
 

 1 

ZAZNAVE 
Lana, Vrhnika, 23.11.2013 
 
 
Samo še malo prosim. 
Takole. Postopoma bomo sedaj končno lahko pričeli. Vse se je nekako povezalo. Vsi smo 
medsebojno povezani, sodelujoči v en um enega razuma, tako, da lahko nekako tudi 
nemoteno pričnemo. 
 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav vsem vam, vsem tistim, ki ste se odzvali na naše povabilo 
oziroma ponudbo za zelo nekaj posebnega, kar boste danes končno doumeli, razumeli v 
veliko večji širini, kot si morda upate misliti ali pomisliti, razmišljati ali doumeti v temu 
trenutku tega momenta.  
 
Danes Sem Jaz Tisti, ki me je nekako izbrala velika množica vsegá, da Bom nekako 
povezovalni člen med vsemi vami, med vsemi nami, med vsemi Tistimi, ki so danes gostujoči, 
ki jih morda vaše oko ne vidi tako nekako množično.  
Upam, da Bom nekako dobro prevajal, ker iz le 22-ih jezikov danes prevajam na koncu 
koncev le še Sam. 143 mi jih danes prevaja Brahma Brahmanjurski Visočanski, ki je Tisti, ki 
danes opravlja največjo opcijo vsegá. Nad menoj pa je Nekdo, ki mi bo pomagal pregledovati 
in direktno, kot ločevati dogodke medsebojno, da mi bo lažje pogledati in nekako nameniti 
prav vam, ki ste v nižini, prav tisto, kar rabite morda ta trenutek ali ta moment tega časa. 
 
Moje imenovanje je pravzaprav le Oče Vnebovzetovstva, Oče Vnebovzetja, Oče vsegá, kar 
je tukaj zbranega, Oče Iskre Luči, Oče Tistega ali zasnovnega, kar pravzaprav vam vdah ali 
udah tudi podá. Nekdo, ki je na Zemljo prišel in prešel prvič pred več milijoni milijardnimi leti 
ali nekako tisočletij vašega časa, ker vaš čas je drugače postavljen kot naš čas, da boste 
morda lažje doumeli, Kdo Sem, Kaj Sem in Zakaj Sem. Sem pravzaprav Tisti, ki Sem nekako 
takrat, tedaj prešel in prišel med prvimi razvitimi ali nekako izbranimi civilizacijami in Sem 
prvič vdahnil prav Jaz ta čas v zemeljskemu etru in odprl čas za zemeljsko rojstvo človeške 
rase ali posodobitve. Meni je bila dodeljena le ena častna funkcija človeka ali človeške 
podobe, tako, da imam le zasnovo in nič drugega. Se pravi, kot nekakšen poskusni zajček, kot 
pravite pri vas in nikakor ne pri nas.  
 
Da ne Bom nekako opeval to, kar je morda za Mene velika čast, Bom danes nekako le 
prišepnil za začetek – vaše daritve.  
Danes je za vas izbrana po Moji podobi, po Moji Veličastni izbrani silhueti ali zaznavi, da Bom 
nekako bolj pravilno in preprosto opeval, da bo bližje vam, nekakšno daritev, na katero smo 
potem nekako dodelovali, masovno, se pravi, smo podali nekaj, kar bo za vse vas izrednega 
pomena.  
Vsi, ki ste danes tukaj zbrani, se pravi, se nekako poskušate duhovno izoblikovati in ne le 
izobraževati. Izobraževanje je tako nekako plitka, prhka beseda, ki nekako prenaša marsikaj, 
nekako tako zakritega ali skrivnostnega. Vendar, vsak vodnik, najvišji vodnik od vsakega, ki je 
tukaj danes ali nocoj pri nas, nocoj pri nas, pravzaprav tudi zbran, je bil Tisti, ki je nekako 
izdal željo ali obliko daritve. Kar pomeni, da vsi tisti, ki ste danes tukaj zbrani in še dve osebi, 
ki nekako nista zmogli, tako kot Smo videli, resnično priti med nas, bosta dobila daritev od 
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nekoga preko vas. Ne bom opeval kdo je to. Vendar, daritve bodo podane, kljub temu, da jih 
pravzaprav danes pri nas ali med nami ni, dobijo tudi te daritve. Dve osebi. 
 
Daritve so izbrali vaši vodniki. Osnova je bila Moja. Se pravi, skupaj, v skupinski, masovni 
energiji pa smo izoblikovali. Preko več tisoč dlani je šla neka ustvarjalna energija, kreacije, da 
ste danes dobili in boste in že pridobivate nekateri prve te daritve.  
To pomeni, da boste v notranjosti našli večji mir, večje dušinske zaznave, predvsem pa 
počasi, postopoma razumeli in doumeli Veličino, Veličastvo ali Veličansko Energetsko misel, 
ki je kreacija te lepote, tega trenutka, tega vsakdana ali vašega življenja. 
 
Zaznave se vam bodo nekako zaostrile, izostrile. Vendar, želim prišepniti, da vam Bom 
razkrival, kako pravzaprav vse skupaj poteka, vendar le zato, da boste končno doumeli, kaj vi 
kot živeči, zemeljski ljudje prinašate v skupek vsegá, kar je tukaj vezanega in povezanega. 
 
Upam, da vam bo tematika nekako segla do srca, da boste lažje doumeli, kako zelo 
pomemben in veličasten člen ste v tej sestavljanki, kreacije lepote tega vsakdana ali življenja 
prav vi, čisto sami. 
Ne rajni, ne Tisti, ki smo iz drugih ozvezdij, ne Tisti, ki vas vodijo – vendar, prav vi, čisto sami. 
In prav vam, ki ste tukaj v temu prostoru zbrani, vas nekako pozivam, da misli usmerite k 
nam in poskušate čim bolj slediti temu toku tega predavanja, ker le tako boste čim večjo 
daritev že vsrkali v temu času te urice ali nekaj podobnega, kar Bom poskušal povezovati, 
obrazlagati ali nekako sestavljati. 
 
DUHOVNOST JE ČUTENJE 
 
Vi se ukvarjate tako rekoč, takozvano z duhovnostjo. Duhovnost ni nič drugega kot čutenje. 
Zaznava ali čut nečesa, kar se dogaja ali odvija okoli vas, za vas ali preko vas. Vi ste najnižja 
enota. In predno ste vdahnili, ste si izbrali svojo pot. Čisto vsi. Ne glede na to, da kdo morda 
kdaj zatrdi, da temu ni tako. Žal, moram prišepniti, da v 90-ih ali 100-procentih je vedno 
tako.  
Vendar, energije misli se mnogokrat reinkarnirajo, utelešajo in celoto vsegá pozabljajo. 
Vendar je temu tudi prav tako. Zaradi tegá se potem izoblikujete, oblikujete in tečete po 
svojemu občutju. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Tisti del ali tista neka energija, ki jo imate v sebi, za sebe ali preko sebe, se pravi, je tista 
energija, ki je nekako pogledala, ugledala luč bodočnosti tega trenutka, tega časa, v 
kateremu se nahajate prav vi, čisto sami, v temu sedanjemu momentu ali življenju.  
 
In, ko se je ta energija vlila v telesno strukturo, je pravzaprav vse pozabila.  
 
Zakaj? 
Ker se je drugo telo porodilo, poenostavljeno – sestavilo za vas in je z nevtralnimi zapisi 
prešlo in prišlo med vas. To nevtralno zapisano enoto prenaša materija. Vendar, to je zapis 
ali spomin, ki se je dogajal prav na fizični bazi fizičnih ljudi ali fizičnih živali.  
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Mnogi izmed vas imate tudi nekaj živalskega ali rastlinskega, ker ste se tudi včasih porodili ali 
rodili, skotili, povili, kakorkoli že, kot živalica, kot rastlinica, ali kot kakšna bilka ali kaj 
podobnega. To pomeni, da je to neka kreacija vsegá.  
 
Imate na ta način dva področja. Ne bom opeval polja, ker to niso polja. To je bitje, ki je prišlo 
ali prešlo skupaj za vas, z določeno svojo skupino. Preko več kot 3000 bitij je vedno 
povezanih v neko življenjsko situacijo nekega življenja, da teče vse tako kot mora biti. Zapis, 
ki ste ga pogledali, se pravi, in ga sestavili skupaj z vašimi vodniki, z vašimi vodniki, tistimi, ki 
so vam najbližji, se pravi, ste prešli v utelešanje.  
Zemlja vam je podarila drugi del vašega utelešanja, se pravi, ravno tako svoj lasten zapis, to 
je zapis karme. To je tisto, kar se je dogajalo prav na fizični bazi, skozi življenje, iz življenja v 
vstajenje. Se pravi, kar se je dotikalo prav fizične civilizacije. 
 
To je drugo bitje, ki se daje za vse vas. To je materija, ki je vstajiteljska in vam pravzaprav 
daje možnost in priložnost, da izpolnite in zapolnite svojo usodo. Tisto, kar je zgoraj, je 
usoda. Tisto, kar je spodaj, je karma.  
 
Torej. 
Kar ste si predhodno izbirali vi, čisto sami, je usoda. So končni zapisi, ki so postavljeni v 
sklopu najlepšega, najboljšega. Se pravi, točno določenih ciljev, kjer je vaša zmaga. 
Karma ali nižina ali plitvina, se pravi, spodnje področje, pa vam daje pravzaprav področje, 
možnosti preoblikovanja nekih situacij, kar se je dotikalo fizične materije.  
 
To sta dva ločena bitja. In to zgornje bitje je pravzaprav tisto, kar je najbolj pomembno, 
najbolj veličastno, se pravi, ki se spušča v nižino, da se vlije, reinkarnira in porodi. Na 
podlagi tegá, prav na podlagi tegá, se novi vdah znova podá. To bitje se reinkarnira in deloma 
zaspi, deloma lebdi. Vendar, to je tisti čut, ki ga imate, kar čutite, kaj se bo zgodilo oziroma, o 
čemer pravzaprav hrepenite, nekako sebe zlivate in stekate v tej smeri toliko časa, da 
pravzaprav zapolnete vso celoto. 
 
Karma pa ste vi.  
Vsi tisti, ki ste tukaj zbrani, ste pravzaprav karma. Življenje materije. Vendar, na to polje ali 
na to področje se pravzaprav povezujete dokler ste živi oziroma dokler frekvence materije 
ne povišate do takšne smeri, da tisto, kar je znotraj po usodi, se pravi, prelije zunanjost in 
jo prične voditi. In to je tista največja skrivnost ali najvišja, največja možna zaznava, do 
katere, preko katere zmorete priti ali preiti.  
 
Bodite pozorni! 
Prav na tej bazi, na tej bazi vsegá, se vi največkrat v življenju fizičnega vstajenja, preko celega 
obstoja, najbolj spotikate ali zatikate. 
 
UPORABA FIZIČNIH PRIPOMOČKOV  
 
Ko nekako, nekateri ljudje ali tisti, ki ste ali so jasnovidni, se pravi, zmorejo segati v ta polje 
materije, se pravi, vidijo nekaj, kar vam sledi po karmi. Pri takih ljudeh se običajno, ali 
uporabljajo pomagala, orodja, pripomočki ali pravzaprav čutenje.  



 

 4 

 
Vendar, bodite pozorni! 
Kadar delate na bazi materije, na bazi nižine, to pomeni, da na tej strani velikokrat ali 
večino časa uporabljate fizične pripomočke. Karte. Nihala. Razne glinene, nekakšne 
dodatke. Razne kosti, razno, nekaj fizičnega, se pravi, tudi vodo, tudi usedline, tudi tisto, kar 
se zliva kot svinec, kot mešanica vsegá. Se pravi, nekaj, kar se dotika kompaktne, takšne 
visoke frekvence, da se nekako frekvenca zaustavi, vendar le navidezno, da ustvari materijo. 
 
Opevam res zelo preprosto, da boste doumeli in razumeli. 
Se pravi, na tej bazi, prav tega veličastnega dela, se pravi, karkoli uporabljate kot pomagalo – 
bom Jaz za primer vzel nekakšne karte. Se pravi, nekaj, kar se dotika, se pravi, se dotika tega 
življenja tukaj in sedaj.  
 
Velika večina ljudi vedno sebe sprašuje kaj bo jutri, kaj je pojutrišnjem in kaj je ta trenutek 
tukaj in sedaj? 
 
Ko nekako uporabljate, na primer karte, se pravi, se vi kot karte zlivate s pripomočkom, 
vendar le na bazi materije.  
 
Zakaj? 
Ker vi uporabljate nekaj in ker imate materično energijo, se takoj povežete s poljem 
materije. Se pravi, se povezujete s poljem nižine, tistega nečesa, kar je pomembno za 
materijo. To je osnova. 
 
Se pravi, vendar, ta materija vam daje ogromno veličino, ogromno nekaj ali nečesa, kar se 
dotika tega življenja tukaj in sedaj. In to je tisto, kar je v veliki meri za vas najbolj 
pomembnega.  
 
ČUSTVENE ZAZNAVE – POVEZAVA Z USODO 
 
Kadar pa ljudje prestopate to, se pravi, nekaj, kar je za prijeti ali se za dotakniti in vam je 
to le orodje ali pripomoček, se pravi, in vi le nekako podelite nekaj pred ljudi in je to le 
nekaj, s čimer zamotite, se pravi, sočloveka, pa se zlivajo vaše zaznave. Se pravi, pa takoj 
vstopate v polje, ki je nad materičnim poljem in se povezujete z vašimi vodniki, zvodniki, 
pač s tistim, kar in na katerega vi vibrirate.  
In to je nekaj, kar si morate nekako natočiti čistega vina, da boste razumeli in doumeli.  
 
Vi lahko preko tega polja zovete kogarkoli, ali Zgoraj ali Spodaj.  
Če vi ne boste začutili tisto, da si res želite oziroma, da res živite v enaki frekvenci kot to 
Bitje, ki ga zovete in ste skozi 24-urni čas ali tok življenja res srčno predani tej Energiji, jo 
lahko zovete kolikor vam duša, srce, um, razum – kdorkoli, veli. Če vi kot zadnji živeči ne 
boste začutili tegá, se ne boste nikoli in nikdar povezali z Energijo, s silhueto, s področjem, 
kamor želite iti in to je tisto, kar je najbolj pomembno! 
To so čustvene zaznave oziroma energetske zaznave, ki so Zgoraj. Te energetske zaznave pa 
se povezujejo vedno z usodo oziroma s tistim nečem, kar ste vi gledali ali želeli pogledati. 
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Bodite pozorni! 
To je polje, po katerem ali v katerega lahko vstopate in je to polje zapisov, ki jih vi 
prenašate. Se pravi, to so zapisi, prvotni zapisi, ki ste si jih izbrali, postavili s svojimi 
vodniki, s katerimi ste šli in prešli v zemeljski čas, vdahnili in drugemu bitju dali možnost in 
priložnost, da spremeni svoj zapis. 
 
Torej. To je polje, v katerega vstopate, kjer so zaključni ciklusi. Temu Bom Jaz dejal ali opeval 
–  to so polja usode. 
 
Zakaj je to najbolj pomembno polje? 
Ker iz materije, ko prehajate, vstopate v to polje in ne ostajate v materiji, razen, če ste si 
sami tako izbrali, poželeli ali preko toka življenja tako živeli, da ste postali del tega spodnjega, 
nekako materičnega življenja ali vstajenja. 
 
Nekateri tudi, če ste veličastni, si mnogokrat izberejo materično polje in želijo ostati zaradi 
drugih privržencev, prijateljev, ljubimcev, se pravi, zaradi drugih čustvenih navez. To 
pravzaprav za mene ne igra nobene pomembne vloge. Želim le opevati, da boste razumeli in 
doumeli, zakaj imate težave pri zaznavah, povezavah in marsikaj. 
 
Se pravi. Kadar boste vi čutili in res zahrepeneli kot tisti, ki oddaja informacijo, se bo 
povezal s poljem usode. Se bo povezal s svojimi vodniki in zvodniki oziroma Usojevalci 
Zgoraj. Se pravi, in takoj pridete v polje usode, ki ste si jo izbrali, predno ste vdahnili v ta 
življenjski čas.  
 
Kadar pa tisti, ki nekako sodeluje, uporablja določene predmete kot pomagala in bere le 
po predmetih ali po točno naučeni energiji, pisanega ali nepisanega pravila, ki ga poznate 
na Zemlji, pa takoj sodi v to zemeljsko polje.  
Vendar, tudi to zemeljsko polje je častno in veličastno, ker tudi astral seže v ta predel. 
Vendar, to so kratkotrajne informacije. Se pravi, to je tisto, na kar bodite pozorni! 
 
Vendar, da stopim korak nazaj. 
Ko se vi povezujete s tem spodnjim poljem oziroma z zemeljsko energijo ali strukturo, se 
pravi, je to nekaj, kjer se vedno spotikate ob karmično življenje ali vstajenje kot podlago iz 
predhodnih živih življenj. Se pravi, kar se je dotikalo le materije ali življenja tukaj in sedaj. Se 
pravi, to je tisto, kar je zemeljska struktura podala vam, da se oni razbremenijo, sprostijo, 
preoblikujejo in spremenijo določene zapise.  
To je tisto, kar je najbolj pomembno. 
 
In prav v temu trenutku je to pomembno, da razumete, doumete, ker je to čas, ki je najbolj 
pomemben trenutno za vas.  
 
Ko vi prehajate v ta zemeljska polja, se pravi, imate ves čas situacije, kjer se spotikate, kjer 
imate občutek, da vam vedno znova gre nekaj narobe, da vam nič ne pogodi ali se nekako 
uredi, tako kot si želite vi, čisto sami, se pravi, vedno znova dobivate neke naloge po Zemlji. 
Vendar, to ni nič drugega kot nekaj, kar je bilo po bazi zemeljskega življenja.   
Vendar, tudi zemeljsko življenje ima svoje vodnike, svoje zvodnike in tako rekoč zemeljske 
usojevalce.  
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ZEMELJSKO POLJE IN NEBESNO POLJE, VMESNI PROSTOR – MI KOT NEVTRALNA ENERGIJA 
 
Se pravi, razumite! 
Zemeljsko polje je samostojno polje. To, Nebesno polje, je tudi samostojno polje. To je 
tako, kot dva področja. Vi pa ste novinci in se gibate v vmesnemu prostoru, kar pomeni, da 
lahko preidete, ali zgoraj ali spodaj. Pod Zemljo pa so drugi svetovi, v kar ta trenutek ne 
bom šel. Pomembno je, da razumete in doumete veličino svojega podviga.  
 
Vi kot nevtralna energija, s svojim čutom, lahko prestopite ali zgoraj, v zgornje polje ali 
spodaj, v spodnje polje. In, ker ste vi vsi tukaj zbrani zadnji živeči izbrani, se pravi, niste to, 
kar ste bili predhodno, vendar imate novo postavitev od zgornjih in od spodnjih, se pravi, se 
vse skupaj pripenja na vas.  
 
Si predstavljate?  
In vi ste kroglica življenja, ki se vrtinči tukaj in sedaj. In pobirate v to spiralo – ali zgoraj ali 
spodaj. Tudi v globino lahko greste.  
 
Vendar, pomembno je, da veste, kako življenje poteka. 
In kot zadnji živeči, se pravi, kot ta sijoča kroglica, ki ima nad glavo pripeto Nebesno 
energijo ali Nebesni tok in spodaj kot zemeljski tok ali zemeljsko energijo, ki se dotika 
materije, se pravi, ste vi tisti kreatorji svojega zapisa ali usode. In tukaj je izredno 
pomembno, da razumete, kdo ste, kaj ste in zakaj ste.  
 
Kot osnova, se pravi, kot nevtralna žogica, imate v sebi samostojno energijo čustev, 
razuma, uma, čutenja, česarkoli – vseh čutil, vendar čisto neobtežene.  
 
