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KAKO SE UČITI VIDETI IN VIZUALIZIRATI 
Lana, Vrhnika, 25. januarja 2014 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Lepo, lepo pozdravljeni. Danes imamo resnično veliko takšnih ali drugačnih motenj v 
tem prostoru. Upam, da bo vse skupaj nekako dobro potekalo. Morda Bomo tu in tam 
majčkeno zamižali in poskušali razumeti, da včasih je tudi od samega prostora kakšen odboj 
in potem majčkeno vse skupaj ponagaja. Predvsem pa bodite pozorni na telefone, ki so tisti 
ali osnova, kateri še najbolje ponagaja. Mi Smo se malce razblinjali, tako, da upamo, da naša 
energija ne bo vplivala na vaše valove.  
 
Drugače pa res, en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se tudi danes nekako 
odzvali na vaše druženje. Kar nekaj tisoč glava množica je pri nas zbranih in sodelujočih zato, 
da bo nemoteno vse skupaj potekalo.  
Najprej pa en lep, res topel, srčen pozdrav, predvsem od Tistih, kateri so danes zemeljsko 
rajni, kateri bodo danes tudi množično sodelovali, ker bodo pomagali prav na bazi naše 
tematike, našega področja, po kateremu se nekako danes bomo res kar nekaj naučili. 
 
Moje imenovanje je le Jorgovanski Vladni mož, tako Mi pravijo ali Me opevajo.  
 
Danes je predvsem tematika dokaj učljiva, predvsem zaradi tegá, ker opažamo, da imate 
največ morda preglavic ali težine pri  vizualizaciji. Vendar, videnje je nekaj tako naravnega 
kot pogledati skozi vaše oči ali pa morda priprte oči. Vendar, velika večina ljudi je zelo 
vizuelnih oziroma zelo vidnih. Nekateri zelo dobro vidite, nekateri morda malce bolje slišite. 
Nekateri bolje zaznavate ali čutite – vendar, vizualizacija ali videnje je pravzaprav osnova, 
preko katere se otrok v vaš svet ali pa iz našega sveta pravzaprav najprej podá.  
Zato bi danes radi nekako naučili oziroma podučili, da bodite še posebej učljivi, ker danes bo 
prav daritev, nekakšna posebna daritev, prav na to tematiko, na pospešitev odprtja vidnega 
polja oziroma tistega nečesa, kar morda nekateri imate izredno izrazitega, nekateri pa 
pravzaprav skorajda čisto zaprtega.  
 
Vendar, vsak otrok pravzaprav vidi preko vidnega tretjega očesa oziroma vidi in zaznava 
okolico, ne da bi pravzaprav odpiral svoje fizične oči. In ta vidna polja so pravzaprav le plasti 
različne smeri, katere se ob določenemu momentu postopoma, postopoma odmikajo, ker jih 
skozi svoje življenje ali navade, razvade nikakor ne uporabljate. To je tisto nekaj, kar počasi 
zamre. 
 
Bodite pozorni! 
Kolikokrat se vam pravzaprav dogaja, da imate morda močan občutek, da je nekaj ali nekaj 
bo, ali se bo nekaj zgodilo ali pa vas nekako instinkt svari, opozori ali pa vas tudi radosti.  
Ravno tako mogočno polje je pravzaprav očesno polje ali vidno polje. Tako, da, skozi 
naslednja različna druženja se boste pravzaprav učili in naučili prebuditi vse čute, vse 
zaznave, katere vam preko življenja, različnega vstajenja postopoma spijo ali zaspijo.  
 
Videnje ali vizualnost je pravzaprav polje ali področje, katerega se brez težavic da prebuditi, 
zgraditi, obuditi ali sestaviti, tako, da le nekaj malega je potrebno naokoli postaviti, da se 
neka energija razporedi, katera je ravno tako mogočna kot pa vaš instinkt. 
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OČESNO VILINSKO BITJE 
 
Najprej se morate zavedati, da za vizualizacijo ali vidno polje skrbi pravzaprav očesno bitje, 
katero je postavljeno kot v očesnemu zrklu. To je pravzaprav kot seme, kot osnova ali kot 
center vsegá. Skozi to zrklo, se pravi, se ta energija postopoma kot snop, kot nekakšna cev 
razdeli ali poveže, ne boste verjeli, na nosnice bitja, kateri diha z vami ravno tako, kot bi vi 
dihali v nesmrtnosti. 
 
