprašaj, ravni vprašaj in v spolovilu, tik pred trtico, se pravi, med trtico
in spolovilom, se pravi, boste začutili kanal.
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Takrat se boste pričeli, kot razbremenjevati. Kot bi odvečna energija pričela odtekati. In prav
začutili boste v vagini ali v spodnjemu delu, moški ravno tako, kako se grejete in kako počasi se ta
energija, kot bi se raztapljala. Ker bes in energija jeze se pravzaprav kopiči prav v spolovilu. To boste
kaj kmalu zaznali.
Še vedno zrite v to točko in vdahnete in zapazujete, kako energija ali cev pravzaprav prosto teče in
se razbremenjuje.
In, ko boste nekajkrat le vdahnili, vas bo ta cev popolnoma razbremenila in osvobodila. To je tisto, kar
je najboljše za vas.
Takrat boste dejansko pričeli podajati ven vso slabo energijo in v ovojih se bo pričela barva
menjavati. Menjavala se bo iz bele v kristalno, prav identična, kot je vaša cev. In pričeli boste
kopičiti to energijo. Skozi cev, ki je prazna se boste razbremenili in znotraj, notranji ovoj se bo
naelektril. Popolnoma se boste umirili in zaznali boste gosto, belo energijo, ki se kopiči in kotali
znotraj vašega ovoja, kot bi bili v jajcu.
In to boste nekajkrat ponovili. In zaznali boste belo, gosto zmes, ki se vedno bolj gosti, kot sneg, kot
kristal in na koncu eksplodira proti višini.
Se pravi, zaznali boste, kar opazujte, kako bela energija raste, kot bi jajce na vrhu eksplodiral, se
razširil in nastane svetlobna energija.
In potem opazujte!
Vaša svetlobna energija se razširi tik pod zemeljsko nebo in gre v širino in višino. Kot bi laske, kot
bi koreninice rasle in nastajale.
In ko naredite to, boste dobili rešitev na svoji dlani.
Ne, kako se rešiti svojega šefa. Ne, kako se ga znebiti ali ga umoriti, ga zastrupiti ali nekako tako
odstraniti? Tako ali drugače.
Ti laski, ki nastajajo zgoraj, so prosti kanali. Kar poglejte! Lasek za laskom. Boste videli, da je prosta
cev, ki diha, ki se giba in to je prosti kanal za Bitja Svetlobe, da vam lahko dajo ali podajo rešitev.
Tako boste prešli v višji kanal in ne boste več jezni in ne boste več sovražni in se boste obrnili
navzgor in ne navzdol.
To je taktika spreminjanja, ki vam v življenju, v vsakdanu, tudi, če ste nekako užaljeni ali prizadeti,
pride prav.
In kar pustite to cev, to pajčevino oziroma to korenino, da se zraste in vraste v nebo. In boste videli
– počutili se boste, prav kako vam, kako se umirja, kot bi bili malce zadrogirani, tako mlahavi.
Sam nisem poskusil, kako to izgleda, vendar, predvidevam, nekako približno bi rad opeval, kako naj bi
to izgledalo in popolnoma se telo umiri in sprosti.
Prav težko telo dobite. Kot bi imeli težke roke ali težke noge, vendar le zaradi tegá, ker se sedaj
Višja energija steka na vas. In misli, umi in razumi Višjih Energij vam pričnejo podajati umirjeno
energijo.
Če boste le nekaj minutk časa ali nekaj trenutkov časa namenili tej tehniki večkrat v zaporedju,
dnevno, preko dneva, preko večera ali noči, boste ugotovili, da le pomislite na to in takoj se bo vaše
telo nekako preoblikovalo in takoj boste vi pričeli dobivati Čiste vibracije Čistih misli in ne boste se
odpirali nižini. Ne boste žrtvovani nižini, vendar boste imeli rešitev na dlani po Višini.
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Ko nekako začutite, da je dovolj, se pravi, boste prav videli, kako se koreninice kot priseski
postopoma spuščajo nazaj. Kot bi se napili te energije. Kot bi se napili, te koreninice ali ti priseski,
se bodo postopoma, postopoma zlivali nazaj.
In ta energija se bo preprosto pričela zlivati okoli, v vaše jedro, se pravi, in ulovila ali polovila ali
objela bo vaše telo.
In, ko bo dovolj gostljata, dovolj visoka ali nekako mogočna, se potem tudi popolnoma zapre
zgornji prehod. Prav opazujte to, kako pritisne to na čakro, kako se ta energija zliva znotraj in vaše
telo bo popolnoma umirjeno.
Tako ne boste več noreli. Tako ne boste več delali nevšečnosti ali neumnosti. In ne le to!
Ko se zaprete v takšno energijo, verjemite, nobeden šef, noben nasprotnik ne more več vstopiti v um
ali razum vaših misli.
Zakaj?
Ker telepatija pravzaprav lahko prodira preko nekakšnega diagonalnega
dela, se pravi, vaše glave, prav po diagonali. Se pravi, tako, kot bi nekako
vam sence preglodali ali prevrtali in to je tisto, kjer telepatija zelo
intenzivno tudi sodeluje z vami.

In ne le to!
Na ta način se boste tudi regenerirali in znova povlekli svojo energijo nazaj.
Uporabljajte to tehniko. Boste videli!
Že, ko boste pomislili na to, se bo v sekundi naredila energija, se pripela kot korenina in vas pričela
napajati, ne da bi razmišljali o poteku. In tudi, ko boste gledali morda najhujšega sovražnika ali
najbolj odvratnega nekoga, ki vas res mori, duši in ga imate res vrh glave, se boste vi pripeli na to
korenino in ga boste brez težav gledali in boste videli, kako hitro ga boste razorožili, razbremenili in
nič zastrupili.
In ne le to!
Njegova energija se ne deli več v vas, ker njegova energija ne more več prodreti v vas, ker se sproti
zapolnjujete s to energijo.
Zarota namreč odpira telepatijo. Zato je to tako zelo nevarno, da delate zarote. Se pravi, prav zarota
je tista, ki pravzaprav zapre te kanale po višini, da telepatsko dobite iz Čiste Izvirske Energije ali iz
svetá pravi dotok pravih misli, prave besede, se pravi, vam odpira nižino.
Naredite te tehnike. Uporabljajte jih dnevno. In tudi, kadar boste morda v spopadu z nekom, z
besedo, tako ali drugače, se le spomnite na te korenine, na to belino, na to svetlobo in boste videli.
Le poskusite, kako boste razorožili nasprotnika.
In ne le to!
S tem boste dosegli večjo vibracijo svojega polja in nasprotnika boste razbremenili do takšne mere,
da vam bo tudi dal tisto, kar vi rabite oziroma kar vam pripada.
Se pravi, če vam pripada denar, boste tudi prišli do denarja. Vam bo izplačano in to v zelo, zelo
kratkemu času. Morda že v tistemu teku dneva.
Prav to je tisto, kar boste dosegli s to energijo. To je nekaj nadzornega in nekaj velikega. Uporabljajte
to.
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Sedaj poznate, kaj zarote pravzaprav odpirajo. Vendar, da se nekako le še pretočim preko
zgodovinskega časa, da se dotaknem teme, na katero smo se spustili.
Se pravi, zgodovina ima mnogo zastrupitev. Zgodovina prenaša mnogo umorov. Vendar, umori,
zastrupitve in res tisto najtežjega od najtežjega, kar v šolski zgodovini poučujete, so pravzaprav le
umori, zarote. In ljudje tistega časa so bili porojeni in so množično porojeni še dandanes v isti
skupnosti kot vi, čisto sami.
Le tisti, ki nikakor niso zmogli v desetih poskusih ali dvanajstih poskusih sebe preoblikovati in res
spremeniti, so že žrtve najnižje celine ali globine, v kateri se nahaja še en materični svet.
Pa vam podam še eno lepo misel.
CIVILIZACIJA POD ZEMLJO
Vi hodite na Zemlji. In hodite po Zemlji in ste lahko srečni in presrečni, ker vas ne obdaja ta svet te
teme ali globine.
Če se spustite po severni strani ali po južni strani in greste skozi vulkanske prehode v globino vulkana,
vendar, ne pojdite tam, kjer je še vreto in zavreto, boste upepeljeni. Pojdite tam, kjer so ohlajeni
prehodi, ko imate lepe, kompaktne kotanje in prehode. Pojdite v globino Zemlje in prišli boste do
nove civilizacije, ki je pod Zemljo.
Dragi moji.
Vi niste edini živi na Zemlji. Pod Zemljo, se pravi, pod katero se skriva tudi nekakšna magma, se pravi,
je jedro. To jedro je sonce ali luč drugi civilizaciji, ki živi pod vami.
In predstavljajte se! Predstavljajte si, kako zabavno je šele njim živeti v kompaktnosti, ko pa preko
njih tečejo takšni mogočni svetovi. Ste morda pomislili, kakšna karma ali postavitev je sledila šele
njim?
Tako, da, dragi moji, mnogi na Zemlji že nekako vedó, opevajo, da niste sami na Zemlji, da niste edina
civilizacija na Zemlji, vendar, civilizacija spodaj pod vami je res zabavna civilizacija. Nižja, vendar višje
razvita od vas. Vendar tista, ki rešuje pozicijo za vas. Tako, da bi bilo dobro majčkeno sodelovati z
njimi. Bi se marsikaj naučili in spametovali tisti, ki ste zgoraj. Morda bi lažje spremenili svoje misli, da
ne bi bili tako nabrušeni ali nekako »žlehtno« usmerjeni.
Vendar, ne glede na to, imejte se radi in spoštujte se. In ne delajte zarot, dragi moji, drugače ne boste
prišli iz Zemlje, vendar boste postali del kompaktnosti Zemlje. Vendar, vsi tisti, ki iščete rešitve po
duhovnosti, se spreminjate in čutite – ni potrebno iti na neke seminarje ali na predavanja ali karkoli
drugega. Tega vi ne rabite. Potrebujete ljubezen, srčnost, toplino. To je tisto, kar odpira Zgoraj in to je
tisto, kar vam potem daje tudi kanal, da lahko preidete in odidete morda tudi k nam.
Tako, da, dragi moji, sedaj vam bom privoščil morda prosti čas za kakšno kavico, za kakšen čaj ali
kakšen prigrizek kot ga imate tam pripravljeno. Tako, da, vsekakor se vam bomo morda tudi
majčkeno pridružili.
Vendar, le še tole vam povem.
Daritve so bile danes res posebne daritve. Nismo hoteli napisati v vabilo, kakšna je pravzaprav
daritev. Vendar, razbremenitev in izničenje najtežjih zapisov, ki so morda celo vaši ali od tistih, ki jih
imate morda celo radi.