Si predstavljate?  
Kot, da bi vas na novo skreirali in ste prazni, prhki in prosojni. In znotraj niste nič obteženi. 
Ste kot nedolžno dete, ki se porodi ali povije in ne prenaša nič negativnega ali slabega.  
In vi ste tisti kreatorji, od malih dni, kjer ga okolica, ljudje, čustva lahko zavedejo, 
sprogramirajo ali postavijo v neki tok, kako naj on živi.  
 
In potem je to nekako takole: 
Katero polje bo nad njim zavladalo, se pravi, v trenutku, se pravi, se pripne, kot bi se skozi 
vašo kroglico potisnila os iz Zemlje in iz Nebes, se pravi, in se združita kot jing jang. In to je 
os, po kateri vi vrtinčite sebe. In to je os, ki teče preko telesne strukture in je del tebe. Del 
vsakega ali vsakogar, ki živi tukaj in sedaj. In v tej osi, se pravi, se prosto pretakajo zapisi. 
Zapisi od tukaj, iz zemeljskega polja in zapisi iz Nebesnega polja, iz Zgornjega polja. In vi, kot 
nevtralna energija, se vrtinčite in le vlečete na sebe proces, kdo je močnejši oziroma kdo je 
bolj dominanten preko vašega življenja. In to se vidi že pri otrocih. 
 
Se pravi, če je Nebesno polje močnejše od zemeljskega polja, se pravi, boste vi dobili v 
sebe več Nebesne Energije, boste imeli skozi to večjo zaznavo, večji čut, večji občutek, večji 
dotik, večji fokus na ljudi, na naravo, na dih, na njihov karakter, na njihov pogled, na njihov 
način mišljenja, na njihove kretnje, na marsikaj. Tudi na njihov vonj, na zvok govora. Se 
pravi, vse to se pravzaprav vije skozi Nebesni tok.  
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Če pa v temu soočanju prevlada Zemlja, se pravi, pa kot otrok dobite več zemeljske 
energije v sebe, se pravi, da je Nebesno polje tukaj nekako popustilo pri vas zaradi 
drugačnega fokusa, zapisa, ki ste ga prenesli, pa dobite v sebe več materialnosti. Se pravi, 
več, večji občutek za materialnost, za dobrine, ne toliko za ljudi. Vendar, predvsem za 
situacije za to, kako lepi ste, za to, kako bogati ste, za to, koliko strahu imate pred različnimi 
dogodki, koliko strahu imate pred izgubo? Se pravi, pred osamitvijo, pred ljudmi, ali vas bodo 
sprejemali ali ne? Se pravi, ali vas bodo ljubili, vzljubili takšnega kot ste? Veliko skrbi za tem, 
kjer se pretvarjate, kjer igrate, kjer preoblikujete svojo podobo. Se pravi, to se zlije v 
notranjost tega nevtralnega polja ali nevtralne kroglice, kar ste vi kot zasnovniki.  
 
In takšni ljudje se vedno znova sprašujejo, ali jih bo okolica spregledala? Ali jim bo okolica 
nudila več udobja, kot pa je morda celo prav? Takšni ljudje se ukvarjajo predvsem s tem, da 
morda ne bodo drugi dan lačni, žejni ali morda poteptani. Morda, da jih okolica »odpukne«, 
odpihne ali odrine proč. Se pravi, to ne sprejemanje prihaja prav iz tega zemeljskega 
področja.  
 
Vendar, zakaj? 
Ker imate večje polje neurejenosti na Zemlji ali več življenj po Zemlji, ki jih niste uskladili in 
manj imate nekako zapisov postavljenih po Nebesni strukturi. 
To je tisto, da boste lažje razumeli, kaj tukaj in sedaj. 
 
In ta kroglica, se pravi, kot otrok raste in to se izoblikuje v karakter človeka. In to ste vi kot 
zadnji živeči.  
 
Razumete? 
In ta energija, ki vas je kreirala, se pravi, to polje – ali je bilo spodnje, zemeljsko ali zgornje, 
Nebesno, se pravi, ima največjo moč nad vsakim človekom, vsako dušo, vsako energijo. Se 
pravi, iz tega polja potem črpate vse. Ali dobivate svoje vodnike, ki masovno sodelujejo z 
vami, se nekako spoprijateljujejo z vami in vam podajajo situacije iz dneva v dan tako, da 
boste vi čim hitreje dozoreli, razumeli, razvozljali in predvsem sami sebe spoznali. 
 
In to polje je tisto polje, po kateremu se pravzaprav tudi dokažete, izkažete ali nekako tudi 
živite. In to je nekaj, kar se preko življenja vedno znova le širi in podaja.  
 
Vendar, tisti, ki so nekako preko Nebesnih energij dobili impulze, da nekaj ni prav, se pravi, 
se je pomešalo med njih polje usode.  
Se pravi, vas prične impulzivno gnati, da zapazite na sebi določene spremembe, 
pomanjkljivosti ali nekaj, kar vas dobesedno žene v to, da se pričnete spreminjati. In to je 
nekaj, kar pomeni, da se pričnete opazovati, zapazite sebe in pričnete graditi na temu, da 
pričnete spreminjati polje oziroma se tanjšati ali nekako raztapljati zemeljsko polje in se 
morda povezovati z Nebesnim poljem.  
 
Se pravi, vi ne morete imeti oba polja pomešana ali povezana, vendar je lahko le eno 
dominantno, drugo pa je tako kot instinkt, ki vas nekako impulzivno žene v to, da zapazite, 
da vidite, da razumete in doumete. To je najbolj pomembno! 
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In, ker ste vi ta kroglica te žareče enote, se pravi, ste vi tisti pobudniki, ki se potem 
povezujete ali Zgoraj ali Spodaj. Vaš karakter je tisti, ali vzgoja, kar sedaj veste kako in kaj, je 
tista energija, ki se odpira oziroma povezuje – ali s spodnjimi vodniki ali z Zgornjimi. Vendar, 
vsi imajo enaki fokus – vas pripeljati do točke spoznanja, odrešitve in razrešitve.  
Se pravi, zemeljska površina ravno tako gre v isto smer osamosvojitve, odcepitve, zmage do 
vsegá, kar ima v zapisu tudi usoda. Vendar vas mora preoblikovati oziroma sama sebe tudi 
spametovati. 
 
Potem imate polje še večje globine, vendar v to pravzaprav Jaz ta trenutek ne bom šel. 
 
Bodite pozorni! 
Vi, kot ta kroglica, se pravi, se torej počutite in čutite. Sami po sebi veste kaj ste, kdo ste in 
kakšno polje pravzaprav ste. In ljudje se pričenjate masovno medsebojno povezovati in iskati 
tisto nekaj, kar vam daje moči. Tisto nekaj, kar vam daje odrešitve. In po temu nečemu tudi 
hlastate, iščete in prestopate.  
 
In tukaj nastopamo mi.  
Ko se ta kroglica prične odločati, da želi narediti tisto nekaj, kar ji primanjkuje oziroma 
znotraj sebe čuti, da mora, ker jo nekdo, kot Nebesna energija žene naprej, se pravi, takšni 
ljudje se pričnete spreminjati. Postajate toplejši. Postajate toplejši zaradi tegá, ker se 
pripenjate na to Nebesno polje oziroma pričnete poslušati vodnike in hkrati iz Nebesnega 
polja pričnete srkati toliko energije, vrtinčaste. In, bolj, ko jo čutite, bolj se z njo 
povezujete, večja je moč, da izženete in potisnete navzdol to zemeljsko energijo. In, ko jo 
potisnete navzdol, se lahko prelijete kot kroglica s to Nebesno energijo.  
 
To je tako kot vojna med dvemi polji. In le ena bitka je običajno, ali vojna, je lahko dobljena iz 
ene strani. Vedno je en zmagovalec. Skorajda nikoli oba poraženca. 
Se pravi, to je tisto nekaj, kjer se polja medsebojno spopadajo, soočajo, vendar predvsem 
vsak za sebe gre proti svojemu cilju, ki so si ga zastavili in postavili. 
 
In vi, kot nevtralna enota, se pravi, čutite in nekako začutite. In vi ste najbolj pomembni. Prav 
vi! Zato je pomembno, da začutite to. 
Ne naša prisotnost. Ne prisotnost duhov. Ne prisotnost duš. Vendar, vi, ki ste tukaj zbrani, se 
pravi, ki tukaj v temu življenju živite in imate svojo lastno materijo. Materijo, ki je lahko čisto 
iz vas skreirana ali po vaši podobi preoblikovana ali pa so vam jo odstopili. Ni pomembno! 
Pomembno je, da imate možnost preoblikovanja in hkrati združevanja tako Neba kot tudi 
Zemlje.  
 
In kot vi, kot ta kroglica, se pravi, se lahko povezujete z laski. Se pravi, in ste kot sončni žarek 
ali sončna svetloba, ki prasketa.  
Se pravi, si predstavljate, da ste iskra, iskra življenja, se pravi, ki prasketa, ki išče informacije 
in kot, da vsaka informacija, ki jo vi začutite v sebi, se pravi, naredi lasek in prisesek. Kot bi se 
prisesala na nekoga. Se pravi, ali na neko polje ali na nek svet. In dobivate lahko iz tistega 
sveta tudi pomoč ali nekakšen nasvet.  
In kot vi, kot zadnji živeči, se pravi, če zahrepenite po rajnih, se tako s tem laskom lahko 
povežete točno k določeni osebi, k točno določenemu svetu. Vendar, nastane tedaj težava, 
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če ste morda tisti, ki prerokujete, če imate v temu svetu napačno podobo o nekom, ki vam je 
blizu, se pravi, se lahko takoj nekako usmerite v nižino in ne v Višino. 
 
Pri vas je splošno pravilo, da vsi, ki odidejo in rajni, jih lepo pospremite v upanju, da jim bo 
boljše in lažje tudi šlo. Vendar, bodite pozorni! 
Tista kepica, ki je nastala, ki je bila vzgojena, se pravi, se pretoči točno na Nebesno polje, če 
je v svojemu življenju imela Nebesno energijo za vodstvo. Ali pa, da jo je sprejela in da je 
Nebesna energija izpodrinila Zemljo.  
 
Če pa ima ta kroglica spomina zemeljsko vodstvo, se pravi, takšna duša ne more oditi iz 
Zemlje, ker ni dosegla čustvene stopnje.  
Nebo daje čustva. Nebo daje toplino. Nebo daje pravzaprav tisto lepo vrlino, ki jo Mi 
ohranjamo, ki jo Mi prebujamo, na katero vas tudi postavljamo.  
 
In bodite pozorni! 
Skozi to energijo se vi lahko povezujete s katerim kolim delom sveta in okoli vas, se pravi, ker 
ste vi v zemeljskemu toku. Si predstavljate kroglo? Na njej stojite vi. Okoli vas je ozon, se 
pravi, in vakuumiran plašč. To je Zemlja.  
In kot vi tukaj, mali živeči, se pravi, poganjate energijo ali takšen las. Se pravi, običajno greste 
preko kronske povezave navzven, se pravi, in kronska povezava vam daje tisočere laske, kjer 
se lahko povezujete – ali Zgoraj in se usmerite v fokus Zgoraj, ali pa v fokus spodaj. Se pravi, 
da se razpirajo in zlivajo navzdol. 
Se pravi, znova je, zavisi od vas.  
 
VMESNI SVETOVI 
 
In tukaj se morate zavedati nečesa veličastnega! 
 
Če vi čutite, prav, če vi čutite, se pravi, greste v zgornji del zgornjega pola, se pravi, se 
takrat povezujete z Najvišjimi od Najvišjih, Tistih vodnikov, ki vam peljejo usodo naproti. 
Oni pa so naprej povezani z vmesnimi svetovi. Vmesni svetovi pa so nekakšni vmesni 
mehurji. 
 
Si predstavljate?  
Kot, da imate balone, ki jih napihujete in jih spuščate v prostor. Morda v ta prostor. Si 
predstavljate? 
Mi smo tukaj, kot da bi bili vi na Zemlji. Stolček je pravzaprav planet. In vi tukaj stojite ali 
sedite. To je materija, ki jo uporabljate. Ta prostor je pravzaprav svet ozona. In vi napihujete 
balone. Enega večjega. Enega manjšega. Kakšnega orjaškega. Toliko časa, da se zapolni ta 
prostor. Ta prostor je poln balonov. Poln vmesnih svetov. Vmesni svetovi pa so kreacija 
domišljije uma ali razuma.  
 
Si predstavljate? 
In v te vmesne svetove ali te vmesne kreacije, delate z nekakšnimi mislimi. Se pravi, kadar 
razmišljate o nečemu in razmišljate celo življenje, na primer, da ste zelo versko vzgojeni in da 
je prav, imate svoj balon. In v temu balonu, se pravi, se povezujejo vsi tisti, ki so enako 
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misleči. Se pravi, verniki. Bom izbral primer vernike, da boste lažje razumeli. Vendar, to se 
dotika tudi različnih družin in še marsičesa drugega.  
Se pravi, vsi greste v en balon, ker se vsi nekako umsko in razumsko povezujete z isto, istim 
namenom, istim fokusom. In tam nastane balon. In, ko nekako prehodite pot, zapustite telo. 
Pri vas uporabljate neznanski izraz – umrete, fizično umrete. To je pravzaprav osupljivo. 
Energija nikoli ne umre, vendar se le preoblikuje in nikoli ne nastane fizični zastoj. Tudi, če se 
spremenite v kamenino, v popolno mirovanje ali popolno spanje. Karkoli. Energija je vedno 
živa.  
 
In v ta balon, se pravi, v ta svet, ki ste ga skreirali v času življenja, vi lahko vstopate. Zato je 
največji balon pravzaprav verstvo ali verski balon. In duše, ki so verovale, ki so si ustvarile ta 
balon, se pravi, prosto vstopajo v ta balon, ko odidejo. In, večji, večja kot je ta skupina ali 
masa teh vernikov, večji je pravzaprav balon, močnejši je ta svet, ki pritiska na vse vas. 
 
Si predstavljate? 
In, ko se en balon širi, se drugi manjša, ker se pravzaprav zaradi tega raztezanja nekako veča 
ta kompaktnost. In ko je prevelik ta balon, ko je prevelik ta balon, se pravi, ga je potrebno 
razbremeniti, drugače pride do poka. In ta balon se poveže točno s tistim centrom na kar ste 
bili sfokusirani. Če je bila to narava, se ta balon poveže z naravo. Če ste bili povezani z 
inštitucijo in vam je bilo življenje, fokus, smisel le inštitucija, se pravi, se bo ta inštitucija 
povezala točno, se pravi, balon povezal z inštitucijo. In tam nastane kanal. In cerkve, se pravi, 
so inštitucije, ki razbremenjujejo te balone. In energije se vračajo nad te cerkve in vas potem, 
se pravi, rajni ali energije, koščki celote, delčki počakajo in dočakajo.  
 
In, ker ste vi živi in ko vi oddate signal, da vi kot živi želite biti povezani ali nekako čutite to 
pripadnost temu balonu, se pravi, se takoj povežejo z vami bitja, ki so izstopila iz balona in 
vas razbremenila. 
To pomeni, da bodite skrajno opazujoči, da opazujete sami sebe, kaj pravzaprav želite. Ker, 
kar si želite, to tudi dobite. Se pravi, ta balon. Ta bitja pričnejo takoj sodelovati z vami, pa če 
so vaša ali niso vaša. In, če vi funkcionirate na bazi tega zemeljskega področja, se pravi, 
dobite skupino, ki še dodatno okrepi, podkrepi ali vas usmerja. In to so lahko vaše zaznave.  
 
V ozadju pa imate svoje vodnike, ki sodijo na bazo Zemlje. Se pravi, imate takoj dve skupini. 
Dve skupini, ki morata navidezno sodelovati in se držati neke začrtane poti. Vendar, Zemlja 
tukaj močno, močno drsi.  
Se pravi, zemeljska bitja ali zemeljski pol je predhodno izbral za vas kreacijo in to imate na 
dlani, se pravi, zapisano, kaj boste naredili iz svojega življenja. In oni so tisti kreatorji, ki 
nekako vas silijo ali prisilijo, da greste v smeri začrtane poti.  
 
Skupina, ki se je priključila, pa lahko dela veliko, veliko zmedo.  
 
Zakaj? 
Ker oni nimajo predhodnega dogovora. Oni se medsebojno dogovarjajo, pogovarjajo in njim 
je fokus, da vas pripeljejo v ta balon. Oni bodo naredili vse, da vas bodo gnali in pognali, da 
boste šli v ta balon. Večja, kot je skupina, močnejše je polje, močnejša je vez z Zemljo, 
močnejši je nadzor nad Zemljo. Močnejši nadzor pa nekako vpliva tudi na fizično materijo. 
Tako je  to vse skupaj vezano ali povezano. 
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In, ko nekako vaše zaznave, se pravi, ko vi nekako uporabljate pripomočke, se pravi, 
morate biti izredno, izredno previdni, da začutite razliko, kdaj je Nebesno polje pripeto in 
kdaj je zemeljsko polje pripeto.  
 
Se pravi, ko odpirate zemeljsko področje, ko vi uporabljate ali nihalo ali karte ali paličice ali 
slike ali usedline, se pravi, vse, kar je vidnega, se morate vedno obrniti v sebe – kakšni ste vi, 
čisto sami, ki uporabljate nihalo ali pomagalo? Ker, na podlagi tegá boste takoj vedeli, kdo se 
bo pripel oziroma kdo bo sodeloval z vami.  
 
Če pa ste vi tudi, preko pomagala, da imate pomagalo, vendar je pomagalo le zato, da 
potolažite ali pockrljate nekoga, ki je pred vami, da bo svoje misli usmeril na to, kaj bo videl, 
vi pa se pripnete na čustveno polje, se pravi, zgoraj, pa boste vi imeli karte le zato, da boste 
nekako uporabljali ali takozvano kot njegove misli usmerjali na to, da boste vi lažje sebe 
pripeli na Nebo, pa boste preko zaznave, instinkta, občutja, videnja tega polja dobivali od 
Zgoraj pomoč navzdol.  
 
In ravno tako v zgornjemu delu Nebesnega toka, se pravi, imajo vmesne svetove, vmesne 
balone, s katerimi se lahko tudi prosto povezujete. To so vmesni svetovi, kjer ni 
kompaktnosti, kjer ni delne kompaktnosti, vendar je prosojnost energij, o katerih vaše knjige 
tudi govorijo. Se pravi, to je energija, ki je brez obličja, dobi obliko ali se zliva, se pari, se lepo 
nekako ljubi, sodeluje, živi. To je svet, ki nima možnosti ponovnega rojstva sam po sebi, 
vendar le v sklopu, da se sestavi še nekdo.  
Pet takšnih skupin pa mora biti povezanih ali pet področij, pet energij morate imeti 
usklajene, da se sestavi fizična materija. To so plasti, ki se povezujejo. Lahko pa greste v pet 
zelo kvalitetnih življenj, se pravi, iz katerih počrpate sestavljanko, ki nekako se medsebojno 
povezuje in tako tudi sodeluje. Tako nastaja tudi materija lahko iz vas samih. Vendar ste sila 
redki ali vas skorajda ni.  
 
UPORABA NIHALA 
 
In bodite pozorni! 
Ko uporabljate nek, na primer, nihalo, se pravi, pomislite na to, na kateremu polju ste 
povezani in misli popolnoma spraznite. Kot, da v mislih nimate nič. Se pravi, in ko držite 
nihalo v roki, se pravi, izpraznite misli in fokus dajte le v možgan – kot, da bi pogledali 
prazen možgan. Začutili boste pritisk na levi strani. Se pravi, to je nekaj, kar se bo 
povezovalo preko Nebesnega dela. 
 