In, da ste nekateri malce bolje vizualni ali vidni, kako se pri vas izražate?, vrsta ali tip človeka, 
energije, smeri, je pravzaprav le pomembno se zavedati, da je to nekaj, kar imate 
prebujenega. Torej, novo spoznanje, da imate, tako kot instinkt, kateri vas po čutu ali 
nagonu, če se smem tako izraziti ali pošaliti, nekako spodbuja ali žene naprej, da zaznavate 
okolico ali bodoče momente ali svarilne momente, je ravno tako vizualno polje odprto ali 
zaprto zaradi bitja, kateri je popolnoma v temi oziroma zakrit ali skrit skozi celo vaše živo 
vstajenje.  
 
Morda tu in tam kdaj zaznate, predvsem tisti, kateri ste bolje vizualni ali vidni, kako kar 
naenkrat, v trenutku vidite ali nekako, kot pravite, polovite ali zaznate določene trenutke, 
momente in se potem morda sprašujete ali opominjate, kako je to mogoče, da ste videli 
nekaj, kar se čez nekaj minutk, nekaj trenutkov, nekaj uric ali nekaj dni pravzaprav tudi zgodi. 
To je nekaj, kar vas morda tu in tam spravlja v zadrego in bi morda želeli še močneje, še 
močneje in še hitreje videti, zaznavati, čutiti ali kaj drugega.  
 
Vendar, na vaše vidno polje ali na vaše vidno področje, se pravi, vpliva očesna energija ali 
vilinska energija. Prav Vilini so Tisti, kateri odpirajo to polje videnja, vizualizacije ali tega 
notranjega duhovnega področja.  
 
Tako, da vsakdo, kateri je v življenjski postavitvi, se pravi, kateri je v času tega momenta ali 
vdaha živeči tukaj na tej zemeljski obli, ima prav vilinsko bitje, ker le Oni so tisti, kateri se 
zmorejo pretočiti višje v predčasje in se nekako iz tistega momenta povezati nazaj v 
zemeljski čas, kjer vam pokažejo moment, vendar le z namenom, da vi hodite v prave 
smeri. 
 
Zato se mnogokrat dogaja ali pripeti, da se mnogi, mnogi ljudje občasno zgrozite, občasno 
prestrašite, občasno radostite, ko vidite nekaj, kar vam pravzaprav sledi.  Vendar, ko se 
nekajkrat to vidno polje zgodi in odpre, se pravi, je to Vilinsko bitje, Očesno vilinsko bitje, kot 
ga bomo Mi poimenovali, ker pri vas, v vašemu repertoarju besednega zaklada, žal, ne 
najdemo prevoda za to bitje, kot da ne obstaja. Zato vam Bomo prišepnili takole: opevali ga 
Bomo kot Očesno vilinsko bitje. Tako ga bomo Mi iz Naše smeri poimenovali.  
 
OČESNI VILINI SE POVEZUJEJO S PREDČASJEM IN TUDI Z DAVNINSKIM ČASOM 
 
In Vilini so edini v tej zemeljski obli ali na zemeljski smeri, kjer zmorejo prehajati v predčasje 
ali v davninske detajle. Vendar, Oni sami se ne spuščajo nižje, vendar, ko pogledajo v 
predčasje, je to tako, kot bi se nad vami odvijalo še eno življenje.  
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Se kdaj, tu in tam, zavedate ali začutite, kot da vas nekdo gleda iznad Nebes ali morda iznad 
prostora?   
Se pravi, to je svet, iz katerega pravzaprav prihaja narejen dogodek, pripravljen dogodek, 
kateri se potem zgodi v momentu vašega življenja kot, da bi ga podoživeli tukaj na materiji. 
Vedeževalci vedno, če imajo le možnost ali priložnost, posegajo v to predčasje in od tam 
pravzaprav informacija – kaj komu sledi, zakaj mu sledi? Se pravi, so te informacije na dlani. 
 
Očesni vilini se torej povezujejo s tem predčasjem, s tem svetom, kateri pa je višje od njih 
samih, v določenem momentu, ker so oni pripeti ob hrbtišču ali ob hrbtenici.  
Vendar, večina življenja prespijo ali preprosto lebdijo in niso aktivni in jih niti ne zaznavate. 
Vendar, običajno gledajo navzven ali navzgor. Oni so Tisti tudi, kateri odpirajo in razpirajo 
vse, kar se tiče duhovne inteligence znotraj vas. 
 