Daritve so pravzaprav bile v takšni smeri postavljene, da smo izničili oziroma bomo izničevali najtežje
zapise, ki se morda povezujejo skozi zgodovino vaših rojstev prav z globino. Tako, da, bodite
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zadovoljni tisti, ki ste tukaj. Vendar, morda bomo še dva obhajali, ki dejansko nista zmogla priti,
vendar bomo dali tudi tistim nekaj malega.
Tako. Da, Zemlja se bo razbremenila, to nekako opevamo vsi. Predvsem pa bomo častno sedaj tudi
odšli, le za toliko, da se boste malce odpočili. Potem pa bomo znova nadaljevali.
Lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Postopoma bomo sedaj lahko nadaljevali. Upam, da ste v predhodnemu terminu ali delu
uživali, da vam je bila tema kar se da nekako razumljiva. Tako kot sem opazil, da ste nekako uživali pri
obedu, ste zagotovo, vsaj večina, kot smo gledali in pogledali, uživali tudi v tematiki. Vendar,
kakorkoli že, danes bomo, sedaj v nadaljevalnemu delu, se posvečali vam znova nazaj.
Vendar, najprej en lep, topel pozdrav, tako kot pravijo, da moram nekako opevati, da vas moram
znova pozdraviti. Pri nas so danes vsi nekako razigrani, zato je tudi energija čisto drugačna. Imamo
drugačne povezave, drugačne ljudi, mnogo pa je rajnih ljudi danes skupaj z nami tudi vezanih in
povezanih.
Saj veste, saj poznate in kar vidite – bliža se prvi november, dan, pravzaprav praznik, zabave za tiste,
ki nekako niso več med vami, a hkrati so mnogo več med vami, kot si upate misliti. Vendar, zabava je
popolna tako pri nas kot tudi pri vas. Vendar, tile rajni nam res danes majčkeno ponagajajo ali pa
palčkajo. Kar plešejo in se družijo. To je tako, kot bi bili na zabavi ali na veselici in ne na delu. Tako
nekako imamo danes pri nas.
Vendar, ta čas je namenjen vam. Tako, da, dragi moji, s kom bomo pravzaprav danes pričenjali
oziroma spraševali oziroma odgovarjali na vaša vprašanja? Kdo bo pravzaprav tisti prvi, ki bo nekako
dal besedo na nas?
»Pozdravljeni Gospodje. Tisti prvi sem jaz.«
(smeh) Pozdrav.
»Pozdravljena Lana. Vsi smo zelo hvaležni, da smo lahko z vami, za vaše učenje, za vso pomoč, ki
nam jo dajete. Zelo smo hvaležni za današnje daritve. Res, so čudovite.«
Malenkost.
»Pa bi mogoče začela kar s tem praznikom naših rajnih. Kako je s tem? Kako je z obiskovanjem
grobov? S prižiganjem sveč?«
Takole.
Najprej naj, iskrena, sprejeta zahvala od nas vseh. Rajni se očitno imajo lepo. Danes imamo res veliko
zabavo. Vendar, kakorkoli že, čas rajnih šele prihaja. Sedaj so tisti, malce bolj svetli, in tisti, ki so že
nekako dosegli in prestopili neko stopnjo zavedanja in zemeljskega ujetništva. Zato imajo razlog
slaviti. Verjemite!
To je tisto, kjer nekako več tisoč glava množice je danes preko pol polnoči do poldruge ure zmogla
ozavestiti in se odpreti in nekako postaviti sami sebi višja merila in so se odpeli od ujetništva Zemlje.
To je tisto, kar je prava zabava. Imajo razlog.
Drugače pa – prvi november je res poseben praznik oziroma praznik pravzaprav rajnih, tistih, ki so
zaostali. To pomeni, da tisti, ki so tudi ujeti ali postavljeni na grob in kadarkoli pridete na samo
grobišče, bodite pozorni, mnogokrat začutite energije, kdaj je grob pravzaprav polhn ali poln, da bom
pravilno prevajal. Me kar karajo v ozadju. Vendar, danes mi gre res majčkeno tako križem kražem in
to je tisto, kar se najbolj čuti.
Kadar stopite na grob nekoga rajnega, poskušajte zaznati njegovo energijo. Kadar je v grobu, se pravi,
kot nekako oglata ali ostra energija, se pravi, kadar čutite, dobesedno, kot bi bil grob nekako prelit, je
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nekako energija, hmm.., da vam nekako bolj previdno obrazložim, se pravi, telesa. Telo pa
pravzaprav je nekako razdeljeno iz večih bitij in v telesu ali za telo, se pravzaprav darujejo določena
bitja, ki so nekako pripravljena na proces. Tista, pripravljena na proces razkrajanja.
Le kdo mislite, da je vedno pripravljen na proces razkrajanja? Običajno tisti, ki so nekako najbolj zašli
v davnini, tisočletja nazaj ali karkoli drugega.
In na grobovih se nekako začuti tako, prav oglati grob. Na to bodite pozorni!
Kadar začutite to, se pravi, je pripeta energija razkroja, tudi, če so upepeljeni. Nič zato. Se pravi, to
je tisto, kar je nekako pomembno.
Kadar na grobu zaznate nekakšen tulec kot nekakšna svetlobna energija, je pravzaprav odprt kanal
in poglejte, če je svetel kanal. Se pravi, v sredini groba. Se pravi, poglejte, nekako naj vam oko se
zazre višje – boste videli plast, kjer oni stojijo. Vi stojite nižje po materiji. Oni stojijo višje in njihove
noge se pravzaprav povezujejo preko tega kanala in to je tisto, kjer so pa že tiste duše, ki nekako se
zmorejo tudi spustiti k vam, do vas ali pa odmikati se od vas.
Kadar pa zaznate na grobu nič ali prazna energija, pa pomeni, da ni nič več na grobu ali morda v
tistemu času tistega zavedanja. Vendar, kadar se grob izprazne, se pravi, je prišlo tudi do odstranitve
energije, ki je bila najbolj zadnja ali ovirajoča se. Se pravi, prav tista, ki je bila v samemu telesu ali za
telo.
Tako, da nekako tudi zaznavate, kdaj imate prazen grob in hodite le dekorirati neko hišico in kdaj
imate koga, s katerim se lahko nekako spogledujete.
Vendar, kadar je grob poln, običajno vas vedno prevzame tista žalost ali pa neko hrepenenje, ali pa
tisto nekaj.
Kadar pa običajno pridete, kar tako, nekam, kot bi nekam se posedli za mizo, pa je pravzaprav
vedno prazen grob.
Tako, da boste vedeli, kdaj se splača malce pojokati ali pogodrnjati ali ga malce okarati ali kaj takega.
Dajte si duška takrat, kadar je nekako svetlobni steber ali kaj takega. To je tisto, kjer je najbolj
plemenito takrat kaj jim povedati ali se olajšati.
Ker, večina ljudi pride na grobove in tako, kadarkoli obhajam, vidim prav to, ko se jokajo in jih karajo,
ker so odšli. In ubogi reveži, tisti, ki so odšli, ker so vedno okarani. Tako, da na to bodite pozorni, da
boste vedeli, kdaj sebe olajšati in pa kdaj jih povabiti.
Kadar pa želite koga povabiti, od teh rajnih, pa bodite pozorni.
Takrat, kadar energija, nekako, kot bi se sukala ali spiralno zavijala in rahlo prasketa. Na to bodite
pozorni. Boste videli, takrat pa vas bodo rajni uslišali.
In ko boste prišli na grobišče, morda na prvi november, boste večina začutili gostoto. Gostoto vsegá,
kar prihaja od vsepovsod, predvsem pa iz nižine ali iz mesa. Tako, da, majčkeno bodite previdni,
kadarkoli greste na grobišče, da ne boste nekako več imeli govora ali pogovora s tistimi, ki so
razkrojevalci, ki sodijo v nižino. Tako, da, resnično je dobro iti na grob takrat, kadar je manj
obhajajočih, se pravi, kadar ste sami z grobom, kjer ga začutite in zaznate, kot pa množica, ker za
vsakim posameznikom – se pravi, ko vi nekako prikorakate na sam grob ali na pokopališče, se pravi, z
vami pride množica različnih bitij, ki so vaša bitja.
Se pravi, potem si predstavljajte. Imate deset bitij po materiji, sto ali tisoč pa jih pride po etru. In to je
tisto, kar imate potem lahko kar pestro na grobišču.
Tako, da Jaz bi vam svetoval, rajši kakšne dneve, mnogo prej, iti na grob ali pa mesec dni kasneje ali
kaj takega, kot pa takrat, na samo grobišče. Ker, takrat imate res vse odprto. Vendar, začutite, kaj si
pravzaprav želite in potem takrat tudi pojdite.
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»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Nasvidenje.«
»Najlepša hvala za vse, vse darove, za vse vodstvo. Posebej pa še za danes, ker ste nam odprli oči,
zakaj nam je tako težko v službah.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Hvala. Rada bi pa vprašala, res je zelo osebno. Ampak, ker je ravno sin, mu je, iz, ne vem, ali je iz
togote ali je to tudi del zarote, sošolec zlomil nogo v šoli v naravi. Kaj naj storim, da bi se čim prej
mu pravilno zarasla nazaj?«
Ho… Bomo najprej naredili mi nekaj. Drugače pa imate tukaj neko krasno osebo, ki vam vsekakor
lahko tudi pomaga. Peljite ga morda na kakšno – ne bom delal sedaj propagande. Sedaj me že karajo.
Vam bom povedal kasneje preko Lane, vendar vam bom povedal kasneje. Ne booom delal
propagande, v redu? Uff… Danes moram res paziti! Vendar, Jaz bi kar povedal ali opeval, potem pa bi
bila reklama. Dobro.
Tako, da, vidim, da se bo v zelo kratkemu času nekaj dodalo, nekaj bo užival, vendar tudi neka
vibracija neke aparature in neke osebe bo zagotovo zelo, zelo pospešilo samo celjenje. Tako, da
preko meseca dni ne bo več večjih težavic. Preko leta dni pa zagotovo, zagotovo čisto nič več.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Hvala za vse skupaj. Mene pa zanima, kako je z … Pravzaprav sploh ne morem govorit.
Predajam.«
(smeh)
»Prvo pozdravljeni. Meni se pa misel navezuje na te rajne, ki ste jih omenjali. Pa me zanima. Jaz
sem doma iz take vasi, kraja, predela, kjer je ogromno takih duš, bi rekel človek, ujetih. Pa me
zanima, a obstaja kakšna pot, kakšen način, da bi se zdaj prav ob tem, ob tej priliki prvega
novembra tem dušam kaj pomagalo ali jih kam usmerilo ali kakorkoli, jim nudilo neko podporo tudi
z naše strani?«
Zelo dobro vprašanje.