Kadar uporabljate, se pravi, nihalo in ste zelo nevtralni, boste začutili, kako energije tečejo 
skozi kronsko čakro direktno v vas. To je prvi znak, da ste popolnoma nevtralni.  
In nič ne sprašujte! Le držite, da sfokusirate sami sebe, da boste zaznali, katere energije so z 
vami oziroma, s katerimi energijami ali s katerim poljem se boste povezali prav vi sami. To je 
vaš signal, kar ste vi kot nevtralna energija. 
 

Kadar ste popolnoma prazni in še vedno 
držite nihalo in se nekako gostota obesi 
tako, v, kot bi se obesila spodaj, proti ustni 
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votlini oziroma proti grleni čakri in bi vas to dejansko, kot bi vas želelo nekaj dušiti ali prav 
začutite energijo, se pravi, od desnega polja, tako spodaj, se pravi, je pripeto zemeljsko 
polje.  
Tako se boste vedno stestirali sami, kje ste vi kot tisti, ki ste zadnji živeči. In to je test za 
tistega, ki ga uporablja. 
 
UPORABA KART 
 
Če uporabljate karte kot pomagalo, se pravi, jih dajte v obe dlani.  

 
Jih prekrijte takole, da jih date v dlančno čakro in jih 
pokrijte z drugo dlančno čakro. Točno takole. Se pravi, 
da se nekako energije takole prepletejo. Imejte karte v 
dlani in jih pokrijte.  

 
Jih dajte pred pleksus in počakajte.  
In boste dobesedno videli, ko spravite um in razum, katero polje se pripenja na to. In nič 
ne govorite! Nikogar ne zovite! Le stestirajte sami sebe. Tako boste vedeli, kakšni ste, kdo 
ste, kaj ste in kaj imate pripeto oziroma, v kateremu svetu boste tisti čas pobirali podatke. 
 
UPORABA KAMENJA 
 
Tako lahko daste vsa pomagala. Tudi kamenje lahko daste med dlani.  
 

Se pravi, če uporabljate kamne, več kamnov, se pravi, lahko daste eden ali 
dva kamna na vsak na svoje dlani in jih obrnete navzgor. Se pravi, in prav 
začutili boste, katero je težje oziroma prazno.  
 
 

In tisti kamen, ki ga boste začutili kot praznina, je pravzaprav povezava z Nebesnim 
poljem. Tista, ki je težina, se bo povezovala z zemeljskim poljem. In morda boste imeli 
občutek kot, da je eno težje, drugo lažje. Vendar, ne glejte globine, glomaznosti, vendar 
notranjost.  
 
Zaznajte to energijo! 
 

In tisto, ki je prazno, ga dajte tako, morda pred sebe. Tisto, ki je polno, ga dajte 
za sebe. Tako se boste uskladili. Se pravi, da se bodo energije nevtralno 
izpraznile iz te sredinske kroglice, v kateri se nahajate, da se razbremenite, da 
postanete popolna praznina.  
 

In takrat boste vi lahko zavestno uporabljali, ali Nebesno energijo ali pa zemeljsko.  
To je tako, kot bi nekako prišepnili: »Odmaknite se vsi. Sedaj sem Jaz enostno v eni celoti 
enega jedra.«  
 
In kar pustite kamne tako, ko se usklajujete. In potem boste začutili praznino telesa. Prav 
telo bo postajalo prazno. Kot bi se praznilo. Kot bi se pralo ali izpraznilo. Pustite temu 
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procesu. Tako boste začutili težo – kot bi bilo težko telo. Se pravi, prav težo boste zaznali, 
ker se bo energija dobesedno odplaknila in imeli boste občutek kot, da ste dejansko le še 
za spati.  
 

 
In, ko dosežete takšno stanje, se pravi, se povežite z zemeljsko energijo, se 
pravi, preko kamenja, v hrbtišče.  
 
 
Prazen kamen, se pravi, Nebesno energijo, pa si nekako povežite tako, kot rahlo 
nad popkom oziroma pod pleksusom ali direktno na pleksus, kar vas bo nekako 
popeljalo. Poslušajte sebe.  
 
 

In tako se boste pričeli polniti preko kamenja oziroma kamen vam bo pomagalo, da se 
boste povezovali z dvemi polji, ki jih boste nevtralizirali.  
 
In ta kamen lahko nekajkrat uporabljate v zaporedju, predno ga daste prazniti – ali v slano 
vodo ali pa pod luno, pod sončno svetlobo. Se pravi, to je čisto potem vaše, kaj boste naredili 
s tem.  
 
Vendar, tako boste nekako, če boste nekajkrat delali to na sebi, uskladili fizično materijo. Da 
boste naredili ravnovesje. Da boste vedeli, kje ste, kaj ste in zakaj ste.  
 
In potem lahko uporabljate nihalo, uporabljate materične pripomočke, ker boste dejansko 
čutili, kaj ste enostno zgoraj, vas dobesedno kronska čakra pripne v zgornji pol ali pa boste 
začutili kot, da imate razrezano ali razpolovljeno telo, se pravi, kadar bo zemeljsko 
področje. Na to, na to bodite res pozorni. 
 
Vendar, to je tisto, kjer se vi pravzaprav tudi množično spotikate. 
Takrat nastajajo drugačni podatki. Nebesa imajo svoje podatke, svoj fokus, svoj pogled. 
Zemlja ima svoj pogled, svoj fokus, svoj, nekakšen začrtani cilj.  
Vi pa nekako pregledujete ali napovedujete.  
 
In bodite pozorni! 
Na koncu koncev vedno obvelja Nebesna energija!  
 
Zakaj? 
Ker zemeljska mora vedno iti preko Nebesne, če želi oditi iz Zemlje. Ker je Nebo prelito preko 
Zemlje ali prek telesa, tako, da vam svetujem, da se večinoma časa posvečate rajši Nebesni 
energiji ali zgornjemu polju kot pa spodnjemu. Tako boste prerasli, dobili zaznave in tudi 
točne podatke.  
 
Vendar, ko imate neko napoved, ko nekako nekomu napovedujete, prerokujete ali 
podajate, se pravi, vzpodbudo, pomoč ali vse, se pravi, ste vi vedno nevtralni. Ta žogica je 
najbolj pomembna!  
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Zakaj? 
Ker vi sprejemate informacijo od nekoga, ki vam morda podaja preko kart določeno 
vzpodbudo, določen fokus ali usmeritev, vi pa to besedo lahko sprejmete in jo začutite in jo 
spustite v sebe in se avtomatsko pripnete lahko na Nebesno polje ali pa, če ga nekako 
začutite, tudi na zemeljsko polje.  
 
In vi ste tisti kreatorji, ki potem sebe lahko zvibrirate, da se dogodki pripnejo na Nebesno 
stran in tečete v tej smeri, ali pa greste na zemeljsko stran. In v vas je ta največja moč vaše 
odločitve. In vi ste tisti, ki lahko spreminjate podatke.  
 
Prerokovani podatki so le zapisi, ki jih imate od rojstva pa vse do vašega izpusta. Se pravi, 
to so podatki, na katere vi lahko zavestno vplivate. Zato je zelo pomembno, da nekako 
poskušate zaznati ta del, ki ga bom sedaj opeval za vas. 
 
Ti podatki so podatki, ki so vam dani v vašo dlan. In, če vi pričnete dvomiti v to, se pravi, se 
v trenutku odtrgate od strani Nebes in padete v to zemeljsko tokovje, se pravi, in 
zemeljska energija vas prelije in takoj sodite na maso ljudi, ki vas vleče, manipulira, vas 
usmerja in daje ta dvom le zato, da ne boste poslušali svojega srca, svojega čuta ali 
občutja. 
 
Bodite pozorni na to! 
Vi s svojimi mislimi ste kreatorji. Zato ste tukaj in sedaj. Napotki, ki jih dobite, so vedno le 
pomagala!  
 
POVEZAVE Z RAJNIMI 
 

Tudi rajni, ko se povezujejo, se vedno povezujejo tako – ali po sprednji 
strani, se pravi, kjer zavzemajo to levo polovičko ali le nekakšno 
takšno linijo, so vedno le tisti, ki vam dajo napotke, usmeritve ali bolj 
tolažbo.  
 

Se pravi, nikoli, ko prerokujete, se ne sfokusirajte na rajne, vendar na sebe, dragi moji. Na 
sebe!  
Tukaj množica drsi, ker se pripenjate ali molite k Jezusu in upate, da se Njegova energija 
skozi vas spusti, da vi postanete filter in da nevtralizirate svoje zapise, da jih podate nekomu 
kot vzpodbudo, usmeritev ali kaj drugega. 
V to sodi tudi Sveta Marija, Mati Nebeška. Tudi Ona je tista Energija.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
Sedaj bomo razkrivali še nekaj večjega, da boste razumeli, kako zaznave potekajo in kako je 
vse dejansko prepleteno in zakaj ste vi tisti, ki ste najbolj pomembni. Zato se vedno 
usmerjajte na sebe! 
 
Ko nekako uporabljate pripomočke, se pravi, vam je to le v nekakšno tolažbo, da se morda 
bolj sprostite in da se lažje začutite. Nekateri imate nihalo le zato, da nekaj imate, da morda 
fizično energijo ali fizično bitje zaposlite, da se on sfokusira na to, vi pa se nekako povezujete 
z drugimi kanali. 
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Kadar se povezujete z rajnimi bitji – lahko so to vaši rajni, lahko so neke silhuete, 
skulpture, postavitve zgodovinskih del, se pravi, se morate zavedati, da, če so oni deloma 
po materiji, se pravi, materično še prisotni v zemeljski strukturi, se boste lahko povezali z 
njimi.  
 
To pomeni, če je nekdo še vedno povezan z Zemljo in ima balon, tudi, če je Zgoraj, spodaj, se 
pravi, da ima kose od materije, se pravi, spomine in jih ima to energijo po telesni strukturi še 
v temu zemeljskemu balonu, se pravi, se spomnite, ko Sem opeval balone v prostoru? Se 
pravi, da je njegova energija telesne strukture še vedno prisotna v balonu, se bo ona 
povezovala lahko širom, križem kražem na vsakogar in lahko vi pridete točno do osebe, ki jo 
želite dobiti. 
 
Če pa ta oseba že prestopa to zemeljsko energijo in izstopa iz Zemlje, pa je ta misel prazna 
misel.  
 
POVEZOVANJE Z ENTITETAMI  
 
Takrat lahko njegovo vlogo – pazite to! – prevzamejo drugi, ki se pretvarjajo, da so oni ali 
tista oseba. In to so lahko tisti, ki so morda pribežniki in morda ne sodijo v nobeden balon 
in so tisti, ki se gibajo med baloni, v temu vmesnemu prostoru. To pa so energije brez 
obličja, brez postavitve. To so proste energije ali entitete, kot jim vi pravite. In vsaka 
entiteta vam bo pogodila, da vas bo pospremila oziroma si prisvojila. 
In, ko vi zovete nekoga v nekemu balonu in želite sodelovati z njim, se pravi, če njega v 
balonu ni, se vi lahko nevede povežete z entiteto, ki postane tako rekoč kot on ali ona sama.  
 
Takrat zaznavate hlad, piš, kot bi vas nekako zledenilo preko kosti. To je prvi znak, na kar 
bodite pozorni, da so entitete brez obličja in da potrebujejo nekaj, da se pretočijo preko 
vas in če boste vi srčno zavibrirali na njega, ga boste v sebe izpustili in ga boste v sebe tudi 
pridobili. Prebudila pa se bo njegova misel in vas pričela buditi, tako, kot si on sam želi. 
Takrat vas zaduši. Takrat se mnogim ljudem tudi nekako zamegli. Pristajajo v umobolnicah, 
ker čutijo, da je nekaj vstopilo in se blazno bojijo. Se pravi, to je nekaj, na kar bodite zelo 
pozorni! 
 
Vendar. Kadar imate to povezavo z nečem, kar vas zahladi, se pravi, ni konec. Vendar, 
takrat morate poslušati sebe. Iti v sebe tako globoko, da začutite sebe, kaj si vi želite. 
Vendar, to je želja. To je hrepenenje. To je nekaj, kjer bi kar kričali od srčne želje!  
Da boste doumeli in se naučili, kaj ste vi in kaj je naučeni program.  
 
In, ko vi takrat, ko hrepenite, odpirate srčno energijo, se ta energija tako močno kreše in 
prasketa ob to entiteto, da jo običajno kar transformirate v Svetlobo. Vaša srčna energija 
se pretoči preko njega in zaiskri in tako se entiteta spremeni. To je tako, kot bi jo praskali. 
Kot bi jo želeli razrezati ali okužiti, kot s cirkulacijo nečesa ali nekakšnim »sirkularjem« ali 
cirkularjem, tako nekako se vidi v prevodu, se pravi, kjer dobesedno trgate in režete njega, 
ga potrgate in ga daste na več malih deležev in imate možnost in moč njegovega 
preoblikovanja.  
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Običajno takšna entiteta iz vas izpolzi preko urina in urin vam lahko neznansko zasmrdi po 
kislosti. To ni vonj. To je dobesedno nekakšen smrad ali nekaj, kar se steče preko vas. 
Vendar, to je znamenje, kjer njo izpustite. Tako, da si boste znali pomagati. 
 
POVEZAVE Z VMESNIMI BALONI 
 
Kadar se povezujete z vmesnimi baloni, se pravi, to je nekaj, kjer vi čutite ali želite biti ali 
pripadate, se pravi, tudi kakšnim skulpturam, verujete v nekakšen obstoj nečesa, se pravi, Jaz 
bom vzel, tudi karte. Se pravi, tudi karte imajo svoj balon. Se pravi, imajo svoje pomočnike, 
ki sodelujejo preko takšnega balona. To so bitja, ki pridejo nevtralno iz balona, s katerimi 
se enako tudi čutite ali zaznavate.  
 
Vendar, to so lahko stari prerokovalci, ki so na bazi Zemlje z vami že lahko tisočletja bili. Ali 
pa so čisto nevtralni in jih sploh ne poznate. Tisti, s katerimi ste že v davnini sodelovali, jih 
dobesedno začutite kot domače. Na to bodite pozorni!  
 
Ko energije pridejo k vam in ste z njimi že sodelovali skozi različna življenja in ste bili morda 
tudi kdaj prerokovalci ali zdravilci, vam je ta energija ali njihova bližina, domača. Prav dobro 
se počutite. Zato se tedaj nimate česa bati.  
 
Kadar pa iz balona ali iz nekakšnega vmesnega prostora pridejo bitja, ki se želijo 
pretvarjati, pa vas dobesedno kar stisne v grlu ali v želodcu, je to znamenje, da to niso 
prave energije. Zato je pomembno, da pričnete zaznavati sebe! 
 
Ti vmesni baloni so izredno pomembni.  
 
Zakaj? 
Ker skozi te vmesne balone dobivate določene informacije ali pomagala. Naučite se to! 
Vendar, Zemlja je stopnja dozorelosti. Dokler ne osvojite zemeljskega načina življenja, ali 
mišljenja ali čutenja, kot, da bi ga začutili, ne morete prestopiti ven, ker ga ne morete 
ozavestiti. Na to bodite pozorni. 
 
In ne le to! 
Ko ste v teh vmesnih svetovih, je zelo pomembno, da, kadar se povezujete in ste povezani s 
prostorom Nebesnega dela, se vedno nekako iz Višine stekajo kot laski, kot kanali na vas. 
Takrat začutite toploto. Takrat bi kar zajokali. Takrat dobesedno začutite hrepenenje. Tisto 
domačnost, toplina.  
Nebesne energije vam nikoli ne prinašajo kaj slabega, vendar vas peljejo v smeri Ljubezni. 
One so tople. Takrat začnete kot jokati, kot bi vas pričelo gnati k tej domačnosti, 
ponižnosti. Tisti moment začutite v sebi, da ste ponižni, da ste mali. Tako boste sami sebe 
zaznali, kje ste, kako sebe pravzaprav razporediti.  
 
Vendar, najbolj pomembno je to, da v teh zaznavah, ki jih imate, se pravi, se prosto 
povezujete tako kot sončni žarek, kot Sonce, ki oddaja različne žarke in se povezujete lahko z 
vmesnimi svetovi, Zgornjimi svetovi ali spodnjimi svetovi. 
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VMESNI PROSTORI – PROSTOR OD RAJNIH 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Kadar se povezujete z vmesnimi prostori, se pravi, to je prostor od rajnih, ki so nekako 
osvojili zemeljsko znanje oziroma čutenje in imajo čut za usodo, čut za usodo, se pravi, da so 
skozi življenje sledili usodi, se pravi, so potem energije, ki niso ujete, se pravi, v zemeljskemu 
svetu, ko jim telo ali jih telo izpusti ali odide od njih, se prosto lahko gibajo in prihajajo do 
vas. To so tudi rajni.  
 
Bom vzel najbolj preprosti primer. 
Se pravi, rajni, ki pridejo do vas. Na njih se dobesedno velikokrat skoncentrirate in jih 
začutite. In kadar je rajni pri vas, ga boste zaznali tako, po diagonali. Se pravi, prav po 
diagonali ga boste nekako zaznali. Ali po desni ali pa po levi strani. In običajno, kadar pride 
po tej strani vam nekdo na pomoč iz takšne energije ali smeri, ga boste zaznali prav po levi 
diagonali, kar je znamenje, da je to nekdo, ki je bil na Zemlji v zadnjemu življenju, ki je bil 
na Zemlji v zadnjemu življenju, ki je izživel in je prost.  
 
Se pravi, kadar pa energije, ki pridejo k vam od rajnih strani, niso dodelane, pa vas takoj 
oblije hlad.  
 
Ločite jih medsebojno! Pri teh, ki jih poznate in so vam blizu so celostni, imajo vse kar rabijo, 
so celota in so nekako vam blizu in vam dobesedno, vas prav srce požene v to, da lahko 
sodelujete z njimi.  
Takrat se lahko prosto povezujete. Vendar jim dajte mesto, ko se povezujete z njimi. Ne 
koncentrirajte se na njih, ker vam oni ne bodo dali podatkov, ker ne vidijo celote vsegá. 
Vendar jim dajte mesto, da se posedejo v bližino vas. 
 
Pazite! 
Dajte jim mesto, da se posedejo blizu vas. Pokažite jim prostor, meter, dva, tri, deset ali 
petsto metrov proč od vas. Dajte jim možnost. In tam, kjer boste vi z mislimi zaznali kam bi 
ga posedli, do tam bo nastala ločnica ali meja. Bližje k vam ne bodo smeli priti in niti ne bodo 
prišli. Bodo pa ustvarjali kanal povezave na vaš um ali razum. 
 
In enako se dogaja z različnimi baloni, z različnimi bitji. In vedno, ko zaznate nekoga, ki je 
prišel, mu daje mesto, prostor – kam sme vstopiti in do kam!  
 
SAMI MORAMO BITI CENTER VSEGÁ 
 
Vendar, pazite, pazite, pazite! 
Tudi Božja energija ima svoje mesto lahko pri vas. Vi morate biti center vsegá. Ne Bog! Ne 
Božje Stvarstvo. Ne Luč drugega. Ne karkoli drugega. Vendar, vi, ki ste živi in gibljivi v temu 
trenutku, tukaj in sedaj. Vi sami sebi morate postaviti mesto.  
 
Od vas gre vse navzven in ne od nas k vam nazaj. 
Mi se povezujemo šele tedaj, ko nam  vi dopustite, da smemo priti do vas, vam pomagati, 
svetovati ali jih usmerjati. Nebesne energije vedno le usmerjajo in nič ne bodo kar tako 
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naredile namesto vas. Vi ste tisti, ki boste začutili ali dvomili, ki boste naredili korake naprej, 
navzgor ali nazaj. Vi ste bistvo ali jedro. 
 