In, ta svet predčasja je različne, kako Bi se izrazil?, globine ali širine. Višje, kot ste po 
duhovni inteligenci, po čutu in zaznavi in predvsem poslušnosti in ustrežljivosti tegá, kar 
vidite, da tudi naredite, se pravi, višje imate možnost preiti, ker višja vilinska očesna 
energija zmore enakopravno odpirati še višje kanale od vas. Vendar, Oni, Tisti, kateri so 
izbrani za to področje, se pravi, zmorejo pogledati tudi v nasprotno polje, ker se od 
zgornjega polja, saj poznate, nulta točka, se pravi, kjer se nahajate vi, čisto sami. Višje od 
vas, se pravi, je nekaj decibelov vibrirnega polja, se pričenja to predčasje, v nasprotnemu 
polju enake globine pa je nekakšen čas, katerega ste vi že prestopali, se pravi, in sta 
medsebojno vezana. Zato se da pogledati v dogodke, v predhodne dogodke ali pa v 
dogodke globine, kateri, po širini, kateri so se že nekoč, nekdaj ali v določenemu momentu 
že zgodili in so se zaprli.  
 
Med zgornjim in med spodnjim poljem, pazite to!, je tanka linija, tanke niti, tanke energije, 
katera teče točno čez središče kronske čakre in se v hrbtišču, na določeni točki, ne Bom 
opeval še pri kateri točki, ovije dvakrat kot ovijalka, se pravi, kot bi se okoli hrbtiščnega 
dela ovila dvakrat ta nit in se potem ob trtici spusti v globino ali nižino.  
Tako sta povezana predčasje in davninski čas. Po tej liniji. Vendar, le po liniji tistega 
nečesa, kar se je dotikalo vas.  
 
V predčasju sodelujejo, se pravi, sodelujejo predvsem Tisti, katerim jim Mi pravimo ali jih 
opevamo, se pravi, ali so tisti, kateri so usojevalci ali so tisti, kateri so vodniki, predvsem pa 
so zvodniki tisti, katere poslušajo vodnike v predčasju in se potem spustijo na bazo nekega 
področja ali polja, kjer oni postavljajo dogodke in zvodniki potem poskrbijo, da se identičen 
tok ponovi tam, kjer se zmore spremeniti zapis. To pa ste vi, čisto sami.  
 
Saj poznate! 
Dogodki, kateri so bili postavljeni, se ne zmorejo več spreminjati in tisti, kateri so kot 
duhovna energija ali misel odšli iz nekega telesa – opevam res zelo preprosto, se pravi, oni 
brez telesa, ali ponovne priložnosti ali možnosti, nimajo več zmožnosti spremeniti zapis. Zato 
se znova utelešajo.  
 
Vendar, kadar bitja močno zgrešijo, se pravi, se jim določene vezi preprosto zaprejo in ne 
zmorejo iti niti višje niti nižje in ostanejo ujeti v materiji. Takšni so redki. Vendar, tudi takšna 
redkost se tudi dogaja. Vendar, tukaj ni namen tegá, da bi Jaz nekako sebe razširil v te smeri, 



 

 4 

pomembno je, da vam nekako pričaram, da boste vedeli, od kod in kaj, za tisto temo, katero 
Smo si danes ali nocoj pri nas tudi nekako odločili. 
 
Očesni vilinec, kot mu pravimo Mi, čisto sami, je tisti, kateri je pripet na ti dve ovijalki, se 
pravi, ko je nit kot laser, kot smo ga imenovali, dvakrat ovita okoli hrbtišča hrbtiščnega 
dela in potem spuščena navzdol. V temu vmesnemu toku, se pravi, je On Tisti, kateri je 
preko svojega, takozvanega – kot bi bilo telo. Si predstavljate? Njegov pleksus, kateri je 
vakuumiran oziroma vsrkan ali nekako vstavljen v hrbtiščni del, se pravi, tam je On  
pritrjen. Kot bi skozi svoj pleksus pritrdil sam sebe, žrtvoval za celo vaše živo življenje in 
sebe pripel na to hrbtišče. 
 
Bodite pozorni! 

 
V tej vmesni spirali, kjer sta dva zavihka, se pravi, je nekako tako velik 
prostor, le tako velik prostor med eno in med drugo ovito, zavihano energijo, 
kjer se On pripne in potem tudi zaspi.  
 

 
Postopoma. Ko otrok počasi začuti oziroma zaznava in se nekako usmerja v vaš način 
življenja in ga vi programirate, kaj je prav in kaj narobe, se pravi, se vsa čutja, čutila 
postopoma nekako spravijo na raven speče energije. Nekateri, kateri zmorejo ohraniti, se 
pravi, kot prebujenje, sanjarjenje, živo gledanje in podoživljanje, imajo veliko večjo možnost 
in moč, da oni prebudijo videnja oziroma ohranijo budno očesno vilinsko energijo.  
 