Se pravi, duše mnogokrat odidejo, ko srčno molite za njih ali za vse tiste ljudi. Vendar, morate biti
srčni. Vendar, tisti, ki molite, se pravi, odpirate za njih kanal, kar pomeni, da preko vašega kanala
potem lahko tudi odidejo. Vendar, nekateri tudi pridejo bližje in nekako tudi pogledajo v vas.
Tako, da, Jaz bi vam svetoval tako:
Ne bi vam svetoval ravno moliti na svetih krajih. Tam, kjer so oni. Vendar, molite rajši ob svetemu
kraju ali morda nekako v bližini. Ali pa pojdite nekam, kjer imate pogled na pokopališče. Tam boste
šele videli, kakšen uspeh lahko dosežete. Pokopališča so vedno nekako na neki brižini ali na nekemu
bregu ali gričku, kakorkoli že. Se pravi, in poskušajte iti nad ta del ali iz drugega kotička, se pravi, da
gledate na pokopališče. Lahko ste izven pokopališča. In to je tisto, kjer boste imeli največjo moč.
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In, ko boste imeli pokopališče pred seboj, pod seboj, nad seboj, se pravi, da ga vidite kot
obrisanega, potem dejansko pričnite moliti in takrat boste videli. Ko boste molili vi, se bo nad
pokopališčem odprl steber svetlobe, ker ste čisti vi, ker molite za njih. Se pravi, in ta čista energija
se bo odprla. Odprl se bo steber in oni se bodo lahko nekako znova premaknili naprej ali navzgor.
Vendar, običajno, kadar molite, se pravi, se njihovi vodniki spustijo do nižine in boste videli lase ali
svetlobne energije, se pravi, kjer oni znova dobijo priložnost, da lahko pridejo do neke stopnje, kjer
potem odidejo, pogledajo potem svoje življenje, vstajenje in tako dalje. Tako, da poskusite s tem in
boste osupnili nad svojo močjo svoje misli.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz bi se najprej rada zahvalila, ker nam iz drugih sfer prinašate darove in
informacije, ki so nam Zemljanom v veliko pomoč in nas to plemeniti. Sama bi pa postavila rada
eno osebno vprašanje, pa še eno drugačno. Zanima me, če sem odstranila bodalo že?«
Da.
»Drugo vprašanje pa, kaj nam pravzaprav sporočajo kometi, ki zdaj padajo tako na veliko in bodo v
decembru tudi?«
Zanimivo vprašanje.
Kar se tiče bodala, ste ga odstranili. Imate le nekaj okruščkov ali nekaj ostankov, tako, da bi vam
svetoval, da poskušate z Andalo še malo izriniti oziroma izprati to energijo teh zaostankov ali teh
okruščkov. To je tisto, kar bi vam svetoval.
Drugače, iskrena zahvala za vašo besedo.
Kar se pa tiče kometov – vsekakor, mnogo kometov prihaja zaradi razstrelitve določenih planetov,
ostankov ali zgostitve določenih plinov, vendar le zaradi tegá, ker so nekako energije drugače
postavljene. In, ko zavibrirajo določene energije v Vesolju, prihaja do zgostitve in do nekakšnih
izstrelitev teh, dejansko kometov, kot vidite, ali kamenja ali vsegá, kar nekako tako po domače
opevano. Prifrči z neznansko hitrostjo in se to nekako tudi zasveti, ko pride v vašo atmosfero ali se
odbije od vaše atmosfere.
Mesec december in vse do meseca januarja, februarja, bo kar nekaj kometov prešlo, vendar le zaradi
tegá, ker so nekako plasti tako postavljene. In tudi nekako Zemlja se v takšni smeri tudi nahaja. In
imeli jih boste šele proti koncu, nekako preko dveh let, v tretje leto. Takrat boste šele videli velike,
velike lepote prav po kometih. Tako, da najlepše po kometih pravzaprav šele bo.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Ja, hvala, ker smo lahko v vaši družbi. Eno vprašanje, ki nas, mogoče mene ali pa moje podjetje
mal muči že celo leto. Imamo kar nekaj projektov, ki so zaključeni, pa nekak ne pridemo do
denarja, ki smo ga zaslužili. In drugo. Celo leto se trudimo na celem, na vseh koncih sveta,
povezujemo neke naveze za nove posle, pa se tudi, recimo, še ne odpirajo.«
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Vi imate to prelomnico nekako v drugemu letu, med drugim in tretjim letom. Vendar, počakajte.
Sedaj se energije ravno menjavajo in se postavljajo. Dva projekta vidim, da bosta plačana, ki sta
nekako v velikemu zaostanku, na katere ste že skorajda pozabili. Nekaj malega, razpršenega, vendar
ne v celoti, pa boste dobili plačanega – kot neke deleže ali nekaj takega.
Vendar, največji pritok denarja vam prihaja šele v drugemu letu. To je tisto, kjer vam potem
konstantno pri nekemu projektu prične teči tudi neki denar. Vendar, projekt bo nekako novi, vezan
na domače ozemlje in hkrati vezan tudi na tujino. In tam bo pravzaprav konstantno prišel denar. Kaj
več vam tukaj javno ne želim opevati ali odpirati.
»Hvala.«
Prosim.
»Najlepša zahvala za vsa ta zanimiva znanja in seveda darove, še posebej. Mogoče tudi jaz eno
vprašanje, osebno. Jaz sem v življenju nekak povezana z eno sorodnico, se pravi, z žensko osebo,
ženskega spola, a ne, ki, po očetovi liniji, ki je sicer umrla, je ne poznam, še pred mojim rojstvom.
Ampak, nekako me življenje vozi tako, da prihajam v kraje, ki so bili za njo pomembni. Zdaj, ne
vem, koliko je to zame bolj ali manj pomembno, ne. To je eno. Pa. Skrbela sem za njen grob, zdaj v
zadnjem času, ki smo ga pa nekak v dogovoru, se pravi, se je ta, njeno ime prestavilo in združilo z
nekim drugim grobom, ki je bolj družinski. Zdaj, ko jaz pridem tja, seveda, imam to dilemo, ne.
Postavim svečko na eno stran, ampak, nekak se povezujem z drugo lokacijo, ki je v bistvu blizu. Pa
mogoče majčken o tem, kako je s tem prekopavanjem, ne.«
Da. Takole je.
Vas mnogokrat vodi ta oseba. Bodite pozorni na to, kako vas nekako morda po zunanjosti dlani kar
majčkeno zaprši ali zahladi. Na trenutek, ko se ona poveže z vašimi dlanmi. Bodite pozorni na to!
Boste zapazili, kdaj se ona povezuje z vami in vas potem pelje in popelje in dela.
Kadar je v grobih, se pravi, ni težava v temu, da nekako prestavite ime ali kaj takega, se pravi, iz groba
na grob. Težava pravzaprav nastane, kadar so kosti ali pepel ali upepelitev, se pravi, na nekemu
prostoru in vi prižigate drugje. Se pravi, takrat mnogokrat se osmešite, ker mnogo duš pravzaprav
sedi na svojemu grobu in vas gleda in vi prižigate in darujete in postavljate tam nekje, v ozadju, ona
pa pravzaprav gleda in sedi in čaka. Tukaj se velikokrat osmešijo določeni ljudje.
Vendar, kakorkoli že. Če želite grob prestaviti, vam svetujem takole:
Najprej molite na samemu grobu in jo prosite odpuščanja in prosite, da vam dopusti in da miru, da
se lahko njeno okostje pravzaprav prestavi, upepelitev ali karkoli drugega, se pravi, njene ostanke
ali od kogarkoli in ga prestavite potem v drugi grob.
Vendar, ne pozabite obrazložiti zakaj in kje bo postavljeno.
Vendar, največja teža pa nastane, če ta oseba si je predhodno sama izbrala ta grob. Se pravi, da si je
ona izbrala in da jo vi sedaj na silo nekam prestavljate, potem nastane nekako takšno, ne ravno
ravnovesje. Če pa osebo pokopljete ali prestavite celo k osebi, ki sta se sovražili, potem pa gorje vam.
Se pravi, takšna oseba pride k vam zagotovo. Potem bodo leteli in lončki in piskrčki in posodice in še
kaj drugega okoli, verjemite, ko bo ona pravzaprav jezna.
Vendar, tudi, če prestavljate okostje ali kaj drugega, ne nastane težava, kadar se je energija že
odslovila. Se pravi, kadar je duša odšla, duh odšel in pokopanina čistega izvira materije, se pravi,
takrat lahko tudi prekopljete.
Vendar, velikokrat pa se zgodi, tudi tisočletja, da v same kosti se vrača duh od duha. Takrat pa je tisto
nekaj, kar vi, ko prestavljate ali izkopavate grob, na primer, kakšni arheologi, se pravi, potem imate
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lahko težavice, če gledate v okostje, ki ga izkopavate, ker ta energija vdre ali preteče prav direktno v
vas.
Zato morate vedno, kadar prekopavate grobove, tako ali drugače, lahko tudi stare tisočletja, se pravi,
vedno izkopati najprej grob pri nogah, se pravi, in iti postopoma proti glavi. Tudi, če je sama krsta.
Pomislite, kje so noge in morda so pravilno tudi pokopali toliko časa nazaj, da ne boste res treščili v
glavo. Ker, vsa energija se shranjuje v umu oziroma v glavnatemu delu.
In, ko izkopljete noge, pojdite naprej proti višini in predno odgrnete oči, no, dragi arheologi, se
prosim, odmaknite, da tista energija gre mimo in se rajši obrnite nekaj trenutkov proč, da to steče.
Ker, to je udaren val te energije. To vedo tisti arheologi, ki izkopavajo grobove.
In to je nekaj, kar je v bistvu tisto malce riskantno ali nevarno.
Tako, da Jaz bi vam svetoval, da najprej začutite ali je grob prazen, se pravi, ali ne. Ali se je ta energija
odslovila ali ne. Bi vam pa vsekakor svetoval, da greste na grob, da prosite odpuščanja oziroma, da
prosite soglasje in odobritev, da vam ona dopusti in da se sprijazni oziroma sprejme, da ste jo
premaknili. Vendar, to je tisto, kjer se morate na samemu grobu nekako poprositi oziroma jo nekako
odsloviti. Potem ne boste imeli večjih težavic. Vendar, običajno so duše kar sprejemljive in nekako
razumevajoče.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Dober dan. Lepo pozdravljeni. Se zahvaljujem za vse, kar mi pomagate in nudite pomoč. Moje
vprašanje bi pa bilo, zanimajo me podzemne jame. A so v bistvu to za nas koristne, koristno, da
hodimo tja ali lahko kakšne škodljive energije vzamemo nase. In, pa mogoče, če več poveste o teh
bitjih, ki so, katere ste prej omenjali, ki so podzemna in v bistvu imajo tudi neko znanje? Hvala.«
Jame so vedno odprte jame. Vendar, v tistih jamah, kjer so nekako prehodi ali kaj takega, se običajno
bitja niti ne zadržujejo kaj veliko. So pa dejansko morda bolj zaznavne energije, ker ste v miru in tišini
in takrat zaznavate lahko plasti.