In, ko se poveže Nebesna energija, bodite pozorni, tudi zemeljska uporablja to tehniko in 
prosi, da vstopi v vas. Prosi, da vstopi v vas.  
 
Bodite pozorni! 
Mnogi ste že slišali glas: »Ali smemo pristopiti? Dajte, spustite me v sebe. Pomagal ti bom. 
Pomagal vam bom. Svetoval vam bom. Zdravil vas bom. Zdravil bom namesto vas.«  
To je laž! To je laž! 
 
Vi nikoli ne zaupajte nikomur, ker nobena energija ne bo naredila čisto nič namesto vas! 
Bo le naredila kaj za vas ali bo kaj naredila proti vam, da se boste vi prebudili in znova 
sledili sami sebi.  
 
Bodite zelo, zelo pazljivi, da ne boste naredili tako, kot je naredila Mala Lana.  
Ko je prišel Najvišji od Najvišjih in jo je poprosil, ali sme vstopiti v Njeno telo, mu je Mala 
Lana le priznala: »Lahko vstopite le v mojo avro, vendar ne v moje telo.« Kaj pa je avra 
drugega kot vaše telo?  
Vendar, še dobro, da pride Nekdo od Zgoraj, ki vstopi in zruši telo. 
 
Pazite, kako vas lahko Božja energija ali Božja sluga ali Temna sila ujame in polovi. Ujame in 
zajame vaš korak.  
 
Vendar, vedno vsakemu duhovnemu bo pristopilo eno bitje, ki ga bo želelo voditi. Vedno! 
To je zlato pravilo. To je nekaj, česar se morate zavedati. In vi lahko izbirate, a hkrati napačno 
izbirate ali napačno postavljate. 
 
Nihče ne bo naredil ničesar namesto vas! Zakaj? 
Ker so zapisi Zgoraj postavljeni. Oni vas le usmerjajo. Napisi Zemlje so postavljeni. Oni vas 
peljejo in popeljejo. Vi pa ste tisti, ki lahko manevrirate, ali Zgoraj ali spodaj.  
 
In vi s svojo zavestjo, zavestno spreminjate tok dogodkov. In to je nekaj, kar duše, brez 
teles, ne morejo več delati.  
Zato častite svoja telesa! Ne drugih! Ne častite Boga. Ne očastite usmiljenja ali usmiljenca ali 
kogarkoli drugega. Častite in spoštujte sami sebe! 
Ko dosežete to stopnjo spoštovanja do sebe, se bo enakopravna energija Zgoraj pripela k 
vam in sodelovala z vami.  
 
Tudi, če ne delate na duhovnosti, se zgodi ta preobrat, ker poslušate sebe, dragi moji!  
In vi ste osnova za to, kako vam teče ta preobrat – dneva, tedna, meseca, leta ali življenja.  
 
PREIZKUŠEVALNE ENERGIJE 
 
Vendar, ker imate zemeljsko podlago, je zemeljska sila tista, ki je najbolj previdna, največja 
močna  sila, ki vam dan kroji po svojih zapisih. To je karma. Tako, da polja se prepletajo. 
Vendar, vi ste tisti, ki zavestno lahko vplivate na dogodke.  
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In kadar ljudje drug od drugega preveč veste, je to slabo za vas, ker prenehate poslušati 
sebe, ker nič več ne zaupate sebi, vendar pričnete zaupati drugim, ki ne vedo, kakšen je vaš 
zapis Zgoraj in niti ne vedo, kakšen je zapis spodaj, da bi vas lahko podprli ali vas usmerili. 
 
Dragi moji! 
Vse, kar se tiče vas, ne govorite kar tako okoli vas, ker energije misli močno spreminjajo 
program. A hkrati, kadar gre ta program navzven, ste masovno na preizkušnji vsi tisti, ki 
sodelujete kot prijatelji, kot znanci, kot sorodniki, kot družinski člani, kot privrženci, kot 
morda zaposleni. Se pravi, vse to je potem preizkušnja. 
 
Preizkuševalna energija ali, ko se drugi, ki je poslušal vašo informacijo prične zatikati ob 
tisto, kar sledi vam, sta zdrsnila oba. Vi, ki ste izdali informacijo, ste obstali in ne 
napredovali, ker je morda njegova misel močnejša od vas in se nad vami naredi polje in se 
dogodki zaprejo.  
To pomeni, da dokler vi ne boste doumeli, v čem je pravzaprav bistvo vaše težave, se nikakor 
ne boste spravili iz tega polja. 
 
OLJNA ENERGIJA 
 
Pazite, kaj govorite! Pazite, s kom govorite!  
Ker na podlagi tega polja, ki se vrši okoli ljudi, se znova pripenjajo entitete, ki so 
neprivoščljive, ki se ali katere se povezujejo z ljudmi, ki vam ne privoščijo tistega, kar si želite 
vi in se v srcu ne radostijo tistega, kar vam pripada ali se želite nekako dokopati, se pravi, se 
steka nad vami nekakšno oljno področje, kot oljna madežna energija, ki vam zapira in vas 
onesposoblja, da greste naprej. 
 
Čas pa teče. In teče. In teče. 
To je edino, kar vam ves čas, od vdaha do izdaha teče. Znotraj, v temu času, v tej časovnici, 
imate postavljen program, zapise, kaj morate izživeti od Zgoraj, spodaj. Vse je prepleteno. 
Zato je to šola. Šola za vas! 
 
In, kadar se naredi takšno oljno področje nad vami, vi ne greste naprej po temu toku. Čas 
pa vam se odteka. In zato določeni ljudje ne pridejo do konca, ker se čas prehitro izteče. 
 
Vendar, tudi kasneje se da še marsikaj postoriti, da morda kdo drugi prevzame na vas ali na 
sebe, ki ima fizično materijo še živo, gibljivo, da kaj izživi namesto vas. Se pravi, se tudi  za 
duše Onostranstva da še marsikaj postoriti ali narediti.  
 
Na to bodite pozorni! 
Pazite, kaj govorite, s kom govorite, ker s tem se lahko ustavijo dogodki! Čas pa vam teče 
naprej. 
 
Da se včasih dogodki, ki so napovedani, ne uresničijo, Vam bom svetoval tako: 
To ne drži! 
 
Zakaj? 
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Ker imate zapis, po kateremu vam berejo prerokovalci, tisti, ki uporabljajo karte ali tisti, ki 
sodelujejo z vami preko različnih poti, različnih zmesi in vam dajo informacijo. In, če vi v času 
sprejemanja informacije začutite to kot pozitivno in pravo, se situacija zagotovo zgodi. 
Vendar, ker vi razpršujete informacije med vse ljudi, njihove misli vplivajo na to, da oni čutijo 
drugače kot vi. Se pravi, oni na sebe dobivajo entitete, ki začnejo vrtinčiti sami sebe okoli 
tega materičnega telesa in se potem stekajo nad vami kot oljno znamenje, da se res tisto ne 
bo zgodilo, kar si vi želite. In potem ste na preizkušnji. 
 
Kaj narediti, da pridete skozi to polje? 
Ni pomembno, koliko časa čakate ali potraja. Kar imate v zapisu, se vam bo zgodilo, če 
boste vi tisti, ki boste želeli, hrepeneli in šli v tej smeri.  
Kadar boste vi začutili nekaj, se boste skozi laske pretrgali skozi to oljno energijo in se 
povezali z Bitji  Vesoljstva, ki vam bodo priskočili na pomoč in pretrli, sežgali ali požgali to 
oljno energijo.  
 
In zato mnogokrat zaznate nad seboj – pazite, vsi tisti, ki se ukvarjate z duhovnostjo, se 
zagotovo vam kdaj zapre, kot bi se nad vami nekaj zaprlo. Kot bi vam nekdo nekaj na 
kronski čakri naredil, kot, da se nekaj zapre. To je to! 
To je to oljnato znamenje, če se smem tako izraziti, teh entitet od drugih. Vendar, zakaj od 
drugih? Ker drugi preveč vedo o vas.  
 
Naučite se to! Naučite se, da poslušate sebe! Ne poslušajte ljudi okoli sebe! Le tiste, ki vas 
podpirajo. In še te zaznajte, ali so iskreni ali pa lažnivi. To je vam šola. Tukaj se prestopa 
potem v preobrat karme davnine in so oni na preizkušnji do vas, ali so iskreni ali so se kaj 
naučili ali pa so preprosto le odpadli od vas. 
 
Ne ukvarjajte se s tistimi, ki so odpadli od vas. Oni se morajo zgraditi sami, da se ozavestijo 
in da pričnejo čutiti sami sebe. To je bistvo in jedro vsegá. 
 
Dragi moji, življenje imate v svoji dlani. Naučite se ga uporabljati. Naučite se poslušati sami 
sebe! Vaš instinkt je vaš najboljši prijatelj, zaupnik in energija ali človek, če se smem tako 
izraziti, ki bi dal življenje, dah, izdah ali vdah za vas. Edino to bitje je tisto, ki je na vaši 
strani.  
Vendar, vi ste tisti, ki premalokrat poslušate njega ali sebe. Kadar poslušate sebe, vam tudi 
instinkt govori, vam pomaga in ob vas stoji, vas bodri in vzpodbuja. 
In, bolj, ko ga poslušate, bolj ga zaznavate kot izoblikovano podobo. Na koncu ga lahko 
celo objamete in ga začutite, kako on stoji ob vas ali z vami. To je tisto, na kar bodite 
pozorni! 
 
Iz različnih svetov, iz različnih področij, se pravi, se pripenjajo različne energije. Vi, kot srž 
vsegá ali osnova ali kristal od vsegá, pa ste tisti, ki izbirate to, kar pač izbirate.  
 
Bodite pozorni! 
Kadar je vaša želja, srčna želja, da do nečesa pridete, verjemite, le vzgajajte to. Ljubite to! 
In tecite s tokom dogodkov. In prišli boste do pravih bitij, ki vam bodo stali ob strani in vas 
bodo gnali.  
Ne dvomite v sebe, dragi moji! Le tako boste prav izbrali. 
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PRIPENJANJE PODZEMNIH BITIJ 
 
In še nekaj Bi vam rad nekako prišepnil za zaključek. 
V temu ciklusu, se pravi, imate Nebesne energije in imate to zemeljsko polje. Vendar, 
zemeljsko polje je dvojno polje ali trojno polje. To je tudi čas pred časom, kjer se tudi 
podzemlje ali globina nekako za vas steka ali tudi pripenja.  
 
To pa je področje podzemlja.  
Oni pa se pripenjajo tako, kot bi vam zlezli ob ali po nogi navzgor in vedno bolj puzajo 
navzgor, da jih boste zaznali. In prav zaznavate, kako nekako meter višine, maksimalno 
meter in dvajset, meter devetdeset je že velik uspeh. Če jim uspe priti do vas, se pravi, se 
pripnejo na vas. Takrat lahko zaznate bolečino tudi do maternice ali globine.  
Podzemna bitja se vedno povezujejo na maternico. Na maternico žená. Zato ste tako 
izpostavljene. Se pravi, one čakajo, da se vi odprete po spodnjih kanalih, da potem lahko 
vstopijo v maternico, se preoblikujejo preko vas in vi se napihujete in gledate svoje telo 
zgroženo, ker delate z energijami. In hkrati delate z energijami v dobre smeri, a hkrati imate 
občutek, da se napihujete in nekako razvlečete. 
 
Te energije vas uporabljajo, da se one transformirajo, odrešijo ali razrešijo. Vendar, ne 
vstopajo v um in razum, vendar se le transformirajo in odmikajo od vas. 
 
TEHNIKA ZAŠČITE PRED PODZENIMI BITJI – ŽENSKE 
 
Zato bodite pozorni, predvsem ženske, da ste pozorne na to.  
Se pravi, kadarkoli pričnete delati z energijami, poskušajte spolovilo spodaj zapreti kot s 
čepkom, kot bi se nekako dihalna energija zaprla v takšen center. Kot bi nekako zaprli 
svojo energijo tako, da je nekakšen stožec. Prav med nožicami jo zaprete. In te energije, 
tudi, ko vi delate s pomagalom, z nihalom, s čimerkoli, s kanalom, z reikijem, s čimerkoli, 
se pravi, je zelo pomembno, da same sebe zaprete.  
Ker s tem, ko zaprete to polje, to področje znotraj sebe, one ne morejo več puzati do vas in 
se sesati na noge ali na spodnje dele, ker nimate odprtega tega kanala. 
 
TEHNIKA ZAŠČITE PRED PODZENIMI BITJI – MOŠKI 
 
Pri moških je pravzaprav stičišče, se pravi, med modom in danko, se pravi, v središčnemu 
delu ravno tako odprt ta kanal, kar pomeni, da bi se morali tudi moški zapreti. Vendar ne v 
stožec – v nekakšen polkrog. Kot bi dali nekakšno pokrivalo pod seboj ali nekako za sebe. 
To je tisto, na kar bodite pozorni! 
 
TEHNIKA – ODSTRANJEVANJE PODZEMNIH ENERGIJ 
 
In, kadar se povezujejo te energije z vami, imate takšne, kot bi vas pikalo, se pravi, 
energije, se pravi, v nogah. Kot bi vas rezalo. Na to bodite pozorni! 
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Kadar zaznate to, se pravi, preprosto le vdahnete preko nosa, se pravi, da zapolnete glavo. 
Se pravi, kot bi vdahnili energijo in jo zapolnjevali v glavo. Delate glavni balon. S tem boste 
misli popolnoma vakuumirali. Vendar le znotraj. Ne zunaj.  
 

Ko se napolni ta zgornji del, se spustite v grleno čakro. Se pravi, vdahnete in 
preko grlene čakre prične teči neka bela nit. Prav zaznali jo boste. In, ko boste 
vdihavali preko nosa, boste čutili vedno večjo nit bele energije in boste zunaj 
najprej zapolnili bitje, ki je pred vami. Se pravi, to je nekaj, kar je v avri. To je del 
vas.  

 
Se pravi, to je tisto, kar ji vi pravite kot dušinska zmes, kot duša, ki ima srce na nasprotni 
strani kot vi, čisto sami. Zato mnogokrat čutite srce na desni strani. In duhovno srce je na 
desni. Vendar je on ali ona prelita ali naslonjena na vas in to je ta druga polovica, ki jo 
imate, ki ni vlita v vaše telo. Se pravi, to energijo zapolnite.   
 
Zaznali boste belo energijo, ki se bo pričela kopičiti okoli vas. In potem se bo, dejansko, kot 
bi se prisesala na čakre, ta bela energija pričela zlivati s tokom čaker in se bo zlila z 
notranjostjo in se bo telo znotraj napolnilo. Se pravi, da napolnete s to belo energijo 
notranje telo – vse nekako do spodnjega dela spolovila.  
 
Ko je telo v notranjosti polno, boste zaznali, da ste beli. Prav belo barvo boste zaznali. Kot, 
da žarite in sijete, kot bi si naredili krila. In znotraj boste pričeli svetiti.  
 
In, ko bo ta energija, se pravi, zgornjega polja in spodnjega polja, sredinskega, se pravi, 
pričela samostojno gnesti se in gibati, se pravi, se bo potem dejansko spustila v nižino. To 
polje iz sredine ali to zapolnjeno področje, bo pričelo pritiskati na predel mednožja in 
navzdol. In bolj, ko boste dihali, bolj boste začutili, kako se energija potiska navzdol in se 
bo nevtraliziralo tudi telo materije z belo energijo. 
 
Takrat boste začutili, kako entitete podzemlja, tema in ne Luč, niti Zemlja, niti zemeljska, 
ta energija tega življenja, se pravi,  nekako ne sodeluje več z vami, se pravi, bo odpadala.  
Zaznali boste tudi kdaj pa kdaj krike. Vendar, to je tako kot zmes olja, v kateremu se giba 
energija. 
 
In to je energija, o kateri moram še spregovoriti. Resnično moram. Saj vem, da vas morda že 
malce zadržujem, vendar, moram vam opevati tudi to, ker čutim, da rabite prav to. 
 
SVET NIŽINSKEGA PODROČJA 
 
In to polje te globine se odpre in zapre okoli prvega novembra.  
To je polje mrtvecev ali razkroja. To je polje vlivanja teh energij. To so, dejansko, kot bi duša 
nad dušo lebdela, ležala, se prelivala. Kot bi različno število oljnih kapljic nekako potopili v 
eno posodo, se pravi, se olje poveže medsebojno in nič več se ne ločijo kapljice. Razen, če 
posodico nagnete in znova stekate po kapljicah. Enako se dogaja s tem poljem, ki ste ga 
potisnili navzdol. To je svet nižinskega področja. To so zaostanki.  To so tisti deleži, ki jih 
nihče noče in oni se vedno držijo okoli pokopališča. 
 



 

 23 

Bodite, dragi moji, pozorni! 
Vaše praznovanje prvega novembra je umetno postavljeno. Datum je umetno postavljen. 
Ravno tako kot 31. oktober, kjer vi masovno pričenjate častiti te sile.  
 
Dragi moji, bodite pozorni! 
Podzemlje ni za vas! Vi ste živi. Povezujte se z zemljo, z Naravo, s tem, kar je zgoraj 
oziroma v temu, kar vi ste. Do tam, kamor vas stopi ali vam stopa korak – na travo in nič 
pod travo, v korenino se ne povezujte! 
 
In, okoli prvega novembra, ko masovno pričnete častiti, se pravi, že 31. oktober je 
satanistični praznik,  Halloween ali noč čarovnic, kot ga praznujete. To je kri. To je 
žrtvovanje. To je taktično postavljen dan, kjer se odpira to podzemlje. 
  
In vsi tisti, ki ste se vozili mimo pokopališč, se pravi, kjer ste nekako iz enega kraja vstopili v 
drug kraj, v drugi kraj, ste zaznali energijo. V temu letošnjemu letu je bilo izredno odprto to 
polje. Zaznali ste gostoto. To vas je dušilo.  
To je ta energija, ki je privrela med vas, ker se je prvič v temu obstoju živega življenja 
povezalo prekletstvo, ukletstvo. Ukletstvo. Uklete duše so pravzaprav to.  
 
In ljudje – ne častite Halloween! Ne častite mrtvih duš! Ne postavljajte svet razkroja med 
vas. Ne oblačite se v nekaj, kar niste! 
To, ko odpirate to polje, odpirate sebe, svoje drage, svoje družinske člane zemeljskim 
podzemeljskim silam. Ne delajte tega!  
 
In v temu letošnjemu letu, ko ste šli na pokopališča, že v samemu kraju ste začutili gosto, 
okroglo energijo, ki se je kot oljni madež, ki smo ga opevali, nad vami, zgodil tudi nad svetim 
pokopališčem. In vsakdo, ki je vstopil v kraj, kjer je bilo to polje odprto, je začutil stisko. Je 
začutil, kako je omrtvičen. Je začutil, kako ga duši. 
 
TEHNIKA – OČIŠČENJE ENTITET (PEKLENIH ENERGIJ)  
 

  
Pomagajte si s tem, da se nekako sčistite. Zavrtinčite prst, se pravi, nad 
grleno čakro ali nad tem področjem, se pravi, te žličke ali tega utora, se 
pravi, imate vrtinčasto energijo.  
 

 
Ta je najbolj pomembna. Se opravičujem. Se pravi, je najbolj pomembna, da jo očistite. 
Entitete ali to polje vdira prav v to področje. Najprej v to, da vas prevzame, preslepi. Potem 
se pripne na prebavo, kjer so prebavne energije ali razkrojne energije, od katerih se 
odmaknete in telo ne morete več prebuditi.  
 