Ta očesna vilinska energija je tista, katera se zmore 
povezovati zgoraj, v predčasje in po temu predčasju, se pravi, 
se zlije navzdol nižina, kot nekakšen insert, kjer vam instinkt iz 
nekakšne diagonale posreduje občutek, da vi zaznate bodoči 
moment, kar se bo zgodilo, v predelu pleksusa ali malce višje 

ali malce nižje, zavisi od vašega instinkta.  
 
Očesni, Očesni vilinec pa vam da slike v očesni del in zato vidite vedno filmčke, tako, kot bi 
po trenutku odleteli ali odlebdeli. 
 
In, velika večina ljudi ima težave prav pri tem. Ker, ko nekaj vidijo ali zaznajo, je to nekaj 
nepomembnega.  
In, ko Očesni vilinec naredi to nekajkrat – dvakrat ali trikrat, in ga vi ne upoštevate in mu 
ne dajete pozornosti, da bi ga sploh zaznali, kaj šele spoštovali,  kar vam On želi pokazati 
skupaj z instinktom, On obmiruje in znova zaspi. Vse dokler se nekaj zgoraj, v predčasju 
pomembnega ne pripravlja. Takrat ga instinkt njega prebudi in on pogleda. In, ko gleda on v 
bodočnosti in ne v preteklosti, lahko vi vidite celi insert, kaj se vam godi.  
 
Zato bodite pozorni, da boste vedeli, od kod videnja ali nekakšni filmčki, utrinki, momenti. Se 
pravi, to ni vaše. To je od Nekoga za Nekoga – to pa ste vi, čisto sami.  
 
In, da vi pričnete sploh sodelovati z Očesnim vilinom, je pravzaprav najprej pomembno, da 
se zavedate, da to sami ne gledate, vendar, da gleda on za vas.  In, kadar pričnete svojo 
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širino zaznave to bolje nekako upoštevati, tedaj pravzaprav vidite, kako vam vedno znova 
hitreje prihajajo novi filmi, inserti ali usmerjene energije. In predvsem tisti, kateri niso ali pa 
nimate ali še nimajo sploh neprebujene te vilinske očesne energije, ker jo nikoli niso 
upoštevali ali jo niso niti zaznali že kot mladi ali zelo mladi, kot otroci, se pravi, jo je potrebno 
le na novo prebuditi. Na zelo preprost način se to da narediti. 
 
To pomeni, da najprej veste, kje je postavljen instinkt. To že poznate. Instinkt vam je rahlo 
po diagonalni desni strani, tako, izza ozadja ali rahlo proti sredini. Nikoli na levi. Vedno na 
desni.  
 
Vilinska energija, Vilinski očesni Vilinec pa je pravzaprav prav po središču hrbtišča in je on 
tisti, kateri vam zapira s svojim telesom, s svojim telesom vstopno točko, kjer lahko 
vstopite v telo ali pa tudi izstopite. 
 
Mnogi izmed vas ste zagotovo že kdaj brali, zaznali, izvedeli, videli, začutili, kako lahko 
energija človeka ali nekoga, kateri odhaja, tudi izpušča. Nekateri izstopajo preko sprednjega 
dela, oprsja, nekateri skozi podplate, nekateri skozi glavnati del, nekateri preprosto skozi 
obraz navzven. Največja vrednota pa je, če zmorete izstopiti izza hrbtišča, ker tedaj se prav 
te energije, se pravi vilinskega stvarstva zbudijo in vas ovijajo in vas premikajo višje kot si 
morda upate misliti. 
 
Vendar, Jaz vas ne Bom učil kako izstopiti iz telesa, ko bo morda kakšen konec ali preobrat ali 
kaj podobnega. To ni moj namen. Pomembno je, da veste, kdo z vami sodeluje, kje ga imate 
in kako ga uporabiti skozi življenje. Ker ga človek skorajda nikoli ne uporablja, on veliko 
večino časa, skorajda 99 procentov tega vašega življenja preprosto spi in opravlja le funkcijo 
zapiranja hrbtiščnega dela ali vstopne točke. Preko njega se preliva še nekdo, vendar to v 
temu času še ni pomembno kdo.  
 
Pomembno je, da veste, da ko pričnete delati na vizualizaciji ali videnju, je to osnovno 
bitje. Ne Bog, ne Božji vodniki, ne angeli in niti ne zvodniki. Ne nekdo, kateri je v okolici 
postavljen za vas. Ne nekdo, katerega zovete kot angele varuhe ali kaj podobnega. Za to 
imate svojega Očesnega vilina. On je tisti, kateri bo naredil vse, da vam bo nekako ugodil, 
postavil in sestavil tisto, kar vi želite.  
 