No, ko se spuščate v takšno jamo, se pravi, ko greste po plasteh, pojdite res z mislimi ali z energijo
slušenja ali čutenja, da se spuščate po plasteh. In zabavajte se. Pojdite malce višje, malce nižje. Malce
višje, malce nižje. Boste videli, kako se svetovi pravzaprav zaključujejo. In prav v jamah jih boste
zagotovo zaznali.
Plast, kdaj se neki svet konča, se pravi, se zemeljski svet konča prav tam, kjer se koreninice
končajo, se pravi, to je ta zemeljski svet, po kateremu nekako hodite in potem se prične drugi svet.
In pojdite po plasteh. Boste videli, našli boste te svetove.
Vendar, v jamah, običajno, tako, kot Jaz poznam in kar vidim, ne napadajo ljudi, ker imajo svoj mir. Se
pravi, ker imajo svojo umirjeno energijo. Vendar, gorje pa tistim, ki nekako delajo v jamah določene
obrede. Tako, da sektični obredi vsekakor so odsvetovalni oziroma jih ne svetujem, da jih delate,
glede na to, da se boste sedaj mnogi spomnili, kaj bi bilo dobro in kje bi bilo dobro pravzaprav kaj
delati. Ne delajte tegá!
Tam boste luščili njihov mir in delali jim boste nemir. Ne delajte tegá! Rajši pojdite zgoraj in zgoraj na
sami Zemlji delajte, tam boste bolj se zabavali. Boste tudi obhajani.
Tako, da Jaz bi vam svetoval vsekakor, vsekakor hodite v takšne tišine oziroma globine, vse, dokler
čutite, da vas vleče in da vam je dobro. Se pravi, potem, po tej strukturi pojdite.
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Kar se tiče zemeljskega sveta, poglejte, prav v osrčju Zemlje, zagotovo imate to tudi kje posneto, tako
kot vidim, imate določene dokaze, kjer živi civilizacija pod vašo Zemljo. Oziroma, kot bi Zemljo
razrezali ali razsekali, je znotraj še civilizacija in ima oranžno nebo, dragi moji.
Vi imate modro nebo. Oni imajo oranžno nebo. Zelo lepo in zelo očarljivo in tudi oni se borijo z reptili.
So manjše rasti. Niso tako poraščeni, kot ste vi. Imajo večje, bolj izbuljene oči in so, nekako tako,
podobni vam. Vendar, manjši vam. Vendar, niso palčki ali škratulje. Prav fizično kompaktna civilizacija
in to je znotraj, okoli jedra Zemlje, je pravzaprav ta civilizacija.
In mnogi, ki lahko nekako potujete preko severa ali južnega pola, se pravi, je glavni vhod v osrčje
Zemlje. Poskušajte poiskati malo po dokumentaciji. Boste morda osupnili in boste dojeli, kaj vam
želimo prišepniti. Tako, da imate dokaze tudi za to. Vendar, malce odprite um in razum in predvsem
oči in svojo radovednost.
Tako, da v jame, vsekakor, kar pojdite.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse te daritve, za vaša vodenja. Pa bi imela vprašanje glede
urokov. In sicer, me zanima, kako ti uroki vplivajo na vse tiste, na katere se izvajajo pa tudi na tiste,
ki jih izvajajo?«
Mmm… Zabavno!
Takrat, kadar se izvajajo uroki, so res vsi predani, vsi čustveno nekako navezani, sovražni in nekako v
ljubezni predani, da škodujejo. Si predstavljate, kaj takoj pride k njim? Zagotovo se že to v naprej vse
ve – kdo, kaj in zakaj se bo odzval.
Vendar, tisti, ki odzvanjajo oziroma delajo uroke začutijo, vidijo, zaznavajo, da je nekaj temnega in
dobrega in vsi dejansko se še bolj potrudijo, da še malo krvi darujejo, da morda še kakšno živalico
darujejo, da morda kakšno lutkico ali sliko naredijo in jo potem dobro prepikajo. Tako, da, če je le
mogoče, dobite veliko vbodnih ranic in potem samo nekako počasi izparevate in vas popije in
energija odhaja in bolijo vas organi. Odmrejo vam organi. Iz neznanega razloga preprosto odidete iz
tega svetá.
Če jim ni dovolj, naredijo še kakšno vudu lutko in jo še malo prepikajo in še malo s krvjo polijejo. In
to gre še iz generacije v generacijo. Zabava popolna!
Vse dokler tisti nekateri, ki delajo uroke, če se smem tako, majceno pošaliti, vendar ni tako nekako
zabavno, verjemite! Zabava je šele kasneje, ko pridejo oni tam, kamor sodijo. Se pravi, gredo skozi
enaki postopek.
Vam bom izdal eno večjo skrivnost.
Danes, ki je tako nekako nobel in inn, da nekako uročujejo, uročujete – ne ravno vi, vendar tako, se
pravi, se delajo uroki kar tako, že med mladimi. Tisti, ki uročujejo, se pravi, in ko nekomu nekaj
naročijo, on izvede in naredi. To je energija misli, ki pride do nekoga. Zagotovo izbere tudi del žrtve
ali popolne žrtve, če jo Svetloba predhodno ne očisti ali ne odreši, se pravi, se ta duša spoji v globino.
In tam čaka.
Žrtev gre v globino, kamor ste jo namestili. Saj ste jo pač poslali tja, v tista kraljestva ali svetove. In
potem vi še vedno delate in delate in delate. In kaj se zgodi?
Po večih obdobjih, se pravi, pridete na vrsto tudi vi, da odidete iz fizične materije. Tisti, ki ste pač
uročevali. Takrat pridejo, seveda, zagotovo, najbolj svetla bitja, tista, ki so vam poslužila. To pa ni
Svetloba. Svetloba nikoli vas ne bo poslušala, da boste naredili kaj mastnega ali sočnega.
In ta energija potem pride po vas. In vi pridete v nižino in vidite vse svoje žrtve, ki vas počakajo. Si
predstavljate šoka, ljudi ali ljudstva, ko z grozo ugotovite in pogledate nekoga, ki ste ga morda
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zasovražili, ga zastrupili in se ga znebili? In potem ga, kar naenkrat, srečate iz oči v oči. Vauu, zabava
popolna! Ko bi vi videli, kako padajo v krike, v igro, v bes, v marsikaj!
Vendar, običajno so žrtve pripravljene na ta proces, ker jih počakajo in dočakajo. Vendar, žrtve niso
spodaj mučene. So le ujete in ne morejo iti ven, dokler jih nekdo ne izpusti, da lahko preidejo. Jim
odpre kanal in potem odidejo preko kanala ven. Vendar, običajno se tudi same žrtve odločijo, da
počakajo. Ker časa imamo v našem svetu več kot dovolj. Zapomnite si to!
In potem, si predstavljate, ko pride tisti, ki je naredil kaj »dobrega« ali tako »približno dobrega«, da je
pogostil nekoga, da se ga je znebil, kako vedno igrajo, kako igrajo, kako se poskušajo nasmejati in biti
veseli njega in potem se prične odvijati program gledanja – kako je žrtev trpela, kako je žrtev
podoživljala, kako je žrtev se soočala in ves proces bolečine žrtve dobi on na sebe. In se sooča s tem.
Žrtev pa preprosto gleda.
In dokler žrtev ne odpusti, se pravi, se ta masaker ne konča. Vendar, ko žrtev odpusti, se pravi, in
duša najde nekakšen mir, se ona tudi iz sveta poslovi, ker po njega pride Svetloba. In po teh kanalih
potem žrtev odide in se seveda zagotovo mora vsaj dvakrat reinkarnirati, da nekako zaceli ta program
te bolečine.
Haaa… In šele potem je zabava za tiste, ko zadnja žrtev odide.
Šele takrat pridejo na vrsto prav tisti, ki so nekako coprali. Takrat se prične zabava nad njimi. Temna
bitja, ki niso ravno lepa bitja, ali pa, če jih imate pač v takšnih pogledih, se pravi, oni pričnejo delati
vudu energijo morda prav na vas, če ste jo delali vi. Vendar, s to razliko, da vi postanete lutka. In ne
lutka, kar tako, nekaj drugega. In direktno v vas pričnejo prebadati energijo. In zabava je res popolna.
In to lahko traja tudi večnost. Dokler se nekdo ne naveliča oziroma jim ni več zabavno. Vendar, ta
bitja so skreirana za to, da jim je zabavno.
Tako, da, verjemite! Kakorkoli je na Zemlji težko, je pod Zemljo, na koncu koncev, kar lahko. Zato je
mnogo duš, tudi takšnih, svetlih, pomešanih in ujetih spodaj v nižino, da boste vedeli, zakaj?
Občasno, ko gledate, vidite bele energije ali svetle energije spodaj, v globini. Vendar, njih ne mučijo v
globini, vendar, so pa zaprti v nekemu sistemu in ven, pač, ne morejo, dokler jih nekdo ne loči.
Tako, da, upam, da Sem vam nekako dokaj približno poskušal odgovoriti.
»Hvala.«
Prosim.
»Prisrčen pozdrav tudi z moje strani. In, res, hvala vam vsem za vse, kar mi dajete in delate za
mene. Zanima me samo nekaj. Ali je mogoče tisti dogodek, ki se je zgodil prejšnji teden, kaj
preusmeril mojo pot, a vse še vedno teče v pravo smer?«
Jaz vidim, da je še vedno začrtano vse v isto smer in vse teče v začrtano smer, tako, da kar pogumno
naprej. To je le nekakšna prepreka, ki jo boste prestopili, prehodili in potem z veseljem naproti
stopili.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Prisrčna hvala predvsem za današnje darove in za vse, ki sem jih prejela nazaj in tudi
moja družina. Hvala vam.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
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»Prisrčen pozdrav tudi z moje strani in se vam spet najlepše zahvaljujem, da sem lahko z vami, da
mi stojite ob strani in da vse to prenašam. Bi pa prosila za eno vprašanje. Mogoče se nanaša še na
prejšnjo temo – jeza, ali pa to sovraštvo ali pa, ne vem, zamera? Ne vem, mislim, pač, mene je
prizadelo to, izguba službe. Ne vem, če sem že odpustila? Oziroma, mogoče v srcu še vedno čutim
eno zamero, eno jezo. Kako preko tega? Ali pa nekdo, ki te res srčno prizadene, kako stopit iz tega
ven?«
Vi ste nekako jezo prestopili. Vendar, bolečina nemoči – to je tisto, kar vas boli ali nekako žalosti.
Jaz bi vam svetoval takole:
Glede na to, da vidim, da bo še nekaj časa to nekako tlelo oziroma ostalo – to je tako, kot rana, ki jo
naredite, se rana navidezno zaceli, vendar izboklina še vedno malo ostane. To je tisto nekaj, kar je pri
vas nekako najbolj bolečega.