In, pomagajte si s tem, da zavrtinčite telo ali to čakro v kontra smeri urinega kazalca. Čisto 
počasi. In začutili boste, kako vas bo pričelo na kašljanje. Pričeli boste kar nekaj 
izkašljevati. To so te energije.  
Izkašljajte jih! Ne sramujte se. Tudi, če bruhate. Le poskrbite, da to gre iz vas.  
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OČIŠČENJE DOMA 
 
Kadar se vam to dogaja v domu, okoli doma, da ta energija pritiska na vas, kar se je letošnje 
leto iz pokopališč zlilo nad vsak dom. Nad čisto vsak dom, kjer je šel eden od družinskih 
članov na sveto pokopališče, dragi moji, v času odprtega pekla, ste bili obhajani čisto vsi od 
vsakogar. 
 
Energije so se vile v vašemu stanovanju kot gosta zmes. Pričelo se je nelagodje v stanovanju. 
Pričeli ste se sporekati. Pričela je pritiskati depresija in mesec dni ste slabi čisto vsi. Le zaradi 
tegá, ker ste vstopili v polje, v katerega ne smete vstopati. 
To je umetno postavljen datum odpiranja še marsičesa, kar vam sploh ne želim opevati. 
 
Kadar zaznate energije, da pritiskajo od zunaj v notranjosti in da začutite, da vam je v 
domu nelagodno, si pomagajte tako, da po okenskih policah in v osrčju notranjosti, 
vendar, najbolje po zunanji strani hiše ali doma, vendar znotraj, ne zunaj, prižgite bele 
plameničke. Le prižgite jih in energije gredo preprosto proč, ne da bi govorili.  
In začutili boste, kako se sprosti in stali energija in takoj zavlada mir v hiši, v duši in znova 
pridete v harmonijo. 
 
Poskušajte razumeti, da je svet tega življenja prepletena zanka in sledite sami sebi. To ne 
pomeni, da ne smete stopiti na pokopališča, vendar ne hodite tedaj, ko se častijo peklene 
energije. Na to bodite, dragi moji, pozorni! 
 
Hodite dneve, ko začutite, da želite iti na sveto pokopališče in ne zaradi tega, ker drugi 
pravijo, da morate iti. Ne delajte tegá! Ne poslušajte množice. Na to bodite pozorni! 
 
In kadarkoli, se pravi, vam uspe se zliti s to energijo, je to tudi eno od področij, ki prične ali 
katero prične nad vas vplivati in postajate hladni po karakterju. Vedenjsko se spremenite. 
Čutite marsikaj, kar predhodno niste čutili oziroma stopate tudi desetero korakov nazaj. 
 
TEHNIKA – SPIRANJE, SEŽIGANJE ENTITET Z ZLATO ENERGIJO  
 
In kadar zapazite to, da ste nekaj dobili v telo, pričnite z regeneracijo svojega telesa. Če 
imate zlato energijo, jo pričnete preko kronske čakre spuščati v svoje polje in spirati to. 
Sežigali boste to.  
 
Prav začutili boste, kje imate jih pripete, znotraj, že v telesu. Se pravi, in pustite, da se 
energija, zlata, ujame. To je tako, kot bi ga nekako, hmm …, sedaj ne najdem boljšega izraza 
– cinili ali »švasali« –  to že ne bo pravi izraz! Se pravi, to je nekaj, kjer ga prižigate, prežgete, 
hvala.  
Se pravi, to je tisto, kjer z zlato energijo, ki se spira, se pravi, to je milijonski delček – vsak 
prah, vsak prašni delček, ki sestavlja zlato energijo, postane samostojna varilna enota in ga 
usmerite v to. In spirajte in sežigajte ta bitja. In spirajte to. In, ko boste sprali to iz sebe 
oziroma sežgali znotraj sebe, boste prosto zadihali in to je tisto, kar vi rabite.  
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Potem se preprosto spustite in sprostite. Ko gre ta energija skozi in prežgete vse, jo 
opazujte ali začutite, kako se prosto steka in potem boste znova sebe umirili.  
Morda boste bolj utrujeni. Vendar, nič pomembnega. Potrebujete le čas, da se znova 
umirite, sestavite. Potem se bo energija samodejno zaprla po podplatih oziroma ta ovoj se 
bo prosto odprl oziroma zaprl. In vi si vzemite čas in si odpočijte. 
 
Bodite pozorni! 
Ne sledite množici, če ne čutite z njo. Poslušajte sebe in sledite sami sebi. Poslušajte sebe 
in ustvarjajte kreacijo svojega uma in razuma, da boste iz pravega področja dobivali vedno 
bitja, ki se povezujejo z vami, ki bodo morda sanjske energije, ki se povezujejo s tistimi, ki 
sanjate. S tistimi, ki vizualizirate, s tistimi, ki hrepenite, s tistimi, ki slabo ali dobro želite.  
Se pravi, vedno so baloni. Vedno so bitja. Ker iz vsakega balona je poslano v življenje ali v 
vstajenje vsaj eno bitje, da sestavlja telo tega telesa, ki ga imate. Zato je telo iz marsičesa. 
Zato vas lahko bitja od koderkoli prehajajo in prihajajo. Slišijo ali uslišijo. Tako Zgoraj kot tudi 
Spodaj. 
Zato imate tudi vesolje v malem, ker imate od vsakega nekaj podano in sestavljeno. 
 
Čas je, da se prebudite in da se zavedate tegá, da opazujete sebe, nadzorujete sebe, sledite 
sami sebi. Če čutite, da vam še kaj primanjkuje, pričnite delati in opazujte, kaj vam 
primanjkuje. Ozavestite to. Poželite si to. In pričnite intenzivno delati na temu. Vsakdo se 
lahko pripne Zgoraj in ne spodaj, kaj šele v globino. Vendar, odvisno je od vas kot 
nevtralne energije, kot zadnje živeče gmote, kam prestopate in kam sestopate. 
 
Dragi moji, poslušajte sebe! 
Jaz pa vam Bom dal prosti čas, da si boste odpočili. Morda svoje misli tudi sestavili. Upam, da 
Sem nekako preprosto opeval, da Sem vam poskušal čim več približati, da boste razumeli, 
doumeli, potem pa se bomo znova vrnili nazaj med vas in vam poskušali odgovarjati na vaša 
vprašanja in vam v čim bolj preprosti meri približati vam, da boste vedeli in razumeli, kaj se 
dogaja in zakaj se kaj zgodi. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 26 

 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim. 
Takole. Sedaj mislim, da bomo lahko nekako tudi nadaljevali. Vsi smo medsebojno že 
povezani. Lano fizično Pranerjevo ali Prunerjevo Gospodo smo tudi že odstranili od telesa, 
tako, da kakorkoli že, tukaj nekako imamo vzpostavljeno harmonijo. Tudi z vami se sedaj 
počasi že lahko nekako globlje povezujemo. Ena daritev je nekomu malce izparela od 
nekakšnega premišljevanja, se pravi, tako, da se bomo v temu času še majčkeno poigrali, da 
se daritve, ki so bile nekako postavljene vam in nekako dodeljene vam v čast in v nekakšno 
oblast, za vas tudi, vsekakor, sprimejo z vami.  
To je tisto, kar je bila daritev namenjena za vas. V naslednjemu druženju pa bo še posebej 
žlahtna daritev, katero pa že sedaj pripravljamo, že nekaj dni. To pa naj ostane kar skrivnost. 
To pa bo nekaj res lepega in pomembnega.  
 
Takole. 
Znova smo nazaj v našemu druženju. Tako, da, to je čas, ki je namenjen vsem vam in ta čas 
Bom Jaz nekako izkoristil tako, da Bom nekako odgovarjal na vsa vaša vprašanja. Upam, da 
boste nekako prešli skozi, glede na to, da nas je kar nekaj tukaj, v globini vezanih, da bo 
hitreje vse skupaj potekalo. In, kakorkoli že – kdo bo pravzaprav prvi pričel z vprašanjem? 
 
»Iskrena zahvala za vse, kar ste nam prinesli in ste darovali za nas. Bi vprašala, glede na 
to, kar ste nam tudi danes povedali. Veliko stvari je, ki jih bomo mogli pri sebi razčistiti. Kaj 
želimo? To je prva stvar, ki sem jo danes dojela. Drugo pa, rada bi vprašala – trudim se, 
gradim se in vem, da imam v sebi ali pa, da sem imela v sebi ogromno strahu. Zanima me, 
čist osebno vprašanje, ali sem ta strah že očistila iz sebe? Ali so ti delčki, ki sem jih 
spravljala iz sebe odšli, da bom zdaj lahko zadihala in začela živet svoje življenje? Hvala 
vam.« 
 
Zelo dobro in zelo močno vprašanje. Odgovorili bomo s tem marsikomu in marsičemu. 
 
Bodite pozorni! 
Ko ozavestite strah, ozaveščate dobesedno trenutke, momente, ljudi, dogodke, karkoli. Se 
pravi, ko se situacijo odreši oziroma ozavesti, se tudi odreši, tako, da bom pravilno prevajal. 
Se pravi, na podlagi tegá takoj razpadajo energije. To so tako drobne pršice, kot pršice, ki jih 
imate nekako v samemu ležišču, Bom nekako dal na primeru. Se pravi, ogromno teh pršic je. 
To so te, ta mala drobna bitja, ki gomazijo po vašemu ležišču. Enako se dogaja tudi pri vas, v 
vas, nad vami. Se pravi, ogromno teh malih energij ali teh bitij je, ki nekako ves čas pronicajo 
in vas nekako glodajo in spodjedajo.  
 
Ko ozavestite določen dogodek, se pravi, vse te, takozvane pršice dobesedno izgubijo moč, 
ker pomembnost življenja ali vstajenja je, da se ozavestite, ozaveščate in na ta način 
pridobivate v oblast svoje življenje in s tem vi pričnete dominantno vladati. To pa je bistvo 
vsegá. In tega pri vas dejansko je videti zelo na veliko in na široko, tako, da kar tako naprej. In 
zaradi tega tudi veliko strahu pravzaprav ne morete več imeti, ker takšnih malih energij, ki se 
nekako takole gibajo okoli vas, skorajda več ni. 
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»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prisrčna hvala za vso pomoč, posebej še pri Frideriku in za vodstvo in za darove. Rada pa 
bi vprašala, kako pomagati otroku, ki neizmerno pogreša pokojno babico? In pa, ali smem 
izraziti tako kot čutim, na torkovem dogodku? Čutim ga, da bi izražanje bilo res v dobro 
vseh in vsega. Ali smem tako delovati?« 
 
Vsekakor, da!  
Izražajte točno tako kot čutite! To je bistvo vaše moči. Na ta način dekodirate in obvladate 
in nadvladate kakršnokoli situacijo. Morda se v tistemu trenutku pokaže slabo ali hudo, 
vendar, že v naslednjemu momentu je to dobro. In to je tisto bistvo, skozi kar vi lahko 
nadzorujete situacije in jih razrešujete. Ker to so tudi karmične situacije, nekakšne skupinske 
energije, ki se vleče in vije nekako naokoli.  
 
In, vsekakor za rajnimi ali o rajnih govorite toliko in tisto nekaj kar želite, kar začutite.  
Ne razmišljajte. Preprosto se pretočite. Vendar, ko otrok čuti in nekako je povezan z nekom 
znotraj sebe, se pravi, se ravno tako povezuje tista oseba, občasno z njim, ne pa redno in 
vedno.  
Zmotno je, kadar nekdo razmišlja, da rajni ves čas skrbijo za njega. To je napačno ali slabo. 
Rajni imajo svoj svet, svoj način življenja, svoj način prestopanja in ozaveščanja. Ravno tako 
kot vi, čisto sami, ki ste v fizični materiji.  
 
Vendar, kadarkoli želite z nekom rajnim priti v stik oziroma iz te strani nekako pocrkljati 
nekoga, vam svetujem, da se obrnete direktno na Boga, na Iskro Luči ali Ljubezni, da On 
pripelje morda del energije ali celoto ali pa se On preko vsegá poveže z rajnim in tako 
dobite tudi povezavo oziroma ljubezen, ki jo začutite in umirja marsikaj ali marsikoga. Tako 
bi vam svetoval. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljam vse gledalce, poslušalce in pa Tisti, ki se zabavate z nami, tukaj na Zemlji. 
Hvala za vse darove. Pošiljam vam ljubezen. Eno vprašanje. Kako daleč smo od kritične 
mase, razvoja, duhovnega razvoja nas zemljanov, da bi to presegli? Hvala.« 
 
To je tik pred zdajci, da se to tudi realizira. Marsikdaj zaznavate določeni ljudje določeno 
polje, ki je že pripravljeno na to. Vendar, to je nekakšen, tako, kot bi plasti ali svetovi se 
prelivali. Ampak, kar pogledam na nekakšno maso vsegá, je to tik pred zdajci, da se to tudi 
realizira, ker ljudje masovno čutijo tudi to. Tako, da, to je tik pred zdajci. Vendar, pomembno 
je ozavestiti. To pa je tisto nekaj, kar rabite. 
 
»Dober dan. Z moje strani samo iskrena hvala in zahvala za vso pomoč in podporo.« 
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Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
 
»Dober dan. Tudi z moje strani hvala lepa za vse darove in podporo. Govorili ste o 
spoštovanju do sebe. Pa me zanima, kdaj vemo, da se spoštujemo in kdaj delamo proti 
temu?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Kdaj delate za sebe? Takrat, kadar začutite ob določenemu dogodku, da ste dejansko 
vzradostili se ali pa, da dobesedno energija iz vas se prebudi in znotraj vas tudi teče. Se 
pravi, takrat začutite neko hvaležnost, na primer, hvaležnost ali zadovoljstvo. To so trenutki. 
To so stotinke. To so momenti nečesa, se pravi, kjer vi dobesedno se umirite in prav veste, 
da je to nekaj, kar je potrebno, da ste naredili. In to je osnova, da ste poslušali sebe. Potem 
pa zadovoljstvo, ki tudi s tem pride in steče. 
 
»Dober dan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Se vam spet, ponovno, zahvaljujem za vse 
darove, da sem lahko z vami. Da mi lajšate in da grem vse skozi te težave. Imam pa eno 
vprašanje. Glede na vse skup danes, ko smo poslušali to predavanje – potem, mi se 
pravzaprav povezujemo, naj se povezujemo samo z energijo, s to Nebesno energijo, nič 
zemeljsko. In potem si lahko tudi sami pišemo svojo usodo. Glede na to, da imam jaz spet 
to razpravo zdajle decembra, kaj mi svetujete, ali se jaz, naj grem nazaj v službo, na to 
delovno mesto? Oziroma, vas prosim za pomoč, da bi v tej službi, kjer sem zdaj oziroma na 
tej poti, da imam tukaj uspeh. Hvala vam.« 
 
Jaz bom dejal tako – dogodki se medsebojno ločujejo. Nekaj, kar se dotika fizične materije je 
vsekakor največja moč Zemlje. Ker Zemlja je kreacija tistega dogodka ali nečesa, kar se 
dotika fizične materije. Nebesna energija pa kreira lepoto notranjosti.  
In to je tisto, kjer je pomembno, da veste na kaj se obrniti in zakaj imajo nekateri v 
določenemu momentu, ki se ali kateri se dotikajo prav fizične materije in kateri zavibrirajo 
na fizični bazi, tudi neizmerno moč, ali zdravljenja ali ozaveščanja ali pridobivanja nečesa – 
podatkov, denarja, blagostanja, česarkoli. Se pravi, to je tisto, kar je najbolj pomembno, da 
nekako veste.  
 
Jaz Bi vam svetoval, kar se tiče samega sodišča – tecite ali plujte s tokom dogodkov. Tisto, 
kar boste znotraj sebe začutili in ne razmišljali, se pravi, ne razmišljali, to je tisto, kar je 
morda najbolj pomembno. 
Se pravi, začutite, kaj si želite in potem, v določenemu momentu, ko se vam bo telo 
dobesedno do takšne stopnje uprlo ali nekako vas pognalo naprej, da bi izrazili celo željo, kaj 
si želite, naredite to!  
Se pravi, tudi, če je potrebno na samemu sodišču. Odvilo se bo vam v prid. Poslušajte sebe! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. Tudi čutim, da imam veliko strahu in tudi zdaj ga 
zaznavam. Pa samo, če mi lahko kaj namignete? Mislim, saj ste že povedali v odgovoru, 
ampak, vseeno. Hvala.« 
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Jaz Bom dejal takole:  
Mnogokrat zaznavate energije tudi drugih ljudi. Vendar, to ne pomeni, da to vstopa kaj v vas. 
Vendar, mnogo vas je tukaj prisotnih. Mnogokrat se zgodi, da se duša ozavešča, da se odpira, 
da se nekako povezuje ali nekako sama znotraj sebe analizira. Takrat dostikrat začutite kot, 
da se nekako rušite, da se tresete, ker dostikrat na notranji ravni ali na podzavestni ravni, se 
pravi, se odvijajo dogodki. To so bitja, ki nekako sodelujejo z vami in analizirajo in sproti tudi 
darujejo ali daritve sprejemajo in se razbremenjujejo.  
Tako, da, na to polje je nekako vplivno marsikaj. Vendar, da bi dejal, da bi se morali česa 
kakorkoli še posebej bati, se vam zagotovo ni potrebno bati. 
 
»Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vse.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
 
»Imam bolj tehnično vprašanje glede tega obiska, zadnjega. Te bele plamenice, ki jih 
prižigam za nekoga. Nekako ne najdem informacije, kaj z njim, z ostanki naredim? S to, s 
temi prvimi?« 
 
Lahko jih čisto preprosto stresete v vodo ali pa nekako jih stresete po travi. Vendar, tudi 
sproti, v roku 24 ur ali pa jih nekako daste na kup ali na skupaj in ostanke dajte v kakšno 
škatuljico in potem iz škatuljice stresete v tekočo, deročo vodo. Se pravi, se bele plamenice 
vedno povežejo z vodovjem oziroma z vodno silhueto, v kateri ali za katero ste nekako tudi 
prižigali belo plamenico. To so tako duše oziroma duhovna energija, ki je sestavljena ali zlita 
v telesno strukturo samega materičnega dela.  
Tako, da, karkoli boste naredili, boste vsekakor prav naredili. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove in za vsa znanja, ki jih dobivamo od vas. Mene pa 
zanima  sledeče. Pri svojem delu ogromno nihalo uporabljam. Vsak dan veliko ur in me 
zanima, koliko me to pri duhovnem razvoju ovira?« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Kadarkoli iščete vprašanja na bazi Zemlje, se pravi, se vedno, tako kot vidim, tudi nekako 
uravnovešate, zavisi iz katerega področja želite pridobiti nekaj. Vendar, tako ali tako so 
svetovi nekako medsebojno prepleteni oziroma se prepletajo preko vas, tako kot ste 
doumeli in razumeli. 
Vendar, kadarkoli boste vi nekako delali na bazi Zemlje, se pravi, za človeka, zavisi, kaj si želi? 
Nekateri želijo nekako ozdraviti, pozdraviti materijo ali materično zmes ali dobiti kaj, kar se 
tiče prav materije. Se pravi, takrat vam bo zelo dobro prišlo prav tudi ta zemeljska zmes 
oziroma ta zemeljska povezava. Se pravi, to je tako, kot bi segli po čokoladni torti, če želite 
jesti čokoladno torto. Ne morete pa seči po čokoladni torti in jesti sadno torto. Se pravi, to je 
tako, da nekako ločite ali pa, da ste bolj pozorni na vse skupaj. 
 