In predvsem duhovni ljudje imate tukaj morda največ preglavic. Vendar je to eno  izmed 
izredno pomembnih poglavij, kjer vas želim popeljati do točke, da boste postali vizualni, 
vizualnejši, vidnejši, da boste videli tudi tisto, kar  morda ali mogoče vidi nekdo, kateri sedi 
poleg vas in videva inserte, videva momente, videva marsikaj. Videva utrinke in tako zmore 
napovedati tudi usodo.  
 
Zakaj?  
Tako, kot Sem vam opeval, le on, kot Očesni vilinec, je tisti, kateri je najbližje vam in kateri 
zmore pogledati v predčasje. To pa je tisto, kjer je za vas najbolj pomembnejši čas. 
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TEHNIKA – KAKO VIDETI SVOJEGA OČESNEGA VILINA 
 
Preprosto se je učiti vizualizacije ali videnja. Le morda je potrebno vedeti, kdo je tisti, na 
katerega se obračajte, prosite in predvsem se usmerjajte.  
 
Ljudje, kateri imate izredno odprto vizualnost ali vidno polje, preprosto naredite le nekaj 
takšnega. Kot bi se znotraj v telesu obrnili proti hrbtišču in pogledali v hrbet, boste videli, 
kako imate kot rahlo solzico ali kot nekakšno razpoko in nad to razpoko je nekaj nalitega.  
 
Ne pojdite skozi to razpoko!  
Le opazite jo. Potem boste čez čas videli, kako je nekdo nalit preko vašega hrbtišča, kot bi 
vam zapiral čakre oziroma vas varoval hrbtiščni del.  
Ko boste to še malo bolje na trenirali, se boste kaj kmalu zavedali, da je nekdo dobesedno 
narinjen ali ujet ali postavljen, žrtvovan ali kakorkoli drugače za vas zato, da ga boste vi 
prebudili, vi zgradili oziroma vi skozi življenje uporabili kar imate na dlani.  
 
Če ga boste želeli bolje zaznati, se pravi, se potem dobesedno, ko se obrnete naokoli in 
gledate v hrbtišče, poskušajte spraviti, tako kot bi šli skozi vrat v notranjosti in pogledali, 
kot da ste glava v glavi in da gledate navzven.  
Kar naenkrat boste zaznali, boste zaznali, kako je bitje zunaj, kako spi in napol lebdi. Kot, 
da je prisesan na vas. Pustite ga spati. Vendar, kaj kmalu boste zaznali, da on ve, da vi 
njega vidite in da ga zaznavate, vendar se ne obremenjujte s tem. Obrnite se nazaj, tako 
kot ste se obrnili in se zlijte nazaj v točno tako, kot ste bili, predno ste se nekako zasuknili.  
 
UČENJE VIZUALIZACIJE 
 
Pričnite s tehnikami učenja, se pravi, naučiti se vizualizirati. To ni nič drugega kot to, da 
prebudite oko, da naučite oko videti, kar ne vidi. Vaše oko vidi večplastno, večplastno 
hkrati, več svetov hkrati, le potrebno ga je naučiti videti oziroma uporabiti bitje, katerega 
sedaj poznate, katero je tisto, katero v momentu prične sodelovati z vami, le da se 
pričnete spajati oziroma pokazati interes za to, za kar je on tukaj z vami že od rojstva in od 
predhodnega časa. 
 
Vaš možgan je povezan z očesnim delom v popolnosti. Vendar, v možgan se Jaz ne bom 
spuščal, ker možgan se bo razvijal drugače in v drugih, nekakšnih nivojih ali obrazlaganjih se 
bomo usmerjali tudi na to.  
 
Poglejte, predstavljajte si, oziroma, ko se boste učili in se naučili vizualizacije, delajte 
najprej nekaj trikov, da naučite možgan zaznavati tudi tisto, kar ne vidi. Vi vidite tisto, kar 
oprimete in to je vaš fizični svet. Se pravi, ko sanjate, je to drugi svet. Vendar ga ne morete 
oprijeti, a ga ravno tako zaznavate in vidite. Je tako? 
 
In ne le to! 
Ker imate več različnih svetov, več različnih pozicij, je izrednega pomena, da se vaše oko 
nauči spoznavati te plasti. Prav plasti so. In preko plasti prehajajo različna življenja, zato se 
tudi občasno zgodi, da kakšen duh ali energija, entiteta, kdo, se kar sprehodi mimo vas, 
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preko vas ali v bližini vas in izgine od vas. Le zaradi tegá, ker so svetovi ali plasti povezane 
tako, kot bi naredili veliko pajčevinasto mrežo, vendar kot kockasto mrežo.  
 