Jaz bi vam svetoval takole:
Neko popoldne ali večer, bolj v večernih urah, med pol deveto in pol deseto uro, poskušajte najti
svoj mir. Se pravi, prav znotraj. Vzemite si čas za sebe. Vendar, ne boste meditirali, da ne boste
mislili.
Prižgite si kakšno res umirjeno glasbo, če se ne boste zmogli usmeriti samo na sebe. In poskušajte
misli vse zgostiti v nekakšen, kot nekakšno žogico, vrtinčasto enoto. To pomeni, da se boste, kot, da
bi se pobrali iz telesa po telesu in šli v misli. In dejansko boste začutili kot prazno telo. Vendar, le zato,
ker boste svoj fokus svoje misli nekako sfokusirali ali zgostili.
Potem opazujte to energijo. In nič ne razmišljajte! Le opazujte, kako se vrtinči. Potem jo boste
zaznali, kako se bo začela vrtinčiti. Gostila se bo. In potem bo prišlo do nekakšnega poka. Prav
takšna temna energija se zgosti, te bolečine, ki jo nekako postavite. Vendar jo ne ozaveščajte!
Le vzemite si moment, kjer ste dejansko praznih misli in čakate in opazujete, kako se energija,
energija misli, ki je porazdeljena po celemu telesu, kjer ste vi, kot zadnja živeča, najbolj ranjena ali
prizadeta, pobira in gosti.
Ta energija je nekako rjavkasto-modrikaste, takšne barvitosti, različne barvitosti, glede na kateremu
področju ste pravzaprav ranjeni. In tista rana se na določenih čakrah tudi nekako zareže in od tam, od
katerega polja ali področja je rana najbolj sunkovita ali najbolj stara, takšna barva se bo tudi bolj
poudarjala.
In ne le to! Bodite pozorni!
Ko zaznate to energijo, ki se vrtinči, jo preprosto le opazujte. Potem jo pustite, da se vrtinči. Prav
videli je boste. Tako, pred seboj jo boste videli. Potem nekako pozabite in oko obrnite na
plamenico.
Takrat šele si prižgite ali rdečkasto ali lila, vendar ne udarno rdeče svečke, nikakor ne! Se pravi, ali
lila ali pa rahlo rdečkaste, takšno nežno barvo si vzemite in jo prižgite. Nič ne govorite. Le prižgite
jo in jo podarite na nekakšen sveti oltarček pred seboj.
Potem znova nekako poglejte med plamenico in med vrtinčasto kroglo. Se pravi, boste videli, da se
bo postopoma naredila takšna cev. Se pravi, prav ta cev se bo naredila in opazujte to. Ne delajte
nič! Le opazujte, kako se to spoji.
Naredil se bo kanal. Po temu kanalu bo znotraj pričela, kot po kapljicah, teči ta energija. In ta teža
te bolečine se bo pričela izparevati na plamenu te sveče. In videli boste, kako se krogla znotraj
različno prične svetlo barvati in obarvati. In ta energija vaše bolečine se bo sprostila na plamenico.
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Potem preprosto se lahko naslonite nazaj ali uživate in bodite čim bolj praznih misli. In naenkrat
boste začutili, kot bi vam nekaj, šcc…, odšlo od vas. Prav neka bolečina nekega duhá, ki se kopiči ali
shranjuje v vas, se bo izluščil iz vas in se pretočil nad vas in preko vas na sam tok same plamenice.
Potem plamenico preprosto pustite, da gori.
Prihodnji večer, prihodnji večer ali nekakšen isti identični čas pa vzemite belo plamenico in jo
prižgite. Vendar jo postavite poleg rdeče plamenice. Se pravi, ostanka, tudi če imate višjo
plameničko in še gori, nič zato. Prižgite poleg belo plameničko. In pričnite moliti za mir duha in duše
– vendar, ne po nekih naučenih cerkvenih molitvicah, lepo vas prosim, le po svojih besedah, po
čustvih, po energiji, ki iz vas izhaja. Kot bi molili za nekoga drugega, da on najde svoj mir, da vas
izpusti. In molili boste za tisto energijo, ki ste jo nekako pokurili oziroma izluščili.
In potem pustite belo plameničko čisto tako pri miru in jo pustite, da pogori.
Prihodnji večer, pa boste, v istemu času, obe plamenički skupaj združili, jih zavili kot nekakšen
bonbon. Morda v kakšen celofan ali kaj takega. Morda v prozorni celofan in zavili kot v bonbon. Oba
dela naj bosta zavita. Vendar, plameničke naj gledajo druga ob drugo, kot bi se nekako zavili ali
zalimali skupaj. Se pravi, notranjost grla, ki je gorela, mora biti druga poleg druge. Se pravi, tako,
kot bi se zlimala. Sedaj sem res majčkeno zakompliciral, vendar, saj me razumete?
In to zavijte v bonbon.
In to boste odnesli na sveti kraj. Vendar ne na sveto pokopališče. Na sveti kraj, ki je vam sveti kraj.
Neki kotiček, ki ga boste najdli na Zemljici, kjerkoli – na planjavi, na travi, ob vodi. Kjerkoli.
Najmočneje je nekje ob vodi, ker s tem podarite tudi energiji vodovja to energijo. In to, se pravi,
obdržite ob vodi in se poslovite od tegá. Vendar ne s praznimi besedami. S čustvi! Dragi moji, s
čustvi.
Upoštevajte svoja čustva in bodite res iskreni, ker se poslavljate od bolečine oziroma od duha, ki
vam je povzročal takšno težavico. Potem ta bonbon preprosto zakopljite v zemljico in poljubite, ali
dlan in se poslovite. Naredili boste obred poslovilnega procesa in potem odidite.
Duha ste pravzaprav zakurili ali zanetili, ga odslovili in to je duh, ki je shranjeval vašo bolečino. In, ko
boste njemu namenili večni mir, se pravi, bo tudi v vašemu telesu zavladal v nekaj dnevih ali v nekaj
minutah pravzaprav popoln mir. In boste videli, tako si lahko pomagate, da duhá, ki shranjuje zapise,
preprosto daste od sebe. In zagotovo, zagotovo si boste pomagali. Bom pa poskušal tudi sam vas
danes obhajati, če mi boste dopustili in Bom nekaj poskušal tudi narediti za vas. Tako, da Bom
vsekakor nekaj poskušal pomagati.
»Hvala.«
Prosim.
»Samo še eno vprašanje. Ali naj to naredim pred razpravo, ki bo decembra ali po razpravi?«
Lahko tudi že prej.
»Lahko že prej? Ker bo decembra kar hudo, hud udarec. Takrat bo tudi težko. Prosim za podporo.«
Vsekakor jo boste dobili. Vam dajem besedo.
»Hvala.«
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Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Danes je bila kar huda tema. Jaz bi pa vprašala – v Bosni imajo piramide, v
Srbiji imajo Rtanj, v Romuniji so sfinge. Je tudi v Sloveniji kaj takega? Hvala lepa.«
Vi bi radi, da se obrnemo malce na piramide.
Največje čiste energije so grajene pravzaprav po strani egipčanskega časa. Tiste so čiste energije.
Vse ostalo so umetno postavljene enote, dosti kasneje.
Vendar, bodite pozorni!
Nekatere piramide so umetno bile postavljene. Drugače, kot nekako sicer opevamo. Se pravi, so
bile postavljene zato, da so nekatere civilizacije v notranjost piramid postavljale določene
aparature za nadzor, povezavo vesoljstva, ljudi, nadzor ljudi, človečanstva ali kaj takega. Tako, da v
vseh piramidah se ni dogajal vedno pogreb ali pokop. To je nekaj, kar je pravzaprav pomembnega,
da veste.
In ne le to!
Določene piramide so kasneje postavljene in so bile kasneje zagrnjene. Nekatere piramide, ne Bom
opeval katere, pa so vodna znamenja oziroma je bila nekako izdolbena ali bila postavljena skozi
skulpturo vode. Ko je voda drla in je izoblikovala določeno podzemlje ali obliko, se pravi, takrat boste
zaznali v teh piramidah praznino.
Bodite pozorni!
Kadar so v piramidah bili pokopi, se pravi, so vedno v notranjosti nekakšno osrčje, neko oltarno
področje. Tako boste vedno vedeli, da je bilo to res delo pravih fizičnih rok ljudi, kjer so pravzaprav
žrtvovali, darovali ali kaj takega.
Pri piramidah, ki so umetno postavljene, so običajno bolj strmo postavljene. Se pravi, in je v vrhu
drugačen, odprti prehod. Morate biti pozorni prav na vrh. In ta vrh je vedno odpiral, kako je bil
postavljen snop nadzora ali komunikacije med planeti. Se pravi, piramide skrivajo ključe.
Tudi pri nas imamo določene piramide, drugače obrnjene kot pa vaše in vrhovi se medsebojno
povezujejo. In to je ta povezava tegá, kar je morda najbolj pomembnega.
Določene piramide pa so le prehod vode v podzemlju. In to je nekako navidezno, res so nastajale
plasti. Vendar, tam, kjer so bloki kot bloki, se pravi, je to tisto nekaj, kjer je človek ali bitja vesoljstva
ali določene civilizacije tudi sodelovale.
Takrat, kadar imate le navidezne ureznine ali oboke, se pravi, in tudi neke vrhove, so to kot nekakšne
jame ali kaj takega, kjer se je voda tudi izpodnesla oziroma odmaknila.
Tako, da bodite pozorni na to, da boste lažje našli. Vendar, tam, kjer so svete piramide, so vedno tudi
sveti oltarji. To boste tisti, ki ste malce bolj duhovni, tudi zaznali, videli in čutili. Se pravi, in v
piramidah, se pravi, bi morali pogledati tudi v globino, vsaj deset metrov pod tlemi. Se pravi, tam je
pravzaprav osrčje vsegá – ali je bila piramida umetno postavljena za svetišče, ali je bila piramida
postavljena za povezavo in komunikacijo ali nadzor nad zemeljskimi bitji, ali pa je to naredila le Mati
Narava kot reka ali kaj podobnega. Tako, da, poskušajte nekako se usmeriti po temu in boste točno
vedeli, kakšna svetišča ali kakšna piramida, katera je.
»Hvala lepa.«
Prosim.
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»Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa imela. Prvo bi se vam zahvalila za vse darove, ki smo jih danes dobili.