In, kadar hočete, želite ali si nekako postavljate, da želite delati še v duhovnemu razvoju 
sami po sebi, se pa pravi, da morate delati prav na sebi.  
Se pravi, delati ali morda delati določene tehnike, ki vam pomagajo ali katere vam pomagajo 
pri določenemu razvoju, hitrejšemu napredku oziroma premiku. Ali pa preprosto delati na tej 
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srčni strani, se pravi, kjer se odpirate Nebesnim energijam. Tako, da tukaj imate čiste, proste 
poti.  
Ker mnogo je ljudi, ki nekako tudi ne sledijo niti nam, niti komurkoli drugemu, se pravi, 
takozvano »niso duhovni«, če smem ta izraz uporabiti, a vseeno zelo tekoče, dobro 
napredujejo, ker poslušajo sami sebe. To je tisto, kjer bi vam Jaz nekako prišepnil ali pa podal 
določeno smer. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan tudi z moje strani in vse zahvale za vso pomoč, ki jo dobivamo. Potem pa 
vprašanje za mene osebno. Zanima me, ko pomagam ljudem, se nekako pretočim v njih ali 
mogoče bolj primeren izraz –  se poistovetim z njim, čutim njihove občutke. Kako se 
zavarovat? Ali se rabim zavarovat? In, kako jim čim bolj pomagat pri tem?« 
 
To je tako.  
Zelo dobro je začutiti človeka. Vendar, zelo dobro pa je tudi začutiti, kje je meja, da stopite 
do človeka. Poskušajte biti dokaj nevtralni. Se pravi, ker njegova stiska ali bolečina ali karkoli 
drugega, vas lahko prelije in vam zamegli um ali razum ali svoja čustva lahko preprosto 
nekako zanihajo oziroma jih zanikate. Tako, da, tukaj bodite zelo pozorni! 
 
Jaz Bi vam svetoval takole: 
Predno pričnete delati z osebo, se pravi, ni potrebno moliti na glas ali pa le prosite za to, 
da se zlata energija, zlata daritev, katero imate, zlije in prelije vas. Ta energija se bo prelila 
preko vas in vas tudi nekako zalila in celo vakuumirala. To je tisto, kar je nekako najbolj 
pomembno.  
 
Če ne morete ali ne prosite za to – nič hudega!  
Le pomislite na to, da se zlata energija nad vami, ne to, ki jo imate kot palačinko nekako okoli 
prsnega koša, vendar višje od vas. Se pravi, to je izven materije, se pravi, jo imate shranjeno, 
ki se steka nad vami. To je tisto nekaj, kar bi vam svetoval, da se prelijete. In v avri se pomeša 
ta zlata energija in tudi, če se čisto ne vakuumira, se pravi, še vedno dihate s človekom. 
Vendar, karkoli želi vstopati in se utelešati v vas, jo ta zlata energija nevtralizira. In to včasih 
zaznate kot prasketanje, kot prasket. To je tisto, kjer se ta energija dobesedno nevtralizira. In 
to je tisto, kjer sami sebe nekako postavite na varno stran ali zmes.  
 
Ko pa zaključite z osebo, se pravi, pa je zelo pomembno, da začutite, ali je v telesu ostala 
kakšna težina ali breme. Drugače le zavrtinčite grleno čakro, v kontra urinemu kazalcu, se 
boste izkašljali in tako nevtralizirali in izpustili vsako entiteto ali kose od posameznika, da 
se ne bodo utelešali v vas in morda vi prevzeli del njihove karme, zapisa ali česarkoli na sebe.  
 
»Iskrena in srčna zahvala za vse vaše darove.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
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»Srčno pozdravljeni tudi z moje strani in hvala, predvsem za mir, ki ga čutim odkar vas 
poznam. Hvala.« 
 
Ponižno sprejemam tudi vašo zahvalo. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse darove in za vse rešitve skozi moje življenje. V torek mi je umrla 
sestra. V ponedeljek sem jo držala za roko in sem čutila njeno energijo, ki prehaja v moje 
telo.« 
 
Da. 
 
»Kako je s to energijo?« 
 
Kadar sočustvujete z nekom, se pravi, se ta energija lahko preprosto pretoči. Vendar, žal mi 
je zaradi tegá. Vendar, kakorkoli že, Bi vam svetoval, da najdete za njo duševni mir. Molite in 
prosite za njo. Prižgite zlato plamenico za njo. Če nimate zlate, pa belo. Vendar, Bi vam 
svetoval zlato. Bomo nekaj preko zlate sfere poskušali narediti za to, da se ona odmakne od 
vas. 
Vendar, težava je nekako, tako kot vidim tukaj – delček od nje se je že v davnini prelival v vas 
in se je utelešal v vas, kar pomeni, da je ta pot odprta za njo. Zelo dobro bi bilo, da se ona 
odmakne od vas, da ne boste od nje, njeno karmo izživeli namesto nje, ker na ta način, se 
pravi, je tudi znova ujetost ali kakšen tok lahko problematičen za vas. 
 
Prižgite zlato plamenico kadar začutite. Molite ali prosite, iskreno, po svojih besedah, za njo, 
da najde svoj mir. Mi pa bomo takrat poskušali nekaj odpreti in jo odmakniti od vas. Vendar, 
je zelo navezana na vas. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse znanje in pomoč. Imam eno prošnjo in eno vprašanje. Prosila bi 
za vašo pomoč pri dogodku, ki se bo danes zvečer odvijal v našem kraju, za pomoč, da se 
bo pač zgodil v skladu z Božanskim redom.« 
 
Da. 
 
»Vprašanje pa se navezuje na prejšnje naše druženje, ko ste govorili o urokih. Pa me 
zanima, ali lahko se na kak način zaščitimo pred tem, da nam delajo ljudje uroke, pa 
magije in podobno?« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Bomo pomagali pri določenemu dogodku. Bom odposlal določeno ekipo, da bo nekako 
prisotna, vendar bo sodelovala toliko kot bo prav. To vam dajem besedo za vas. 
 
Kot nekakšne ovoje od urokov ali pred uroki, pa je sicer, tako nekako zelo težko dobiti ali jih 
osvojiti. Zakaj? 
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Določeni ljudje imate, imajo ali bodo imeli še v daljšemu obdobju podlago. Se pravi, podlago 
davnine, kjer so morda oni uročevali ali so bili uročeni. Se pravi, na tej bazi, se pravi, prav na 
tej bazi se daje priložnost in možnost vsakemu posamezniku, ki je utelešen ali kateri je 
utelešen, da lahko na tak način, dobesedno na tak način, on pravzaprav lahko popravi stare 
ali izživi stare zapise. To je eno, kar je najtežje od najtežjega. Tedaj se ne smejo podajati 
ovoji, ki bi sežigali ali izničevali. Lahko se da ovoj, ki potem izenači in kaj hitro odmakne 
energije, da se potem odmaknejo od vas ali od vsegá. To je tisto, kar je morda najbolj 
pomembnega.  
 
Kot ena izmed pomoči, kako si pomagati, se pravi, pri urokih, je pravzaprav srčnost.  
 
Bodite pozorni! 
Največja moč je vaša srčnost ali ljubečnost, toplina v Nebesne energije. 
Ko nekako ne zavibrirate in ne zanihate, da vas je Bog ali neka Božja energija zapustila ali 
izpustila, vam tako rekoč, kot obrnila hrbet ali se nekako odmaknila proč od vas, se pravi, 
je to tisto nekaj, na kar bodite pozorni. 
Ta energija je tista, h kateri lahko molite in prosite za pomoč, vendar le, če nekako tečete v 
istemu toku Nebesnih energij. Takrat vam ta energija lahko dobesedno sežiga in požiga 
vse. To pa je nekako skupina, tako vaših vodnikov, zvodnikov in vseh, ki so povezani, tako 
rekoč tudi z različnimi konjenicami, ki vedno pridejo na pomoč.  
 
Kadar začutite, da se nekaj dogaja, preprosto, preprosto molite in prosite za pomoč in 
bodite, predvsem v temu momentu tukaj in sedaj in prosite od srca za to, da se ta energija 
odmakne. In, ko boste vi vzgojili ali odprli ljubezen, vaša frekvenca srca vibrira 55-krat, 
najmanj, močnejše polje, kot vibrira umsko polje in lahko že v samemu zalučaju raztreščite in 
izničite dostop teh energij do vas. 
 
Tako, da, vse je v vas.  
In, preprosto, ne bojte se energij, katerim morda niste kos. In ne poslušajte drugih, kakšne 
izkušnje imajo, kako pravzaprav delajo, vendar preprosto zaupajte v to, da je to telo 
pripravljeno na preoblikovanje, vendar, da se bodo te energije tudi same odmaknile.  
 
Mnogokrat se dogaja, da mnogo bitij, mnogo bitij preprosto ne ve, kaj bi same s seboj in 
bežijo po teh vmesnih prostorih. Se pravi, to so te entitete, ki se velikokrat odzovejo in 
pridejo, ker nimajo niti svojega balona, niti svojega mesta, niti svojega telesa, niti ničesar, 
kamor bi se lahko skrilo ali zakrilo ali spalo. Se pravi, to je tisto nekaj, kar nekako prodira v 
notranjost vašega telesa. 
Vendar, v 95-ih procentih so to le energije, ki vas preizkušajo, ki vas poskušajo obrniti in 
pridobiti na svoje strani. In, če ne zavibrirate kaj veliko na njih, same odpadejo. Le nekako 5 
procentov pa je takšnih energij, ki se res potem poskušajo tudi utelesiti in se tudi uteleša. 
Vendar, zopet morate nekaj častiti ali biti na, pripadnica neke strani, da oni imajo zopet neko 
vejo religije ali nekega bogokletstva ali česarkoli, kjerkoli odprt, da lahko prodira v 
notranjost. Tako, da, to je tisto, na kar bodite morda pozorni. 
 
»Hvala vam.« 
 
Prosim. 
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»Jaz vas prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vse daritve. Hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
 
»Jaz bi se tudi zahvalila za vse, prejeta nova znanja in za vse daritve. Najlepša hvala.« 
 
Tudi vam. 
 
»Najprej bi se zahvalila za vse in za pomoč. Prosila bi tudi za pomoč pri, pri moji hrbtenici. 
Potem imam pa še eno vprašanje. Namreč, ko, jaz sem, trenutno sem dobila, pač, po mejlu 
je nekdo, sprašuje v zvezi z nekim poslom, in sicer bi naj dala oziroma pomagala poiskat 
neke podatke. In sicer, oni delajo za neko multinacionalko, za katero nekak vemo oziroma, 
da gre za, lahko za škodljive stvari. Pa me zanima, ker, recimo, a ti podatki, ki bi jih 
pravzaprav oni s tem pridobili lahko pomenijo neko določeno politiko, ki ima lahko 
škodljive posledice za, pač, ne vem, za neko področje? A je v takih primerih dovoljeno, 
recimo, zavest, pa, recimo, dati napačen podatek kot veš ali ne? Če veš, da pravzaprav 
lahko tak podatek tudi škoduje, zato, ker gre pravzaprav za razkrivanje nekih stvari, ker 
imajo oni neko škodljivo politiko zadaj.« 
 
Tako bom dejal: 
Kadar takšen podatek pri vas, znotraj vas zavibrira, da bi bilo prav, da boste s tem nekaj 
onemogočili, a na drugi strani pomagali in, da čutite, da boste naredili iz nekega podatka več 
dobrega, potem temu sledite. 
Če pa vam telo narekuje, da tega ne naredite, se pravi, da imate strah, da se uprete kot, da 
prestrašite se, se pravi, potem tega ne naredite. Se pravi, to je tisto, na kar bodite pozorni. 
Vendar, tukaj ni veliko dobrega. Bodite pozorni na to! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za vse, kar smem dobivati od vas. Posebno hvala 
za današnje predavanje, ker sem dobila izredno veliko odgovorov. Vprašanje bi bilo pa: 
hitro, dva, tri dni po prvemu novembru sem se začela v momentu, kot, da mi je padel 
imunski sistem, počutit zelo, zelo slabo. In to je trajalo tri tedne. Mogoče, da se zdajle, dva 
dni, malo pobiram. In to me zanima. In še – tri dni nazaj sem imela neke hude sanje, ki se 
jih ne spominjam, ampak samo dogodka bitja brez glave in kako so mu vlivali kri noter. In 
me zanima, ker me je bilo tudi strah dva dni, kaj to pomeni? Moram bit na kaj pozorna? 
Prosim.« 
 
To so obredi, ki jih nekateri ljudje, živi ljudje, kadar teče živa kri, delajo za vas. Poskušajo 
vplivati na vas. Vendar, to je nekaj, kjer se mrtva energija poskuša vliti v vas. Bodite previdni! 
Molite in prosite za zaščito. Vendar se ne bojite tega. Bojte se pravzaprav energij, ki bi lahko 
vplivale na vas, da bi padli pod njihov vpliv.  
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Zato bodi sama, samosvoja in samostojna. Vendar, nekdo vas je poskušal izmakniti, vendar ni 
uspel. Sedaj se je naredil neki urok ali nekaj takega, vendar, tudi to ni uspelo, ker je odteklo 
nekaj od vas.  
Tako, da, to so bile sanje oziroma gledanja nečesa, kar je bilo. Vendar je povezano tudi z 
energijami podzemlja. Vendar, ta oseba je moška oseba, ki je poskušala nekaj narediti, 
vendar ni bila uspešna. Tako, da, to je nekaj, kar je pravzaprav že mimo oziroma 
neuporabnega. 
 
Vaša energija se počasi vliva ali vrača nazaj, tako, da se stanje bistveno, bistveno izboljšuje in 
to iz ure v uro. Tako, da, nikar se ne bojte! Tukaj boste vi močnejša od tistega, ki je poskušal 
narediti tu neki preobrat za vas. 
 
»Hvala«.  
 
Prosim. 
 
»In prosim, da mi stojite ob strani.« 
 
Bomo. Vsekakor bomo. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vaše vodstvo. Resnično sem vam hvaležna za vsa ta znanja, ki nam 
jih podajate. Imam pa tokrat eno osebno prošnjo, če mi lahko pomagate pri ozdravitvi 
moje bolezni. Lepo prosim.« 
 
Bom videl, kaj lahko tukaj naredim. Bom se poskušal pogovoriti oziroma pogoditi na samem 
z vašimi vodniki. Vendar, to ne morem tukaj govoriti o javnosti ali z javnostjo, niti z naših, iz 
naših strani, ker tukaj je vse odprto. Vendar, preko pol polnoči Bom prihajal do vaših 
vodnikov, pa Bom videl, kaj lahko tukaj naredim za vas. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prisrčen pozdrav. Hvala za vse daritve. Hvala, ker mi stojite ob strani in me vzpodbujate, 
me vodite. To samo moje srce ve, kaj čutim. Me pa prav zanima neki, ne. Videvam. Blazno 
videvam. In ne vem, kaj videvam? Se dogaja. In, če mi lahko majčken razložite glede tega? 
Pa me tudi zanima, kakšne spremembe imam naproti in čutim, da so zelo blizu? Najlepša 
vam hvala.« 
 
Vi polzite v predčasje. To je tisto, kjer ste vi, iz enega časa se pretočite v drugi čas. In vi 
posledično gledate nekaj, kar se bo zgodilo. To je tisto, kar naj vas ne zbega. To je tako, kot 
bi dejali – tukaj ste vi, to je vaš čas. To pa je pravzaprav čas, ki je pred vami. In ta je tisti, ki se 
zgodi in se kot spirala obrača in nagiba.  
In vi plujete prav skozi ta čas. In, ko je ta na določeni točki, vi tako enakopravno zavibrirate, 
da vi zmorete videti, kaj se pravzaprav godi. 
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Te zaznave se vam bodo še bolj izostrile. Tako, da, tukaj se boste vsekakor, vsekakor še bolje 
izrazili. Tako, da, preprosto, poslušajte in opazujte sebe. Le skozi opazovanje sebe boste 
doumeli in razumeli, kaj in kako pravzaprav nadvladati in te daritve oziroma ta dar, ki se vam 
je odprl, uporabiti tudi za sebe in za ljudi okoli sebe. 
 
»Najlepša hvala. Srečno.« 
 
Prosim. Tudi vam. 
 
»Lep pozdrav tudi od mene. Hvala lepa vam za vse daritve. Bi pa imela vprašanje – ali naj 
sprejmem službo, ki sem jo pred enim letom pustila in mi bo ponovno ponujena. Zdaj, v 
decembru, naj bi mi bila spet ponujena ta služba.« 
 
Jaz bom dejal takole: 
Dogodki vam prihajajo pred obličja ali nazaj, ker niso zaključeni.  
Kadar dogodki niso zaključeni oziroma določeni ljudje iz skupinske karme nimajo še izvršenih 
ali zaključenih poti do vas, se pravi, vam znova situacija pride pred vas.  
 
Vendar, pomnite in si zapomnite! 
Ni vse tako hudo ali slabo, kot se vidi na prvo oko.  
Jaz na vašemu mestu bi sprejel ta izziv in bi stopil v ta korak, pa da vidite, kaj in kako bo. Še 
vedno, če boste hrepeneli ali si želeli dobiti nekaj drugega, boste tako ali tako pridobili 
določeno frekvenco, ker to je le za zaključek nečesa, da drugi zaključijo skupinsko karmo od 
vas ali za vas. To je tisto, kar je morda najbolj pomembnega, da veste. 
 
»Hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni in hvala za vse vaše daritve. Imam pa eno vprašanje. Velikokrat 
ste že povedali o naših usojenih partnerjih.« 
 
Da. 
 
»Pa me nekaj zanima – ko mi zdravimo sami sebe, s kakršnokoli metodo že, ali se to odraža 
tudi na komplementarnih partnerjih? Hvala.« 
 
Vsekakor, da. Zakaj? 
Kadarkoli nekaj delate, se dogaja to celovitostno. Se pravi, vi imate dva polja. Se pravi, 
moško in žensko polovico. Moška polovica pripada usojenemu partnerju ali nekomu, ki nosi 
morda na dveh delih porazdeljeno to polovico ali deleže. Ni pomembno, kakšne deleže 
medsebojno imate razdeljene in kar v neki celoti delate v svojemu telesu, se istočasno 
dogaja tudi sprememba na njegovemu, moškemu delu, v telesu. In, ker je ta kos povezan s 
svojim kosom materije drugje, se pravi, se te informacije istočasno dogajajo tudi njemu. 
 
Opazujte se. 
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Usojenim ljudem se istočasno ali v enakemu času dogajajo skoraj identične spremembe, 
identični dogodki, identične, se pravi, ali se v istemu času razhajajo, ali v istemu času kaj 
podpisujejo, se pravi, se dogodki dobesedno polagajo in postavljajo. To je tisto, kjer, karkoli 
delate na sebi, hkrati spreminjate del njega. Ali zdravite sebe, zdravite tudi njega. Če želite 
slabo sebi, želite slabo tudi njemu. Če želite ljubiti sebe, ljubite tudi njega. Vse je pravzaprav 
tako postavljeno in sestavljeno. Tako, da, to je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
»Pozdravljeni. Najprej naj se zahvalim za vse, kar nam dajete. Moje vprašanje oziroma 
prošnja se nanaša na mojo hčerko. Občutek imam, da je zadnje čase, nekak preživlja eno 
tako dosti težko obdobje. Kakor, da nosi neko breme, ki ga nekak ne zmore odložit, ne. In 
jo pol non stop pritiska in nekak ne najde enega tistega, bi rekel, časa ali pa prostora zase, 
da lahko zadiha. In tukaj bi, na eni strani vas prosil za pomoč, pa na drugi strani pa tudi za 
nasvet, kaj lahko jaz naredim, na kak način ji lahko tukaj pomagam? Hvala.«  
 
Zelo dobro vprašanje, ker Bom nekaj še obrazložil, kar morda nismo dajali ali podajali toliko 
pozornosti prav na področju otrok. 
 
Otroci imajo vedno nekaj kosov ali podlage od staršev. Se pravi, kadarkoli, se pravi, je otrok 
v nastajanju ali v obstoju, se pravi, otrok dobiva dele od matere, dele od očeta.  
 