TEHNIKA: GLEDANJE JABOLKA – PREBUJANJE OČESNEGA VILINSKEGA BITJA 
 
Da boste vi pričeli trenirati in se učiti nekaj, kar znate, vendar je potrebno le zbuditi, se 
morda usedite ali posedite tako, da boste pred seboj imeli morda mizo ali stol ali pa morda 
jabolko, da vam bo lažje. 
 
Pred seboj dajte jabolko na mizo in se osredotočite na to, da gledate jabolko. Poglejte ga in 
ga občudujte. To je bistvenega pomena, da boste zainteresirali tistega nekoga, kateri zna 
videti in kateri ve, kaj vi želite narediti. Vendar, se boste vi potrudili – se bo potrudil tudi 
on.  
Očesno vilinsko energijsko bitje boste vsekakor zainteresirali, ko se boste spravljali v 
program nečesa, kar bi radi vstopili – v njegov svet ali njihov svet, od koder Oni prenašajo 
informacije skozi celo življenje, a jih le nekako tri procente ljudi, žal, na Zemlji upošteva in jim 
v popolnosti sledi. Skorajda nič! 
 
Občudujte jabolko. Postavite ga in ga glejte. Poskušajte videti vsak detajl z odprtimi očmi. 
Tudi pecelj. Umazano. Kakšno pego. Karkoli! In prav, kot bi ga pogoltnili z očmi, ga pričnite 
občudovati. Opazujte ga. In naenkrat boste videli tisto, kar do sedaj niste videli. Našli 
boste tisoč drobnih detajlov ali kot na jabolčku tisoč drobnih pikic, katere so podobne 
vašim poram. Videli boste marsikaj. Kako diha jabolko in kako dihate vi, čisto sami. 
Marsikaj boste videli, ko boste pričeli dejansko gledati, občudovati in opazovati.  
 
Ko boste začutili, da ste jabolko dodobra, kot bi ga rentgensko pregledali, vendar ga imejte 
le pred seboj, ne obračajte ga z rokami – postavite ga in ga glejte z očmi in ga res v 
popolnosti, tudi barvne nianse vidite, potem, čez določen čas, se pravi, ko ste si v misli 
vtisnili spomin, kako je bilo, se pravi, zaprite oko in ga poskušajte videti. Spomnite se na 
vse, kar ste ga, kar ste zaznali na jabolku.  
In znova odprite oči in znova poglejte moment, kateri je pred vami. Ko ga imate znova v 
mislih in v vidnemu polju, znova zaprite oči in na nekaj takih poskusih se bo naenkrat v vaši 
temi pokazalo svetlo polje in v svetlemu polju objekt, predmet ali točno tisto, kar vi že 
gledate z vidnimi očmi. 
 
Da boste nekako dobili jasnejšo sliko, se pravi, in da bo ta slika dlje časa trajala in 
potrajala, večkrat odprite oči in si ga vtrite v spomin.  
 
Preprosta tehnika, katero delajo otroci ali novorojenčki že odkar privekajo na svet. Saj 
opažate? Otrok se vedno nekam zagleda, nekaj gleda, potem zapre oči in jih znova odpre in 
znova v isti cilj ali v isto točko. Kaj mislite, da dela? Gleda in prebuja tiste čute, kateri naj bi 
mu prišli prav v večnosti.  
 
Vi ste le pozabili tisto, kar ste se učili oziroma naučili prebuditi že kot otrok. 
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Ko boste našli jabolko, se pravi, ko boste gledali jabolko, ko boste v temi imeli zaprte oči, 
boste le pomislili na to in takoj se vam bo pokazala oblika jabolka. To je trik, tehnika, kako 
sebe sprogramirati v to, da nekaj po spominu vidite, zaznavate in vizualizirate.  
 
In ne le to! 
 
TEHNIKA – OPAZOVANJE DREVESA 
 
Potem pojdite, čez določen čas, drugam, v drug prostor in si najdite drug objekt. Lahko 
greste ven, v naravo in morda opazujte cvet, popek, listič – ga opazujte ali pa preprosto 
celo drevo.  
 
Opazujte, kako je sestavljeno ali opazujte le en predmet na samemu začetku – ne celo 
drevo. Morda vam bo lažje le list, katerega boste imeli pred seboj. Ga resnično objemite z 
očmi. Opazujte ga. Občudujte ga. Začutite ga. Zadihajte z njim.  
Ker v trenutku, ko boste zadihali z njim, ga boste resnično šele videli. In tedaj se iz njega, 
prav iz živih energij, spusti energija, katera se dobesedno, kot bi se projicirala v vaš 
spomin, dejansko odzrcali in se vam, ko zaprete oči, znova pojavi. 
 
In misli osredotočite le na to, da vidite. In če vidite le trenutek in ga izgubite iz spomina, 
znova odprite oči in to delajte nekaj dni v zaporedju.  
 