Zahvaljujem se vam tudi za vse pomoči, vodstvo in vse misli, ki jih dnevno dobivam od vas, za
katere vas prosim in vem, da jih tudi dobim. In, zdaj imam eno vprašanje, ki se navezuje na prvo
predavanje. Veste, da sem prejšnji teden ali še ta teden, na začetku tedna, imela dva napada dveh
ljudi. Reagirala sem pač tako, kot sem reagirala. Upam, da sem mirno. Zdaj me zanima, ali je to
prav, sem naredila in kako naj to naprej izvajam? Pa, zakaj je bil ta napad na mene izveden?«
Jaz vidim tukaj, da je iz strani ljudi velika zavist. Žal, je to tisto nekaj, kar je osnova. Preveč prodirate
med ljudi in za ljudi ste nekako prevelika konkurenca. Izhajajte iz tegá.
In vedno nekako zelo direktno kar poveste tisto, kar mislite, kar pa večino ljudi kar zaboli. In to je pri
vas morda največja težavica. Kot nekakšen buldožer in rije, ki kar popluži. In mnogokrat, kadarkoli
pridete do moških – tam imate težave. Moški so pravzaprav tisti, ki so vedno najbolj pametni, najbolj
inteligentni, najbolj popolni, največ vsega vedó – na žalost je temu tako. In vi imate težavo prav skozi
to.
Bodite pozorni!
Prav to je tisto nekaj, kjer se potem z moškimi pričnete soočati. Ker vi vedno, kar, kar, nekako izteče
iz vas. In potem se, seveda, človek počuti manjvrednega in želi pokazati svoj ego, svoj nadzor in
potem vam sledi napad. Vedno je tako.
Če bi vi bili vedno takšni, ki bi bili v ozadju in bi se odmaknili, potem moški ne bi tako udrihali po vas.
Morda majčkeno pomislite na to, kako pristopite do ljudi. Vendar, zavist je kar velika. In vi se, kot
vidim, velikokrat tudi pojavljate v nekih medijih in še marsikje. Tako, da, tudi to je tisto, kar speče in
opeče.
In mnogokrat – poskušajte zapaziti, kdaj izpodnesete koga, ko vi poveste eno, on govori drugo, se
pravi, prideta do navzkrižnega trenja. In težava nastane, ko vi poskušate biti bolj dominanten kot on.
On izpade kot nekaj, kar je bilo čisto neumnega ali nesmotrnega ali nespametnega opevano,
povedano, se pravi, in da je zato dobil še kakšen denar in da je padel morda niže v poziciji pogleda,
vam zagotovo sledi kaj takega kot udarni val.
Tako, da, poskušajte v svojemu življenju se naučiti pristopa. Kako, predvsem moškim, kaj povedati,
kdaj povedati. In predvsem kadar delate z moškimi, ki so takozvano duhovni in nekako višje odprti,
višje zaznavni in tako in tako, se pravi, poskušajte biti bolj taktični. In ne odpirajte srca, da bi začutili,
kaj vam oni želijo povedati. Poskušajte zapreti tok. Ko boste zaprli srčno polje in ga le poslušali, tako,
kot da nekako prazno govori, ta energija ne more vstopiti v vas in se ne more pripeti na vas. Tako se
boste izognili vsem napadom in tudi moške ne boste jezili.
»Se pravi, da ne smem povedati tistega, kar mislim?«
Pristop! Pristop!
»Aha. Pristop.«
Ne biti direktna, kar tako. Večina moških pri vas, dejansko jih kar pomendrate s to energijo.
Res, pristop, kako moškemu obrazložiti. Nekako, potuhtajte taktiko, kako mu povedati, da morda pa
le nima prav, ali pa, morda, da je bolje tako. Poskušajte biti bolj taktični in boste videli, da jih ne boste
tako jezili. In potem vas bodo pustili pri miru. Poskušajte.
»Pozdravljeni. Hvala za vse znanje, ki ga nam predajate. Hvala za vodstvo. Hvala za vso pomoč in
darove. Imam eno vprašanje. Ne vem, a se mi zdi, ali je to dejansko res, da se vedno več duš
pojavlja v stanovanjih, se pripenja na ljudi in tako dalje? A je dejansko danes tega več ali je bilo
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včasih tudi tako, pa nismo zaznali? Pa še eno vprašanje imam. Mogoče bo malo smešno, ampak, ni
mi čist jasno, ali ponoči spim ali bedim? Hvala.«
Ahaa… Kakorkoli že.
Več je duš pripetih v stanovanju. Zakaj? Ker se čistijo vesoljstva oziroma, vesolje se je že tako ali tako
veliko izpraznilo. Tako, da tisti ostanki ali zaostanki, se pravi, nimajo več tega miru, ker jih vedno
znova preganjamo in preganjamo in jih, kot bi jih, no, sedaj imam zopet karanje – sortirajo, kako naj
drugače opevam? Sortirajo. Postavijo. Se pravi, vsako dušo postavimo v svoja področja. Ne najdem
boljšega izraza in zopet me nekako, tako.
In, bodite pozorni!
Se pravi, vsake duše iz določenega Vesolja gredo lahko v svoje Vesolje, če so dozorele za to. In
masovno smo že pretočili in masovno smo že izpraznili Zemljo. Vendar, sedaj je tisto tako, kot bi
energijo Svetlobe potiskali v prazen prostor in zapolnjujemo z nevtralnimi zapolnili. To nekateri, ki
vidite, boste zaznali, da boste morda lažje ločili, kaj se z Zemljo dogaja.
Si predstavljate?
Imate prostor, nekakšen navidezni prostor, ki ga izpraznimo, ker poberemo duše oziroma, da Bom
dejal prav, jim damo možnost. Mnogokrat se pogajamo z njimi. Jih tolažimo. Jih preobračamo tako ali
drugače, da ona dojame, da je pravzaprav v drugačnemu svetu in da je čas, da preide drugam.
Nekateri bi me še tisočletja križali in me pretepali, ker jim je bilo to tako »fajn«, je nekoč nekdo dejal.
To je bilo tisto nekaj, kjer se duše ujamejo. In takšni, seveda, ostajajo. Ker, če si nekdo želi nekaj, da je
fajn in da nekaj teče, potem je to res fajn in ostajajo. Takšnih ne morem prepričati, dokler se jim ne
nasmejem in ga ne potrepljam in odidem drugam.
In tako se nekako masa bitij odmakne. Prazni prostori, ki ostajajo okoli njihovega prostora, se pravi,
pa zapolnjujemo, kot iz Višine v globino, z nekakšno določeno frekvenco ali turbulenco. In to pomeni,
da nekako nevtralno zapolnimo prostor. In vedno manj je tega prostora, kjer se lahko duše prosto
gibajo. In tako jih ženemo in poganjamo vedno bližje in vedno bližje tudi k vam, v domove.
Zakaj?
Ker prav te duše z vami niso razrešile. In kako bodo razrešile, če se vam ne bodo približale in se z vami
nekako pogodile ali sprejele, da so oni pač drugačni, da so sedaj drugačni ali se pa morda celo
pokesali in jokali z vami ali nad vami, kakorkoli že. Duše imajo različne spomine.
In ne le to!
Ker, veliko duhovnih, to pa je ena največjih težavic ali preganjavic tudi našega sveta, se pravi,
umetno odpira svetove, se pravi, nastajajo v naših svetovih, se pravi, te umetne postavitve, ki jih
imamo, da nekako naredimo prazen ali poln prostor, da se ne morejo gibati in jih vedno bolj
stiskamo v male prostore. Se pravi, in duhovni, ki so tako zelo duhovni in upajoči in si upajo
marsikaj, pa vedno znova trgajo te ovoje. Vedno znova odpirajo in vedno znova iz nižine ali iz teme
ali iz poslavljanja, se pravi, kjer se rajni poslavljajo, jih iščejo, zovejo in usmerjajo. Se pravi, nekako
živi in gibljivi ne bi smeli drezati ali nekako postopati v svet rajnih. Se pravi, lahko bi jih prosili,
molili za njih, vendar bi jih morali pustiti na miru.
Preveč ljudi pa prosi, naj jim rajni pomagajo. In s tem potem odpirate kanal do sebe in do svoje
materije in hkrati do svojega doma. Se pravi, tako, da kar 30 %-ov takšnih duš zaradi vaše želje, da
vam pomagajo, živi z vami in se nahaja v vašemu domu, v vaši avri, v vaši okolici.
Tudi hiša je živa. Tudi hiša diha. Saj poznate. Tudi hiša ima svoj ovoj in svoj prostor in tam se nahaja ta
energija.
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Vendar, največja teža pa je, da takšna energija ostane v notranjosti, da imate kaj od rajnih ljudi. Se
pravi, kakšen njihov predmet ali kaj podobnega. In, če imate predmete postavljene od njih, na
različnih koncih v prostoru, se oni prosto lahko pripenjajo in gibajo in se crkljajo ob teh predmetih,
ker so to njihovi predmeti.
In potem si pomislite ali zamislite, kaj se šele dogaja s tistimi, ki imajo starinarnico, ki imajo te stare
reči. Zato je energija v starinarnici res posebna. Poskušajte enkrat vstopiti v to, skozi vrata. Boste
začutili – kar puhti v vas, kar zgosti se, kar migeta vse. To je ravno zaradi tegá, ker se takšne duše
dejansko istovetijo in oprijemajo predmetov.
Vendar, to ni nič slabega. Se pravi, tisti, ki želite delati ali pa delajo v starinarnicah ali delajo z
ljubeznijo, se pravi, se jim nič kaj takega, slabega ne godi.
Tisti pa, ki so slabo usmerjeni, pa potem te duše kar njih poslušajo in jim postavijo se na njihove
strani.
No, da ne bom predolg. Seveda, ne bom predolg. Se pravi, kadar pa pridejo takšne duše v vaše
domove, bi pa najprej svetoval, da odstranite predmete, ki pripadajo rajnim. Ne glede na to, kdo se
nahaja in kaj se nahaja. Če se jih ne morete odsloviti, da imate nekakšno domotožje ali pa srčnost,
dajte, jih postavite v en prostor, kjer se veliko ne nahajate. Vse predmete od rajnih ljudi, predvsem
oblačila, oddajte. Oblačila oddajte, če imate le možnost. Ali pa jih dajte v en prostor, v prostor, kjer
bo namenjen kot rajnim. In vsa energija, ki je razvlečena in razprostrta po stanovanju, se bo zlila v ta
kotiček.
In, potem boste videli, s čim se vi pravzaprav nekako pretakate, s kom pravzaprav sodelujete, koga
imate pravzaprav v stanovanju in z veseljem boste odstranili še kaj več. Boste videli, ker boste začutili
to energijo.
Vendar, bitja, ki pa se prosto gibajo, pa bi vam svetoval takole:
Ko jih imate v stanovanju, poskušajte prižgati belo plamenico in bodite iskreni v svojemu namenu.
Molite za njih. Pozabite na cerkvene molitvice. Morda ena od desetih ali stotih vas bo morda še
uslišala, vendar poslušali vas bodo tudi tisti, ki so povezani s cerkvijo.
Tako, da, če želite, da vas posluša cerkev, potem molite po cerkvenih molitvicah in morda ga
odslovite.