Ženske, dekleta ali žene vedno vlečete in vijete vso energijo po ženski strani, se pravi, torej 
po materi. Moški vedno črpate energijo, zapise po moški strani. 
In, kadar gre v skupinski generaciji, vedno ženske čistite ženske generacije, moški čistite 
moške generacije.  
To je tisto, kar je v grobem osnova ali jedro. 
 
In, kadar se otrok pravzaprav drugače vede, je to lahko plod nečesa, kar je v neravnovesju ali 
pa breme, morda matere. Se pravi, na to bodite pozorni! 
Lahko je mati v takšnemu stanju, ne bom opeval sedaj v detajle, se pravi, kjer je, kot, da se 
sooča ali nekako bodri sama sebe ali čuti to ujetost, se enako polje lahko odraža v otroku. 
Vendar, to so vmesne faze, kjer otrok kaj kmalu sebe zazna, kaj je njegovo in kaj ni njegovo. 
Se pravi, in to je nekaj, kar se dogaja tudi pri vas.  
 
To ne pomeni, da je mati pravzaprav slaba mati, vendar, to pomeni, da je pravzaprav mati v 
nekemu soočenju ali v nekemu razcepu, ker ona zelo veliko razmišlja – kako, kaj in čuti in 
nekako zaznava. In na podlagi tegá, ker ima mati ravno tako kose od otroka, se pravi, se po 
tej liniji prenaša tudi to. To je tisto, kar je morda najbolj pomembnega. 
Vendar, vsekakor, Bom prišel pogledati, vendar šele po pol polnoči, da vidim, kaj lahko 
naredim tudi za tega otroka. Vam dajem besedo za to! 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Lepo pozdravljam Gospode in zahvaljujem za njihovo vodstvo in bi jih prosila, 
da še naprej stojijo z nami in za blagoslov cele družine. Hvala lepa.« 
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Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. In vsekakor bomo blagoslovili tudi vašo družino in vse 
vas. In tudi molili za vas in za vse vas.« 
 
»Hvala.« 
 
»Ja. Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, zame in za ostale tudi. Sprašujem pa za 
mojega sina. Star je 18 let in ima zadnje čase precej težav s kožo, z aknami. Kako se bi dalo 
to pomagat?« 
 
To so njegova čustva. On je v takšnemu razburkanemu čustvenemu prelomu. To je tisto, kar 
vpliva oziroma kar se znotraj kopiči, nekako tudi se pretaka preko kože. Tako se nekako kot 
filtrira.  
Jaz Bi svetoval, naj predvsem pazi na, nekako, prehrano, kakšno hrano uživa, ker je v hrani 
lahko mnogo takšnih sestavin, ki nekako njemu še bolj spodbujajo morda nekakšen efekt ali 
slabo energijo ali nekaj, kar se mu nekako kopiči preko obličja. Vendar, tukaj lahko marsikaj 
naredi tudi preko različnih pomoči – homeopatskega zdravljenja, bioresonančnega 
zdravljenja, uravnovešanja, razstrupljanja ali uživanja določenih sestavin, zmesi. Predvsem 
pa je pomembno, da on osvoji to čustveno naravnanost. To je tisto, kjer njemu potem se vse 
skupaj umiri in pomiri. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Gospodje, ponižna zahvala za vse. Ali se z dejanji pravilno usmerjam na pot nepodrejanja 
in sem uspešno sestavila tehniko osvobajanja zarot?« 
 
Ste. Zelo dobro vam gre in bodite pozorni, da boste to preko vsakega dneva nekako budili ali 
sebe opazovali. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Vendar, zelo dobro vam gre in tudi pri 
vas je zelo velika sprememba, pozitivna. 
 
»Hvala. Ali tudi moje nihalo sodeluje z mojo višjo vodnico in se v bistvu povezujem oziroma 
usmerjam k usojeni poti?« 
 
Da, tudi s tem se povezujete. Vendar, predvsem bodite pozorni, da takrat, kadar uporabljate 
nihalo, da ste res umirjeni, ne žalostni, ne nekako padajoči, ne zaskrbljeni. Se pravi, da ne 
boste nihali v teh poljih. Kadar ste nekako harmonično vezani in ste nekako pomirjeni, je tudi 
to nihalo v pravemu ravnovesju, da res sežete v tisto višino, kot nekako želite in tudi 
pridobite. Na to le bodite pozorni. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prisrčen pozdrav iz moje strani.« 
 
Tudi vam. 
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»Pozdravljam vas in vso množico, ki je tukaj z nami in se vam zahvaljujem, da sem tudi jaz 
lahko prisoten zopet na delavnici. Hvala vam za vse, kar ste storili v tem tednu tudi za 
mojega očeta, da se je opomogel. Zanima me glede moje finančne situacije. V mesecu 
septembru se mi je odprl nek tok dogodkov. Dobil sem zelo veliko nekih projektov in si 
lahko, pač, novih priložnosti in si nekako izboljšal svoje finančno stanje. Zahvaljujem se 
vam še enkrat, da se je to zgodilo, ker mi je res pomagalo. Zanima me pa, kaj se še tukaj 
dogaja, da se je ta tok nekako zopet zaprl? Ali mogoče jaz samo tako vidim, da se je zaprl? 
In, kako, pač, nekako spet zlesti iz tega, ker želim si, znam veliko stvari delat. Veliko stvari, 
ki jih delam, jih delam popolnoma iz svojega srca, za svojo, pač, to ugodje, ne pa za tiste 
prilo…, ne pa za tiste stvari, ki bi, ne vem, mogoče bile nekaj več kot je potrebno, no. Kaj 
tukaj narobe delam? S čim zaustavljam ta tok? Hvala lepa.« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Bodite le pozorni na to. Dogodki so vam postavljeni. Vendar, z razmišljanjem, z delom na 
sebi, okoli sebe pravzaprav dostikrat odpirate ali preusmerjate to miselno energijo. Vendar, 
še se vam bodo pojavile določene ponudbe. Zelo, zelo dobre. Tako, da, kar pogumno naprej 
v ta čas. Vidim tudi podpis neke pogodbe, ki vam da tudi neko daljše zagotovilo za neko, da 
bo stanje oziroma za nekakšen dotok nekega denarja. 
 
Predvsem bodite pozorni! Tudi za vse ostale, da boste morda lažje razumeli in doumeli. 
 

Se pravi, kadarkoli nekaj začutite, razmišljate ali nekako 
zaznavate, se pravi, se to vedno dogaja tukaj, kot v prsnemu košu. 
To je energija, ki je, tako kot jajčasta elipsa, nekako vibrira in se 
gosti.  
 

In, ko dovolj srčno začutite, pride do eksplozije in to srčno polje, se pravi, je tako kot polje, 
kot nekakšna spirala, ki pokriva večje polje kot vaša avra, se pravi, to energijo. In je tako kot 
nekakšno plovilo ali podoba nekakšnega, kako bi se izrazil? Kot nekakšnega pokrivala, na 
katerega se potem ljudje, dogodki ali pozicije tudi prisesajo. Dobesedno se naredijo laski in 
se dogodki medsebojno vežejo, pripetijo in tudi zgodijo. 
Tako, da, predvsem bodite pozorni, da ste osredotočeni na sebe. Se pravi, da nekako 
začutite kaj je tisto, kar je pomembno za vas in to ljubezen nekako raztočite preko tega 
polja in dogodke, ki so pozitivni za vas, boste pripeli na sebe in se bodo tudi odvili. 
 
Kadar ste zelo negativni, kadar ste nekako prestrašeni ali nekako zadržani, se pravi, se to 
polje zapira in je nekako kot v nekakšni elipsasti spirali, tako, bolj gosto in ne prasketa. In ni 
možnosti, da bi se energije, dejansko od tega srčnega polja, pripele na vas, ampak se nekako 
to stebelno področje porine nižje ali potisne nižje, se opravičujem glede prevoda, se pravi, in 
se po nižini, nekako tik nad zemljo, kot bi, nad koreninami zemlje tekla ta površinska os.  
Takrat ste lahko na preizkušnjah. Se pravi, na to bodite pozorni! Ker takrat se na tisto polje 
spodaj lahko pripelje ali pripne podzemeljska, nadzemeljska ali zemeljska struktura. Oni pa 
so tisti, ki vas vedno znova preizkušajo in poskušajo povleči navzdol.  
 
Tako, da, predvsem vi, kot srčna energija, kot ta sredinska enota – to je bistvo, jedro vaše 
zmage, pritekanja denarja in marsičesa drugega. 
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»Iskrena hvala za vse in za vašo ljubezen.« 
 
Prosim. 
 
»Iskrena hvala, da sem lahko danes z vami. Za vso vašo pomoč, podporo in vse darove. Bi 
pa samo vprašala v zvezi z bolečino v levi roki, kaj pomeni, če lahko zvem? Hvala.« 
 
Jaz vidim, da je to prehodnega značaja. Vidim, da boste s pomočjo neke osebe nekaj 
uravnovesili. Predvsem pa bodite tudi pozorni na hrbtišče. Iz hrbtišča vam zna povzročati se 
neka težavica. Vendar vidim, da je to le preko nekakšnega časa, ne pa na dolgi rok. Tako, da, 
v zelo kratkemu času boste to tudi uravnovesili.  
Predvsem pa, poskušajte se več razgibavati, ne toliko sedeti. To je tisto, kar vaše telo tudi 
rabi.  
 
TEHNIKA – RAZTEGOVANJE HRBTENICE 

 
Morda vsaj malo hoje, hitre hoje, se pravi, in da na koncu hitre hoje, se pravi, 
vdahnete v telesni strukturi in se kot mačka prelijete ali razvlečete to hrbtišče 
in poskušajte kot, preko čaker, se pravi, vdahniti z mislimi v spodnjemu delu. 
Se pravi, kot bi vdahnili preko maternice oziroma tega spodnjega dela.  
 

 
Ko misli usmerite na to, boste prav čutili, kako se spodnje polje polne in zapolni. In to je 
prvi balon, preko katerega ali mehur, preko katerega se hrbtenica potem odpira.  
In tako pojdite po čakrah in jih napolnite in se razvlecite in boste videli, da tudi tisti, ki 
imate posedeno hrbtenico, jo na ta način vedno znova razvlečete.  
Nobena muca ni zakrčena ravno zaradi tegá, ker dela prav to, kar vam svetujem danes Jaz. 
 
»Lep pozdrav. Hvala lepa za vse, kar ste mi do zdaj pomagal. Se čut in vid. Hvala. Hvala. 
Zanima me, jaz zelo mal sanjam in zadnje čase sem imela ene čudne sanje, zdaj že ene 
dvakrat. Pa me zanima, kadar delam z nihalom, a, pa, če lahko to vprašam, kaj je to bilo, 
ne. Hočem rečt, če, če delam z nihalom se obrnem na vas, pa vas prosim, vas pokličem. Me 
zanima, če ste z mano, če pridete, pa če, če potem vas lahko začutim oziroma, če sem lahko 
sigurna, da ste prišli, ne? Pa, če lahko dobim vašo, če dobim takrat, kadar z nihalom 
vprašam, če dobim vašo pomoč oziroma vaš direkten odgovor?« 
 
Bodite pozorni!  
Kar malce Sem se nasmehnil. To je nekaj, kar Sem predhodno opeval.  
Se pravi, kadar vi dejansko ne dvomite oziroma greste v to, da boste najprej preizkusili 
sebe, se pravi, vzemite le nihalo v roke in bodite praznih misli. Nič ne razmišljajte. Z 
nikomur se ne povezujte in pojdite po tehniki, kot Sem vam jo opeval. Takoj boste vedeli, 
kje ste vi kot osnova, kot ta žogica. To je bistvenega pomena! 
Potem pa preprosto, dobesedno, kot bi si zaželeli, kot bi zahrepeneli. To je zelo malo. Ko 
boste enkrat na temu višjemu polju, se boste vedno, vedno, garantirano, povezovali z nami.  
 
Zakaj? 
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Ker mi se povezujemo preko Nebesnih energij direktno z Nebesno energijo, skupaj v ta tok. 
Vendar, to ne pomeni, da se vsak posameznik od nas, ki Smo tukaj nekako Vladni ali 
dominantni, tudi povezujemo direktno z vami. Če bi naredili to, bi vam uničili fizično telo. 
Morali bi iti najprej preko fizičnega razkroja pri polni zavesti, da bi onesposobili oziroma 
spravili materijo na fazo smrti, na nulto točko ali na deseto stopnjo, kjer bi materija 
dobesedno bila v fazi razkroja. To se dogaja takrat, ko telo pokopljete. Bi šli skozi to fazo. 
Potem bi mi s takšno frekvenco lahko dobesedno prehajali do vas.  
 
Zato je pomembno, da nekako tudi pomagate si skozi svoje vodnike, ker oni odprejo to 
Energijo, se pravi, ta kanal oziroma se z Nekom od naših izbranih povezujete, kar pa je 
identično, kot bi se povezali z nami. Ker imamo skupine, ki jih določimo in jim dopustimo, da 
delajo za nas. Tako, da, Mi zelo redkokdaj obhajamo, prihajamo, vendar točno v skupini, ker 
je to skupina iz večih bitij, s katerimi prihajamo. Vendar, močno, močno pazimo, kako se 
približamo, da ne bi morda naredili kaj neprijetnega za vaše telo. Naša Energija je namreč 
zelo rušilna. 
 
»Prosila bi sam, če pozdravite mojo mamo.« 
 
Vsekakor, bomo. 
 
»Hvala.« 
 
»Hvala lepa za vse daritve, za vso pomoč meni in moji družini. Iz srca hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
 
»Imam pa dva vprašanja, a ne. To, ko potujem po teh kanalih, po vesolju, povsod, še kje, a 
ne. Vi veste kje.« 
 
Da, vidim. 
 
»Z zasnovnikom, pa drugič že z mislimi. Kako naj ločim? Ker, včasih me potegne, da grem z 
zasnovnikom, drugič z mislimi. Pa, če je to varno zame? Hvala lepa za odgovor." 
 
Poglejte. Kadarkoli boste želeli potovati, dajte se v le v zlato energijo. Se pravi, ko vstopate 
oziroma predno želite potovati, se pravi, se le pretočite navzgor v zlato energijo. To je tako 
kot čebelica, ki se nekako namoči v zlato satovje in je polna tega prašnega deleža okoli sebe. 
Tako se vi potopite v to zlato energijo oziroma, kot bi kroglica nastala ali bila pomešana v 
zlato barvo.  
S to kroglico lahko potujete kjerkoli želite. Kamorkoli se prestavljate, nihče vas ne more 
prijeti ali objeti, ker, kadarkoli prime neko bitje to energijo, je tako, kot bi mu dlani 
zoglenele. Če bi vas želel vstaviti v sebe, bi zoglenel tudi sam. Tako bi na nek način njemu 
pomagali do odrešitve, vendar on ne bi zmogel priti do vas.  
 
Ta zlata energija je tako mogočna, da nihče ne more priti do vas. Tako, da, to je tisto, kar 
naredite, predno potujete. Je pa zelo podobno, je zelo nekako predano. Vendar, kadar 
začutite hrepenenje, se pravi, takrat dobesedno potujete z zasnovnikom. Vendar, tudi njega 
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daste lahko v to zlato energijo ali se potopite v to zlato energijo. Potem ga pa lahko zavestno 
vodite.  
Se pravi, če ne naredite tegá, pa prosite, predno vstopate oziroma izstopate, da se zlate 
energije oziroma Zlata bitja poskrbijo za to, da bo dotok in odtok odprt, da boste vi lahko 
prišli na točno določeno mesto, od koder ste prešli. 
 
Vendar, ta zlata energija, verjemite, dela marsikatere premike, čudeže ali kakšne nove 
postavitve za vse vas ljudi. Tako, da, le na to bodite pozorni in nimate se česa bati. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Jaz bi se zahvalila za vse daritve in za vso pomoč, ki mi jo nudite. Vsem prav lepa hvala. Bi 
pa samo rada nekaj preverila. Okovala, bodalo in duhca, če sem obrnila? To bi rada, da 
preverim. Še enkrat pa, me pa zanima, že tretjič sprašujem, pa ne znam preboja naredit pri 
pranskih vajah. Z vdihom pridem do glave in potem se ustavi. Vem, da še nekaj moram 
naredit, če mi lahko tle kako pomagate?« 
 
Dajte, dogovorite se, kar se tiče tegá, z Lano fizično Pranerjevo in tisti, ki bi želeli, da se 
nekako naredi ta premik, bomo prišli tudi mi in bomo naredili skupaj premik teh pranskih vaj, 
da pomagamo morda pri kakšnih detajlih. Vendar, danes ne bom odpiral tega, ker ste že 
skozi daritev zaprti, da ne bom naredil nekakšnih težavic na temu področju. 
 
Drugače pa, duheca niste obrnili. Obrnili ste dušo, ne duheca. Tako, da bodite pozorni na to. 
Vendar, imate to postavljeno. Vse ostalo pa imate urejeno. Imate le bela okovala oziroma 
belo energijo, ki se je zlila naokoli. To je tisto, kar imate okoli. Vendar, to je dobro in 
pozitivno, tako, da nikar se ne obremenjujte s tem. 
 
»To se pravi, duhca moram še obrnit?« 
 
Smeh.  
To imate že obrnjeno. Vendar, pri vas je duhec dušica. Dušo pravzaprav obračate. In to je 
tisto, kar ste obrnili. Duheca pa niste obrnili. Smeh. Če se smem malce pošaliti. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
 
»Lepa, lepa hvala za vse. Hvala za današnje čudovito predavanje. Nekaj, jaz sem danes 
posebej čutila. Bi vas tudi prosila, da mi odgovorite, če sem bodalo pa okovala dala stran? 
In, zakaj se nekam zadnje čase počutim tko utrujeno, mogoče obteženo?« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Dajte, z bodalom se še malo poigrajte. Imate še nekaj okruškov znotraj. Še malo poskušajte 
sprati ali splakniti s tisto Andalo, kot ji mi pravimo, tej tekočini ali tej energiji, ki spere vašo 
energijo. To naredite. 
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Ste pa nekako utrujeni zaradi čustev, zaradi strahu ali čustvene energije. To je tisto, kar vas 
nekako obremenjuje, vendar le določen čas.  
Po drugi strani pa se vam dogaja, da hkrati tudi materija sebe prebuja, se pravi, zvišujete 
frekvenco po materiji, kar pomeni, da je to tako, kot, ko pridete k nam, nekako na samemu 
začetku, če se spomnite ali opomnite. Nekaj predavanj nazaj ste bili res utrujeni, ker se je 
pravzaprav ta daritev pričela mešati z vami. Prebujati se je začela energija, ki je stala in se 
spravljala v gibanje. Se pravi, to je nekaj, kar telo rabi. Predvsem pa so vaša čustva ali strah 
tisti, tisto nekaj, kar vas tukaj trenutno, kot vidim, tudi nekako žalosti oziroma bremeni.  
Bom videl, kaj lahko za vas naredim, vendar ne ta trenutek. Se pravi, morajo biti energije 
odmaknjene, tako, da bom Jaz lahko preprosto potem tudi nekaj podaril oziroma nekaj 
naredil, pa da vidim, če vam bo to kaj pomagalo. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Prisrčna hvala za vse darove, znanja in spoznanja. Mene pa zanima, a se da na 
kakršenkoli način zaščitit pred frekvenco mobilnih telefonov. Hvala.« 
 
Zelo dobro vprašanje. 
Frekvenca mobilnih telefonov moti na določeni razdalji. Se pravi, kadarkoli želite, da nekako 
ta frekvenca ne vstopi v vas ali nekako ne teče preko vas, je dobro, da telefon vsaj 
odmaknete kakšen meter proč od telesa. To je najmočnejše, kar lahko naredite v nekemu 
momentu.  
Vendar, ko telefoni vlečejo signale, se pravi, je to kot mreža, ki se pripne na telefonski aparat 
in prične vibrirati od vas. Tako, da, pomembno je, da imate telefon na takšnemu 
postavljenemu delu, da je ves čas signal, ne da išče pravzaprav povezavo z nekimi sateliti. Na 
to bodite pozorni. Odstranite ga kakšen meter proč od sebe. 
 