Boste videli.  
Kar na vsem lepem se boste tako močno izostrili in izoblikovali, da boste na koncu koncev 
že samo miselno pomislili, kaj želite videti, vam bodo slike kar prihajale in prehajale pred 
oči.  
 
Vendar, zakaj? 
Ker boste vi umsko in razumsko energijo naučili občudovati, opazovati, predvsem pa pustiti 
fokus, da Očesni vilinec se poveže z njimi in na ta način boste vi videli čisto vse.  
To otroci počnejo mnogokrat.  
 
Če morda tu in tam pomislite, kako preprosto je, ko zrete v plamen sveče, saj ste tudi to že 
zagotovo skorajda vsi delali, kot vidim, ste gledali nepremično v plamen sveče ali ga kar 
nekako otopelo gledali in ko zaprete oči, še kar naprej se vam nekaj iskri pred tretjim očesom 
in se prične odpirati in mavrično obarvati marsikaj. 
To je tisto nekaj, kar lahko vi preprosto prebujate z vizualizacijo ali učenjem, treniranjem 
sami svojega fokusa na eno ciljno točko. 
 
Ko se boste naučili nekako videti eno ciljno točko, morda list, morda le eno jabolko,  se 
pravi, boste vi, kar na vsem lepem zmožni pogledati morda celo drevo. In se ulezite ali 
usedite tako, da boste gledali nepremično to telo – to telo tega drevesa in boste na vsem 
lepem najprej videli zelenje, potem boste videli njegovo avro, kako se zliva okoli nad 
drevesom.  
Vendar, to ni tisto, kar vas želim popeljati.  
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Vi poglejte po globini drevesa, kot bi želeli pogledati skozi krošnjo, skozi listje v osrčje 
samega drevesa. Kot bi ga želeli nekako oluščiti ali potresti drevo tako, da bi vse listje 
odpadlo iz njega. To notranjost ali to celoto bi Jaz želel, da jo potem vidite. 
 
Vendar, kako priti do tegá? Zakaj je to izrednega pomena, vam prišepnem takoj. 
 
Vi imate avro. Avra je tista, kjer se večina ljudi ustavi.  
Se pravi, ko občudujete telo, drevo, nekaj časa gledate v to, potem pa, kar na vsem lepem, 
vidite avro okoli, na vrhu, nad samo krošnjo. In potem se vaše misli usmerijo v to in gledate 
le v to avro, ker želite videti to energijo, katera se zliva preko drevesa ali preko vaše glave, 
preko vaše živali. Se pravi, to je tisto, kjer vi želite videti. 
 
Nihče, skorajda nihče, pa ne gleda drevesa tako, da bi ga pogledalo od zunaj, videlo to avro 
in potem misli usmerili v to, da bi videli, kaj je pod zelenjem.  
 
Zakaj je to izrednega pomena?  
 
S to tehniko, ko boste želeli videti, se bo počasi zgodilo, da bodo listi dobesedno odpadli ali 
navidezno izginili iz vašega vidnega polja in boste videli to globino tega drevesa tako, da 
boste videli osrčje, brez zunanjosti. 
  
Vendar, skozi to tehniko se boste vi naučili videti v globino, se pravi, v spodnje polje, se pravi, 
ne v predčasje, vendar v čas, iz katerega ali preko katerega ste že nekako prehajali oziroma, 
skozi katerega ste vi že šli. To je tisto obdobje, v kateremu ste vi ustvarjali in kreirali 
določene dogodke, določene momente in to je tista karma, v kateri ste ujeti v temu življenju. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno, da vidite in da zaznavate? 
Lažje si boste zapomnili. Lažje si boste zapomnili utrinke. Lažje boste videli tako v 
predčasje ali v globino. Se pravi, lažje boste se pripravili na dogodke, kateri so pred vami. 
In kakorkoli obračate, to je čut, katerega veste uporabljati. 
 
Duhovni ljudje, ko se povezujejo oziroma, ko uporabljate, ali nihalo ali karte ali morda kaj 
za pomoč, da bi razbirali usodo ali napovedali kaj dobrega ali pa morda celo zdravili, je 
izrednega pomena, da se vi osredotočite na to, kar je znotraj, pod telesom. 
 
Bodite pozorni na ta trik, katerega ga vam Bomo razkrivali. 
 
Tako kot drevo, se pravi, ko ga boste gledali od zunaj, se pravi, ga boste videli zgoraj kot 
avro, ga glejte še v globino. Ga poglejte tik za tem v globino in trenirajte to tehniko tako, 
da boste naenkrat videli kot, da izginja drevo. Se pravi, in zelenja več ni in ostane steblo, 
veje ali korenina.  
 