Če pa ga želite popolnoma odsloviti in dobiti povezavo Zgoraj, da Svetloba poskrbi za njega, pa
molite iz srca. Prav zahrepenite. Prižgite plamenico in zahrepenite in bodite z mislimi pri njih. In
potem za njih molite in prosite in tako boste brez težav njih odslovili in jim odprli kanal, preko
katerega bomo potem mi, Višji, Nižji, takšni ali drugačni, za njih tudi poskrbeli.
In ne šparajte ali ne hranite plamenice in ne pihajte jo. Pustite, da pogori. Da ne boste morda
preveč nekako škrti. Pustite jo, da pogori in ko pogori, jo zdrobite. Drobljenčke pa nesite okoli
svetega križa in naredite pred njim morda sveti križ ali pa kakšno spiralo.
To je tisto, kar naredite in boste videli, da z malo potezo, s srčnostjo lahko naredite mnogo več, kot si
upate misliti ali pa pomisliti.
»Hvala.«
Prosim.
»Samo še o spanju prosim – a spim ali bedim?«
Ahaa… Smeh… Ravno Sem poslušal, kako so me karali, ker govorim preveč po domače. Vendar, tako
pač danes je.
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Malokrat spite. Večkrat lebdite in se nahajate nad telesno strukturo in nekako nekaj 30 cm in višje ste
nad telesno strukturo. In, če morda se spomnite, ko smo opevali, se pravi, ko vi zaspite, vedno duša
pride na površje in lebdi nad svojim telesom. Nad materičnim telesom. (nekdo kihne)
Vendar, običajno – na zdravje, se pravi, običajno, se pravi, se zgodi, da duša tega ne zaznava. Vi pa
ravno vstopate v svet te duše in ste znotraj te duše, ki lebdi in zato vi lebdite in ne spite.
Tako, da, dajte, poskušajte prositi, predno zaspite, da vas odluščijo iz duše, da ste ločeni od duše, naj
duša prosto lebdi nad telesno strukturo ali nad telesno materijo in takrat boste vi tudi pričeli spati. To
je tisto nekaj.
Drugače pa poglejte – v bližini imate neki predmet, na katerega je nekaj pripeto. Odstranite to. Je
dekorativni predmet, ki ga ne uporabljate. Boste ga našli.
»Hvala.«
»Jaz bi vas najprej rada pozdravila. Se zahvalila za vse vaše darove – v mojem imenu in v imenu
mojih dragih. Hkrati se še zahvaljujem za vašo milost in potrpljenje, ki ga imate z menoj. Hvala.«
Smeh… Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Lep pozdrav vam in vsem, ki so danes z vami. Samo zahvalil bi se za vso modrost in pomoč, ki
nam jo dajete. Hvala.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Lep dober dan voščim. Pa zahvalila bi se za vso pomoč, za vso ljubezen, pa za to, ker ste v službi
ves čas z mano. Imam pa eno vprašanje. Ker smo govorili oziroma ste govorili o zarotah – kako pa
ti simboli, državni, vplivajo na, na ljudi, ki smo tukaj? Ali je to tudi kakšna zarota?«
O, ho, ho. Smeh…
»Če lahko o tem tudi kaj poveste za našo Slovenijo, prosim?«
Oooo, vsekakor. Vsekakor. Robovi, ki so ostri, špičasti ali nekako postavljeni – le na kaj vas spominja
to?
Bodite pozorni!
Če imate velike bodičke ali kaj takega – kdo uporablja bodičke? Kdo uporablja plamenice? Kdo
uporablja pravzaprav nekaj, kar kaplja ali kaj ostrega?
To je nekaj, kar imate vi. Svet zemlje, nižine ali podzemlja, skorajda čisto povsod. Tudi vaša
peterokraka zvezda, ki je v davnini krasila kot nekakšna partizanska zvezda, nekaj posebnega – ja,
zopet imate ostre robove, kot nekakšna sulica ali kaj podobnega. To je vedno prelivanje krvi.
Vaši državni simboli častijo nižino in globino in ne Svetlobo, dragi moji.
Vendar, tam se dela, uuu… »sudbina«, to je pa nekaj drugega. Se pravi, nekaj uradnega, da. Se pravi,
to je vse, kar imate skorajda po grbih, po vaših titulah, po vaših simbolih. Kjerkoli se vzdiguje kakšna
dlan, tako ali drugače, karkoli imate na sebi, je ostrega po teh skulpturah. Se pravi, celo križanje
imate. Se pravi, vedno imate temo. Vedno imate zavajanje smrti in še marsikaj. Tako, da, žal, ne
morem podpirati vaših simbolov.
Bi jih morali malce preoblikovati. Bi morali narediti čiste kot ljubezen, kot iskra, kot plamenica, kot
nekakšna energija ljubezni. To bi morali imeti!
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Vendar, vaši simboli so vedno postavljeni tako, da gredo od nižine proti višini. Tudi nekakšen Eiflov
stolp je, tudi takšen, tak, nenavaden. To je tudi nekaj iz povezave nižine. Vendar, v slovenskih grbih in
v slovenskih parlamentih ali na parlamentu, vidim, da imate enega, pomembnega, je pravzaprav le
sulica, je le nekakšno umiranje, ubijanje ali kaj takega. Nič dobrega!
Poskušajte morda v bodočnosti narediti mehkobo. Oddajte proč sulice, nože, pesti in nekakšen
nadzor. Predvsem pa na vaših skulpturah naj ne bodo takšni ostri pogledi. Vse to skriva nadzor. Žal,
nimate nič dobrega!
Poskušajte v sodobnosti narediti nove skulpture, nove postavitve. Vendar, še desetletja bo potrebno,
da se boste nekako prilagodili, spremenili. Vendar boste hoteli svojo zgodovino nekako še častiti.
Tako, da, nikakor ne vidim, kdaj boste nekako ustvarili nekaj novega.
Vendar boste dali, vidim, da na neki trg, neko lepo skulpturo, z nekim vodnim stožcem, nekaj
vodnega, nekaj lepega. Tako, da, nekaj pa bo vam v oči zagotovo tudi padlo. Vendar, žal, vas tukaj ne
morem nič dobrega podpreti.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepa hvala za vse, kar dobrega storite zame in za vse nas.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. In tudi za vaš trud, ki ga vi dajete za nas.
»Lep pozdrav. Rad bi se zahvalil za priložnost, za ljubezen, svetlobo, pa tudi za potrpežljivost. Imam
pa eno vprašanje. V zadnjih dneh sem nekako v situaciji, ko se mi stvari, tako, predvsem na
poslovnem področju tako spreminjajo, a ne, oziroma čutim, da se obetajo neke spremembe. Pa me
samo zanima, v bistvu, tako, mogoče kak namig, kam bodo te stvari šle? Najlepša hvala.«
Za vas bodo dobre spremembe. Tudi neki posel, neki denar. Tukaj boste dobro izpeljali. Tako, da,
nekdo se bo nekaj preoblikoval, vendar, vi boste nekako neko pogodbo ali nekaj prilagodili. Prav kot
neka skupna povezava nečesa. Tako, da tukaj boste imeli nekaj dobrega. Bo se pa nekaj spremenilo,
vendar za vas ne vidim, da bi se bilo potrebno bati. Vam pa nekako kaže neki, neko sodelovanje z
neko tujino, tako, da v kratkemu času boste zagotovo za nekaj kratkega obdobja odpotovali v tujino.
Vendar, boste nekaj dobro tudi postavili. Tako, da, kar veselo na delo.
»Super. Najlepša hvala.«
Prosim.
»Zahvaljujem se, da ste me povabili. Živim v domu. In v domu, ko sem prišla – dom je star 36 let. Tu
jih je ogromno umrlo. In, ko sem prišla jaz v dom, sem imela občutek, da me preganjajo ravno ti
duhovi. No, in nekoč sem slišala, da je treba zažgat smolo in žajbelj gor dat in se jim zahvalit in
hodit po sobi in jih s tem odsloviš. To sem naredila. Vendar, nisem imela občutek, da bi vsi duhovi
odšli, kolikor jih je umrlo v moji sobi. In me še danes preganjajo. Občutek imam, da mi skoz pravijo,
da moram iti ven, ven, da moram it. Rada bi vedela, kako bi se jih znebila? Ali, da bi me pustili pri
miru. Molim ne, ker ne znam, ker me tudi nikoli niso učili molit. In ne vem, kaj naj naredim? Hvala
za odgovore.«
Zelo simpatično. Prav za vas sem Jaz postavil danes neko posebno daritev, vendar, sedaj lahko
skupnosti povem, ker ste najstarejša, boste danes in ste že dobila neko posebno daritev. Bom Jaz
obhajal vaš dom, pa da vidim, kaj lahko storim za vas.
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Vendar, pri vas se dogaja to:
A veste, ja, vi niste bili na našemu druženju, sedaj vidim, da ne bom nekaj opeval, kar bi bilo nekako
ne prav za vas. V enemu druženju smo opevali, kako se pravzaprav dogaja z dušami.
Se pravi, ko telo pade, se pravi, duša točno v tistemu momentu obstane. Se pravi, telo odide, energija
ostane točno tam, kjer je telo padlo. In ne odide. Zato nekateri svetovni popotniki, ki dobite glas ali
klic, da je potrebno nekam iti, odhajate in pobirate svoje deleže. Se pravi, ko se vi na novo
reinkarnirate, se pravi, in ko greste v bližino tegá, če ste vi del od tega duha, se ta duh, ki je tam lahko
tisočletja bil, zlije z vami in potem končno odide. Tako nekako se sestavlja.
V vašemu delu pa je največja težava v temu, ker ste jim zasedli neko posteljo. Oni še vedno hočejo
vašo posteljo in ne vas. Prostor. Prostor. Prav posteljo. Morda bi morali pripraviti kakšno dodatno
posteljo le za njih in bi bil mir.
Vendar, Jaz vam svetujem takole:
V svojemu prostoru prižgite belo svečko ali belo plameničko. Nekako od pol osme ure v večerni
čas. Po pol polnoči ne prižigajte tegá! Se pravi, od pol osme ure v večerni čas.
In sklenite misli, se pravi, kot bi sklenili roki v molitveni položaj – vendar,
ne zato, da boste molili za njih. Zato, da boste zaprli čakre ali prostore.
Preko dlani se da vstopati.
Se pravi, zaprite tako ali pa tako. Ni pomembno kako!

Zaprite in se popolnoma umirite. In začutite željo. Prav zahrepenite po temu, da jih odslovite. In,
ko boste vi srčno zahrepeneli, se bo za njih odprl kanal. In potem prosite, naj se oni poslovijo.
Če to ne bo dovolj, prihodnji dan znova ponovite postopek. In pripravite blagoslovljeno vodo sami.
Pazite!