Kot drugo, se pravi, imate določene zaščite, ki obstajajo, ki jih imate na bazi nekakšnega 
raztapljanja ali drugačnega vibriranja. Se pravi, določene informacije ali vibracije, ki prosto 
tečejo, se pravi, od kakšnih aparatur, se pravi, tudi razblinjajo te energije. 
Drugače pa, trenutno, kar vidim, kar lahko največ naredite s tem, da nekako odstranite 
telefone vsaj meter proč od svojega telesa. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vse daritve. Imam pa eno bolj osebno vprašanje, ko ste 
mi enkrat rekli, da ne smem spregledat enega povabila. Me zanima, ali je bil ta povabil 
takrat na trgu, če sem to spregledala oziroma ali ga nisem?« 
 
Da. To je točno to, kar vidim, kar je bilo postavljeno. Vendar, tecite s tem tokom dogodka. To 
je nekaj, kar je dobro za vas. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Hvala lepa za vašo pomoč pri odstranjevanju 
kristalov. Imam pa tudi eno vprašanje, in sicer, razmišljam o poti v daljne dežele – vi veste 
katere in kdaj. Me zanima, ali bi bila ta pot, pod vodstvom, kakor je zamišljeno, dobra za 
moj duhovni razvoj ali bi bilo boljše, da ne, na to pot ne odidem?« 
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Kar se tiče kristala – poskušajte še eno barvo kristala še enkrat dobro pogledati, da ne boste 
kaj spregledali. Ker je nekaj svetlejšega še nekako notri prisotno, tako, da, enkrat se 
sprehodite še skozi to, da boste videli kako in kaj.  
 
Kot drugo, bi lahko postali filter. Bodite pozorni s kakšnimi ljudmi in s katerimi greste. Niso 
vsi ljudje, ki imajo določeno ime, tudi dobri za vas. Začutite jih. Pojdite z njim v stik 
predhodno, predno greste na neko druženje ali pot in lažje se boste odločali, da ne boste 
kakšen filter. Ker vidim, da je tukaj več takšnih ljudi, ki nekako vibrirajo na določeno 
frekvenco, na določeno misel in vidim, da nekdo je glavni, ki jih vodi oziroma pokriva. In 
mnogo je takšnih, ki se nekako naslanjajo na njega.  
Tako, da, Jaz bi vam svetoval – morda osebni kontakt, da vidite, da začutite ali je to oseba, s 
katero želite iti ali ne.  
Vendar, Bi si upal trditi, da boste morda nekaj zamenjali in drugače postavili kot pa imate 
sedajle v planu.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Mene pa zanima, kako mi gre tehnika obvladovanje jeze? 
Hvala.« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Mnogokrat se zavestno opomnete in spomnete in to je nekaj, kar je zelo dobrega. Tako, da, 
Jaz bi vam svetoval, da še delate to. Uporabljajte to, ker vam bo steklo kar v pozitivno in 
podzavestno stanje. In to je nekaj, kar boste dejansko potem, dobesedno, kot, da ne bi 
miselno nadzirali, tudi sama stekla. Tako, da, to je nekaj, kar vam dobro gre. Tako, da vam 
svetujem, da to kar uporabljajte. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Iskrena hvala tudi z moje strani za vse darove, ki jih dobivam. In tudi za mojo družino. Bi 
pa imela samo eno vprašanje, in sicer, pred kratkim sem kupila zaščito za telefone in za 
prostor, glede na, zaradi teh elektromagnetnih valovanj. Pa me zanima, če sem dobro 
naredila? Če je to v redu?« 
 
Da. Vam bo prišlo prav. To so neke zaščite, ki jih nekako tudi dobite, ki drugače vibrirajo 
oziroma oddajajo določeno sevanje, ki nekako razblinja oziroma drugače usmerja te valove. 
To uporabljajte. 
Vendar, najboljša zaščita je pravzaprav to, da se majčkeno odmaknete in da ne dajete 
direktno telefona na sluh oziroma na telo. Vendar, rajši ga nekako imejte kot na »speaker«, 
kako se drugače to prevede? (iz skupine: zvočnik)  
Zvočnik, hvala. Se pravi, da ga imate na zvočniku. To je tisto, kjer je oddaljen od vas in boste 
videli, da bo tudi vaša misel bolj funkcionirala. Manj boste utrujeni. Bolj boste zbrani. 
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Manjkrat vas bo bolela glava oziroma migetanje pred očmi se bo počasi tudi izparelo. To je 
tisto, na kar bodite pozorni. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za vse darove. Še posebej se zahvaljujem tudi Lani, 
ki mi je pomagala v preteklem tednu.« 
 
Da. 
 
»Imam pa eno vprašanje, pa upam, da mi ga ne boste zamerili oziroma mojega neznanja. 
Ko sem pri vas na kanaliziranju, vsakič bere drug zapise. Enkrat je Gospod Jahvet 
Jahvarjunski, drugič je Brahma Visočanski, pa me zanima, če to vsi vidite enako? Hvala.« 
 
Vi imate zapise v avri postavljene. Se pravi, to je polje, tik ob avri oziroma v avri. To je 
nekakšen, kot bi dejali, hm …, kako naj Se izrazim? Kot bi imeli balon ob balonu in to je tisto, 
kjer se gleda v balon v balon. Se pravi, to imate pri kraj.  
Se pravi, to je kot nekakšna silhueta, katero se obsveti. Ta silhueta, se pravi, v celoti se 
odzrcali na nas, kot bi nekako zrcalo dali pred to obličje, se pravi, se v zrcalo identična 
podoba odda. To potem obsvetimo in z določeno frekvenco ali svetlobo, se pravi, svetimo na 
to podobo. Ta podoba se potem razblini in prične vrtinčiti in nam pokaže pravzaprav tisto, 
kar vam sledi zgoraj, spodaj. Se pravi, to je tisto, kar smo v prvemu delu nekako opevali. In to 
je nekako Nebesni del ali zemeljski del. Se pravi, in vse se dobesedno odkrije. Potem pa ste vi 
tisti, ki nekako vplivate na čas oziroma na tok dogodkov.  
 
In, se pravi, oseba, ki je izbrana za to, da morda sodeluje z vami v določenemu momentu 
določenega časa, se pravi, načeloma nima vpliva na to, da bi lahko spreminjala podatke. 
Podatke se lahko spremeni le, če zvišamo frekvenco, se pravi, da na ta način, ko dodamo 
določeno daritev, morda zlato energijo, se pravi, s tem dogodke razbremenjujemo, jih hitreje 
postavljamo in nekateri dogodki se dobesedno sami po sebi razpadajo in iz te silhuete 
izstopajo. Zato se določeni dogodki ne morejo odviti, vendar je to vam v prid. Ker s tem smo 
vam pomagali, da imate manj dogodkov, ki vam dajejo ujetost in nujnost, kar morate izživeti. 
In na ta način vas razbremenjujemo. To je tisto, kar vam podarjamo kot zlato energijo na 
sami povezavi.  
Na ta način vam dobesedno potem, tudi do dve tretjini v samemu začetku, ni potrebno 
izživeti. In več, kot imate te energije, vedno nižje točke, se pravi, najnižje ali najbolj ovirajoče 
se podatke tudi raztopimo in na ta način zdrsnejo kot prah ali prašina ven iz te zapisane 
silhuete. In te zapise, preprosto, kot bi jih pomedli, jih damo v neko posodico. In to je tisto 
nekaj, kar Sem na samemu začetku opeval, da so to male pršice teh dogodkov. In potem 
vsako pršico posebej vzamemo ven, jo damo v maternico Tega dekleta, se pravi, se ta 
energija obudi. Dogodek nad njo zaživi. Ga namesto vas transformira. Ona osebno, fizično 
Lana Pranerjeva, izživi in nato se zapis spremeni. Na ta način duh, ta nekakšen mali pršni 
delec, dobi mir ali zaključek nekega procesa in odide od vas.  
In tako se spreminja in razbremenjuje vaš zapis. Zato se mnogokrat zgodi, da se kaj namesto 
vas izživi. 
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Vendar, kdo gleda na to – sploh ni pomembno!  
Lahko bi gledali vi, kot morda vedeževalka ali kaj drugega, ki bi se zmogel ali katera bi se 
zmogla pripeti na to polje te celote, se pravi, bi potem tudi ona sama zmogla pogledati. 
 
Kdo od nas sodeluje, pa je predvsem odvisno, katero področje kdo pokriva. Se pravi, kdo je 
kaj delal preko noči, kakšno funkcijo je opravljal. Se pravi, to pa je medsebojni dogovor ali pa 
želja, se pravi, določenih vodnikov, ki ali kateri občasno tudi izrazijo željo, da morda dela tudi 
Jezus Sam ali kakšen drugi. Se pravi, to je pa nekaj, kar se mi medsebojno dogovarjamo in 
znova je pomembno, kdo v noči dela, se pravi, z Lano ali s Tistim delom, kateri pač dela. Ni 
pomembno. Se pravi, je potem tudi oproščen dela v jutranjemu času. Se pravi, to je tisto, 
kjer je potem lahko le prisoten, opazujoči in ima funkcijo opazovalca in običajno ne 
sodelujočega. Se pravi, na ta način se tudi nekako odpočijemo ali kakorkoli že. Upam, da Sem 
vam nekako odgovoril.  
 
»Hvala za odgovor.« 
 
Prosim. 
 
»Pa zahvalila bi se vam še, ker ste odstranili eno oziroma vem, da ste pomagali odstranit 
eno osebo iz mojega življenja. Pa kdorkoli je že bil. Hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
Morda še kateri? 
 
»Hvala. Z vsem spoštovanjem. Čutim žalost ene štirinajst dni, prav v mesecu novembru in 
čakam, da bo minila.«  
 
(smeh)  
 
»Ja, res, tko, eni prav posebni občutki. Pripisujem jih raznim dogodkom, pravzaprav 
zaključevanju mojega, kot ste rekel pred časom, tudi moje karme in še česa. Hkrati, no, 
tukaj, to je eno vprašanje – čemu pripisati to žalost? Na drugi strani se mi en kup vprašanj 
poraja v zvezi z mojim izobraževanjem, v katerega vlagam ogromno energije. Kaže se, 
kažejo se lepe priložnosti, pohvale na račun mojega dela, na drugi strani pa se odpirajo 
dileme, kaj storiti v prihodnje, kako pravzaprav pravočasno načrtovati nekatere korake? 
Zato, ker vidim, da me ta institucija, kjer se izobražujem, na nek način tudi eno možnost 
odpira, na drugi strani pa me stiska, finančno nekak v kot in iščem možnost izobraževanja 
izven naših meja. Pa se odločam, ker v kratkem bo tudi nek razpis za mednarodno 
sodelovanje, pa resno razmišljam. Pravzaprav, v nekem večeru sem se že odločil, pol pa 
spet mencam nekaj, ne. Ampak, čutim, da bi bilo to dobro za mene. Vem, da moram tukaj 
končati in vidim, da se bo pravzaprav vse nekako pravočasno za tukaj zaključilo. Ne znam 
si pa predstavljat, kako bom sodeloval pravzaprav na obeh koncih? Zato se mi poraja 
dvom – ali počakat še kakšno leto, pa potem tukaj spet odpret novo polje in tako naprej, 
no. Hvala lepa vam za vse skupaj.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. Pa bomo kar malce razčlenili. 
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Ko ste se prvikrat odločali, kaj bi naredili, ste se prav odločili, ker ste tako začutili in ste tako 
tudi zaživeli.  
 
Bodite pozorni! 
Poslušajte sebe! Potem vam se vklopi ali nekako pripne, da ne bom preveč domače opeval, 
zgornje razumsko polje, ki vam želi analizirati in nekako postaviti kako in kaj bo šlo. Ko vi 
začutite, da je to nekaj v prvemu momentu, v prvemu impulzu, v prvi stotinki sijaja, je to 
najboljše od najboljšega. To si pomnite in zapomnite! 
Ne analizirajte in ne razmišljajte, ker potem bodo dogodki že sami stekli tako, da bo dobro za 
vas. Odpadlo bo slabo in tisto, kar je že izživetega. Prišlo bo tisto, kar je pred vami lepega in 
dobrega. Poslušajte sebe! To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
Tujina vsekakor bo. Tudi poslovna priložnost iz tujine bo. Neka oseba vam bo tukaj odprla 
neka vrata v neko mednarodno izobraževanje. Zagotovo se vam tukaj nekaj sestavi. Vendar, 
tudi poslovna pot se kaže in vije skozi to. Nekaj velikega se vam kaže, vendar, to je nekaj, kar 
že poznate oziroma, kar smo vam v zapisu že nekoč in nekdaj tudi opevali.  
 
Kar se tiče vašega strahu, torej, tukaj bodite pozorni, da ne boste nekako zdrknili na samih 
preizkuševalcih. Na eni strani imate ljudi, ki vas podpirajo, ki se veselijo in radostijo z vami. 
Družite se s takšnimi, ki vas podpirajo. Izogibajte se ljudem, ki vas ne podpirajo. Tako ne 
boste njihove energije, slabe energije mešali med sebe in se ukvarjali v temu, ali je prav ali 
ne. Če vi začutite nekaj – to je tisto, kar je najbolj pravega.  
Strah v temu mesecu je bil izrazit na vseh področjih, predvsem zaradi tega, ker je to polje 
tega podzemlja, o kateremu smo predhodno, na prvemu predavanju ali predhodnemu 
predavanju tudi govorili ali opevali, se pravi, se to mrtvo polje je tudi prebudilo in to je tisto, 
kjer dela tudi veliko nemira.  
Žalost je bila prisotna, ker se je neko polje zamenjalo, se pravi, kjer je staro odšlo, je novo 
prišlo.  
 
Sedaj je področje, čas soočanja in ne popravljanja, vendar soočanja. Se pravi, ozaveščanja od 
tistih, za tiste ali do katerih, se pravi, še niso naredili korektno ali pošteno. To obdobje 
izkoristite v ta namen, da boste nekako sebe podprli in postavili. Vendar, bodite iskreni v teh 
namerah. To je tisto, kjer se vas potem razbremeni in osvobodi.  
 
In to je polje, ki vam prinaša, tako deloma nemir ali mir, vendar vi kmalu prihajate v polje 
opazovalca. Tudi pri vas se to pričenja dogajati, se pravi, kjer boste preprosto le situacijo 
opazovali. Odmaknite se od nje. Opazujte jo in preprosto boste videli, da vas bo morda kaj 
prizadelo ali ranilo po temu šoku, le iz te strani, ker boste šokirani. Vendar, ne boste zmogli 
pretrgati toka energije ali toka dogodkov. Preprosto pustite, da teče. Stopite v vlogo 
opazovalca in naj odteče, kar je potrebno, da odteče.  
Le tako, boste videli, da boste prišli do točke, kjer boste vi naredili vse tisto oziroma ste 
postavili, da potem dobite tudi slavo oziroma ime, ki ga imate pred seboj. To je tisto, kar ne 
Bom preveliko ali pregloboko opeval ali razširjal.  
 
Vam pa kaže v letu dni velik uspeh, velika čast, velik preobrat in zelo, zelo boste nekako 
zadovoljni. Po drugi strani pa boste morda čustveno prizadeti, ker boste osupnili nad tokom 
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dogodkov, kako se bo odvijalo. Vendar, ne poskušajte vplivati na tok dogodkov. Preprosto 
le opazujte in si recite in priznajte – kar je za odpluti, naj odpluje proč, naj odide proč in ne 
ustavite! Ne poskušajte zaustaviti, ker tudi tega v srcu ali v notranjosti ne boste čutili. To je 
tisto, na kar bodite pozorni. 
Vendar, kmalu, kmalu se bo tudi to polje pri vas res zelo izrazito pojavilo in postavilo. In vse 
boste zmogli. Boste videli, ker se bo tudi neka zaposlitev odprla, ker je tukaj tik pred 
podpisom nekaj, kjer se boste razbremenili, osvobodili. In ne prestrašite se tempa, ki je 
nekako pred vami.  
 
Da. 
Izvolijo. 
 
»Še jaz imam eno vprašanje. Najprej bi se vam pa zahvalila za vse, za vso podporo in 
pomoč, ki mi jo dajete. Moje vprašanje se danes nanaša na temo delavnice, ko ste govorili 
o tem, kako lahko ljudje, ki so nam zavistni, naredijo neko, kako bi rekla?« 
 
Nered? Škodo? 
 
»Ne škodo, v bistvu oljno plast, katero moramo prebiti.« 
 
Da. 
 
»In me zanima, če z vso to svojo željo po tem, kamor nas žene in ljubeznijo do tistega, ali 
dela ali kogarkoli, če res lahko to prebijemo, kljub vsem? To me zanima. Hvala.« 
 
Da se. Vedno se da. Vendar je potrebno vztrajnost in popolno zaupanje. Ker pa ste znova na 
testu ali na testiranju, ali boste zmogli. Vendar, včasih potem pridete do te oljne plasti, jo 
natrgate, vendar znotraj ali skozi ne morete priti. Takrat je odvisno še od sodelujočih, da se 
oni približajo in takrat, ko se zlivajo kot preko nekih por ali preko teh raztrganine tega olja, se 
pravi, ko se energije medsebojno povežejo, se pričnejo združevati, povezovati in takrat 
dobesedno izpodrinejo in izničijo to polje. 
To polje, se pravi, se popolnoma ne stali, vendar izpodrine, da bom pravilno prevajal in 
ostanki oziroma te kapljice ostajajo okoli. In, ko je dovolj situacija zrela, se ta oljna kapljevina 
steče točno k osebam, ki so povzročile morda določen nered, določen nemir ali karkoli 
drugega. Se pravi, se potem znova ta kapljevina prične izvrševati oziroma zaključiti, ker se 
morajo zapisi spremeniti. Se pravi, nekdo jih mora spremeniti. Nekdo mora spremeniti 
program določenih misli, entitet ali česarkoli drugega. Se pravi, znova je nekdo na razporedu, 
da to naredi.  To je tisto, kar bodite najbolj pozorni. In običajno se to potem steka navzdol, v 
nižino, od koder je bilo to tudi povzročeno. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
Takole. Jaz mislim, da smo za danes kar veliko, veliko odprli. Veliko smo razkrivali. Malce 
drugače smo se postavljali, le zato, da smo nekako razbremenjevali to Telo, da ne bi preveč 
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krčevito ali mogočno vplivali na Njo, da ne bi imela določenih težavic ali prevelike 
utrujenosti.  
 
Jaz vam želim predvsem veliko, veliko miru v času, ki je pred vami. Vzemite si čas za sebe, 
dragi moji, in bodite predvsem iskreni za sebe in ne okoli sebe.  
Če boste iskreni do sebe, boste tako ali tako iskreni tudi do svetá okoli sebe, če boste le to 
zmogli ali premogli. Vse je v vas. Vaše največje bogastvo ste prav vi, čisto sami. Spoštujte se 
in imejte se radi. In to je tisto, kar vi rabite in tudi porabite. To je nekaj, kar gre v večnost. In 
to je tisto, kar vam prinaša res nekaj za tudi vašo bodočnost. Zato ste tudi tukaj in zdaj 
utelešeni, da spremenite lasten program, da pridete do osvoboditve, do preloma oziroma 
tudi do izpusta iz ujetosti, ukletosti, objetosti, šolanja in izurjanja iz Zemlje.  
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