Duhovi so običajno od vodne silhuete. Ker je telo sama voda, se pravi, jih lahko
nekako tudi pretentate in jih poslovite tako, da vzamete steklenico ali kozarec vode.
Se pravi, daste v levo dlan in pokrijete ali prekrijete kozarec in začutili boste energijo,
ki se steka skozi vašo dlan. In tako boste vi svoje misli usmerili v kozarec, da želite, da
ta bitja najdejo svoj mir in da se za njih ustrezno poskrbi. Prav, kot bi prosili za njih.
Ko imate to narejeno, se pravi, prižgite plamenico, molite za njo ali za vse tiste, ki se gibajo okoli in
potem poškropite prostor s to vodo, ki ste jo pripravili sami. Se pravi, in to je tisto, kjer se energija
zapolne s to energijo in boste videli, da boste v zelo kratkemu času poskrbeli, da se energije umirijo.
Bom pa tudi Sam obhajal, pa da vidim, kaj lahko za vas naredim.
»Hvala lepa.«
Prav. Prosim.
»Tudi jaz se vam zahvaljujem za vse, kar nam dajete, danes res to mogočno odkritje. Res, iz srca
hvala. Bi pa vprašala, mogoče, zakaj je v tem času, zdaj, toliko veliko negativne energije? Jaz jo
zdaj čutim. In kaj naredimo, da smo mi, da se ji izognemo ali pa, da gremo v druge smeri?«
Da. Negativna energija je umetno postavljena in umetno nekako vraščena ali zraščena. To je tisto, kar
vsak posameznik oddaja v okolico s svojimi mislimi. Zato nastaja to polje. Tako, kot smo opevali pri
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nekakšni zaroti, se pravi, enako okoli vas prične vibrirati to polje. In to polje, se pravi, se potem
namagneti in se poveže z določeno plastjo določenega sveta. Od tam pride tista prava negativna
energija, ki se poveže in oddaja to energijo dušenja. In ta energija vas duši.
Zato začutite v temu času, kot, da ne morete dihati, kot, da je nekaj težkega. In kadar je dovolj
sovraštva med ljudmi, prav znotraj, pridejo velika polja te energije in dobesedno se razlijejo preko
ljudi in ljudje po materiji komaj hodite, komaj govorite, ste popolnoma utrujeni, ste popolnoma
izčrpani, vendar le zaradi tegá, ker je toliko pripete energije. Vendar, to je tisto, kar znotraj ljudje
oddajajo in se to pripenja.
Sedaj, od te delavnice dalje ali od druženja dalje, to, sedaj, končno tudi poznate.
Tako, da, več kot bo nekako pozitivnih misli, več kot bo sončne energije, manj bo negativnosti.
Vendar, vsekakor se bo tudi to razblinilo, ker ljudje boste našli smisel in fokus v življenju, ne glede na
to, koliko denarca imate morda premalo.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni Gospodje. Hvala za vse daritve. Jaz imam dva vprašanja, če lahko?«
Izvolijo.
»Eno vprašanje se navezuje na včerajšnji dogodek, ko sem končno po enem letu govorila z enim
starejšim gospodom glede ene zadeve. Ne bi prav to govorila. In me samo zanima, kako vi to vidite,
no, kako sem si postavila zadeve? Drugo vprašanje se nanaša mal na moja potovanja. Nekaj mi je
prišepnila že Lana. Pa me zanima, kaj pomeni beli zmaj in jahalec? Hvala lepa.«
No, no, to je pa zanimivo! Ta zadnja bom pustil za zadnje. Bom šel najprej na tisto moško energijo.
Zelo dobro ste odreagirali in prav ste naredili, da ste se pogovorili. S tem ste premaknili in izmaknili
neki postavljeni steber. Se znajo dogodki sedaj sunkovito spremeniti vam v prid. Vendar, bodite
fokusirani! Se pravi, ne pustite, da je že nekaj narejeno, ker ni še narejeno. Vi morate biti miselno
sfokusirani, prav usmerjeni v svoj cilj. In takrat dobite svojo zmago.
Boste videli!
Vaša energija bo tako močno poplužila ali oddala pravo frekvenco, da se bodo nekateri ljudje
postavili in so že na vaši strani in še dva se bosta postavila na vašo stran. In ta oseba zna pritisniti na
neko žensko osebo in se znajo dogodki potem približno vam v prid tudi izpolniti. Vendar, neka oseba
se bo zagotovo, v zelo kratkemu času, iz neke poslovne pozicije, morala odmakniti. Tako, da, na ta
način se bo naredila neka sprava ali nekakšna izravnava.
No, kar se tiče nekih jahalcev ali kaj podobnega, da ne boste mislili, da so to moški, ki se smejete, niso
to moški! Tukaj vidim zmaje in bom malce obklestil.
Poglejte.
Imate zmaje. Bele zmaje v svojih videnjih ali kaj takega. To so pravzaprav, kako bi dejal? Pri nas
imamo konje, tako kot pri vas. V teh vmesnih svetovih, se pravi, pa so tudi zmajevke. Vendar, beli
zmaji so pravzaprav moški. Ne boste mislila, da so ženske. Ženske čuvajo zmajeva jajca, kot jih
poznate, kot smo že opevali, vendar, še vedno premalo veste o njih! Zmaji pa so v poziciji nekakšnega
jahača oziroma, kot bi bili konji. Vendar, oni prihajajo v borbo ali v postavitev. Ampak, oni vedno
prihajajo, ko postavljajo neko novo postavitev.
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In vi ste bili povabljeni, da bi nekaj pogledali in vi niste hoteli pogledati! Se pravi, kar pomeni, da če
nekdo pride in vas povabi, si zapomnite in pomnite! Sledite povabilu. Tudi vam nekako to sledi.
Se pravi, in bi šli lahko pogledati skozi nekaj in bi videli nekaj in bi vedeli, kaj se v resnici godi na
Zemlji. Ker pa ste vi tako zelo trmoglavi in nočete pogledati, potem ne morete videti naprej. Ko boste
prihodnjič povabljeni, se odzovite povabilom. Vendar, vse ostalo bom pustil kot skrivnost.
»Hvala.«
Prosim.
»Moja srčna in globoka zahvala za lepe misli, za vse izrečeno. Občudujem vašo toplino in ta smisel
za humor, ki ga imate. To me navdušuje. Pa tudi v naših življenjih si ga želim čim več in tako. To me
nekak sprošča. Jaz bi imel veliko vprašanj in eno vprašanje bi se nanašalo – ne bom jih zastavil tako
veliko, kot jih imam, ampak to vprašanje bi se nanašalo – vedno večkrat se mi dogaja, v zadnjem
času, velikokrat, ko igram, da preprosto zaznam dogodke, ki se bodo zgodili. Vem, kdo me bo
poklical. Vem, katero pošto bom odprl čez nekaj minut, čez nekaj trenutkov in to me šokira. Potem
se sprašujem, a sem jasnoviden? Ali tako. Skratka, ne znam točno opredelit to spremembo. Nekoč,
mogoče je to šlo v, iz, samo v posameznih situacijah. Zdaj pa se to kar redno mi dogaja zadnje čase.
Ko vem in mogoče ne znam tudi pripisat in pa živet s tem še. Drugo vprašanje bi pa se nanašalo, je
pa zelo zemeljsko, ker ne vem, kje naj izkopljem vodo, ker mi je komunalno podjetje reklo, da mi že
leto dni pušča vodo. Dvignili bodo račun. Z njimi imam tako ali tako zgodbo, ne vem, mogoče pa
kam vodi. Se sprašujem, ampak, zdaj ne vem, kje začet kopat, ker imam 200 metrov izkopa, menda
pa mi nekje pušča voda. Ali mi lahko date kakršnikoli namig, kako sploh pristopiti k temu
problemu? Hvala.«
No, najprej – postajate jasnovidni. Prišli bomo na ogled in pogled naših dogodkov, kar k vami bomo
prišli. Bolj, ko delate na sebi, vendar, delate tako, kar malce sproti, malce tako, malce kdo naredi
namesto vas, vendar, se gradite. To je pomembno. Zato zvišujete frekvenco in zato postajate kar
jasnovidni, ker prihajate do določenih bitij, ki vam pomagajo. In to je fokus duhovnih ljudi. To je tisto,
kjer duhovni tako, taka lepa beseda je to, se pravi, res želite prav to. Vendar, dokler boste imeli
čistost in srčnost, boste imeli prav ta kanal odprt. In to vam pride prav. Tudi vedeli boste, kdaj odpreti
kakšno pošto ali kaj takega, ker se tiče posla in boste dobili neki denar. Kaj kmalu se vam pokaže neka
ponudba, kar se tiče posla. Tako, da tudi to boste videli, vedeli in tako dalje.
Vendar, da vam še majčkeno prišepnem.
Dajte, v svojih ciljih ali tistih željah, ki ste si jih postavili, izpeljite jih. Postavite naprej novi temelj in
boste videli, podpis pogodbe kaj kmalu sledi in to je tisto, kjer boste nekako rešeni in razrešeni.
Kot drugo, kje pravzaprav pušča voda? Vzemite bajalice. Kako izražate vse tiste paličice in pojdite po
sami vrvici oziroma po cevi in boste videli, kjer vam pravzaprav prav zaniha. Drugače pa vidim, da
boste imeli nekoga, ki vam bo točno povedal kje in kako. Imate aparature, ki vam to izkopljejo
oziroma povedo. Vendar vam je res nekje na spoju spustila cev. Tako, da, poglejte tam, kjer je spoj,
kjer se sestavi, se pravi, cev ob notranjost hiše, se pravi, tam poskušajte nekako pogledati. Prav te
spoje na, kjer se cevi skupaj sestavijo. In tam vam pušča prav cev. Ne sama cev. Ne vidim, da bi počila
tako, vendar, imate pa tam pravzaprav neko težavico.
Kakorkoli že. Jaz bom dejal takole:
Kar se tiče naše zabave ali naše hudomušnosti – ker Sem morda preveč takšen, me zato ne želijo
podajati v te smeri, da preveč nekako se nasmejim, ker mi tudi duše tukaj ponagajajo. Morda imamo
res takšno, bolj sproščeno energijo kadar sem Jaz, vendar, ne morete biti vedno sproščeni in
nasmejani in razigrani ali pa? Kdo bi vedel?
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Jaz Sem pač takšen kot Sem. Me veseli, da vam je bilo to današnje druženje všeč in da vam je bilo
zanimivo. Vidim, da vaše misli in vaša srčnost je res segala visoko. Vsi ste dobili velike daritve in velike
prelome boste še naredili, vendar, res bodite srčni, topli in iskreni. Odpirajte se Zgoraj in ne spodaj.
To je tisto, kar je najbolj bistvenega.
In živite v miru in spravi. Na to ne pozabite! Lepo, lepo pozdravljeni.
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