Takrat ste zmagali!  
Takrat boste vi, brez težavic, šli v svojo karmo, vendar le v zapis.  
 
Pa ne le to! 
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Skozi to polje boste lahko pogledali skozi kaj ste šli, kaj ste prešli in na podlagi tegá boste 
točno vedeli, kaj se godi sedaj, v temu momentu z vami ali s komerkoli drugim.  
Dobili boste neko globino davnine, da boste vedeli, zakaj ste morda zataknjeni, zakaj se je 
nekdo zataknil ali nekako opotekel, zakaj se nekaj dogaja? Se pravi, kot da dobite to širino. 
 
Vendar sami, brez tegá, da imate odprto to vidno vizualno polje te globine, ne morete 
napovedovati tako, napovedati dogodkov za naprej ali za nazaj, ker sta oba polja 
medsebojno vezana in povezana. 
 
Ko se vam prvič pripeti, da gledate tako drevo, da ne vidite zelenja, kot, da iglice ali listje 
odpade, ste zmožni in naj bi naredili –  ne morali, nič ni morati, vendar, takšen izraz Sem 
skorajda dobil v prevodu, se pravi, isti dan, ali v roku 24-ih uric, se pravi, lahko tudi tam, na 
tistemu mestu, kjer ste, ali pa kje doma ali kje drugje, da boste v miru, se pravi, se obrnite 
znova v telesu in poglejte znova po svojemu hrbtišču, kaj vidite, kaj zaznavate?  
Tedaj boste videli, da je bitje izza hrbtišča samostojno obstalo in sodeluje z vami v 
določenemu momentu.  
 
Takrat imate na svoji strani bitje preroštva, prerokovanja, vizuelnosti in videnja. Vendar, ni 
bistvo, da imate le to bitje prebujeno. Pomembno je, da prav to bitje bo vas pričelo peljati 
do točke videnja, vizualiziranja oziroma pregleda določenih insertov ali dogodkov, kateri 
so pred vami.  
To je tisto nekaj, po čemer ljudje izredno nekako hlastate ali si željno nekaj želite. Vendar je 
tako preprosto prebuditi vse skupaj, če le veste kako. 
 
AKTIVIRANJE DARITEV 
 
Zato bodite pozorni! 
V temu današnjemu dne tega našega druženja smo vam in dvema se še podarja neka 
daritev prav v tej smeri. Vendar jo ne uporabljajte še nekaj časa. Ne uporabljajte jo in jo ne 
aktivirajte toliko časa, dokler ne boste videli prvič drevo kot zeleno, da zeleno izgine in da 
vidite notranjost drevesa.  
 
Takrat se obrnite naokoli, se pravi, v svojemu telesu in boste videli sijočo, svetlo bitje, 
običajno so moški tisti, v veliki večini, katero prosto lebdi in se kristalno pravzaprav 
običajno tudi lesketa. Takrat boste zaznali, da je nad njim neka svetloba, katera ga nekako 
kot obsveti.  
 
Ne izstopajte iz svojega področja materije. Ne hodite navzven, vendar pomislite na to 
daritev, katera je shranjena tako nad njim – vendar ne za njega, za vas.  
 
Pomislite na to, kaj njega obsvetljuje. Zaznali boste tako kot jajčasto obliko velikega prahu. 
Takšnega, kot belkasto steklenega rumenkastega prahu. To je svetloba, katero pri 
vizualizaciji ali videnju izredno veliko uporabljate in je dobro, da jo uporabljate, ker s tem 
se hitreje lahko vidi dogodek tudi miselno. Do tam vas Bomo peljali. 
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Se pravi. 
Vi vidite in zaznavate, se pravi, to svetlobo ali to daritev in preprosto le 
potisnite, tako, kot bi skozi to razpoko v hrbtišču, ker še vedno gledate 
navzven, potisnili le svoje dlani. Zaprite oči, notranje oči in pomislite le na 
to, kako se ta prah steka preko vas in ne le preko njega. Tedaj boste zaznali, 
kako se polnite s tem prahom. Dlani držite zunaj – skozi to razpoko.  

 
Vendar, ne zapuščajte fizičnega telesa, da ne boste imeli kakšnih nevšečnosti, ker se običajno 
telo diha in zadiha in se zapira. Zato ne izstopajte ven. 
 

Držite takole in čutili boste, kako se pravzaprav polne vaše telo. Pustite 
toliko časa, dokler čutite, da je dobro. Potem boste zaznali težino telesa. 
Prav dlani. Dlani položite nazaj – tudi na svoji fizični bazi lahko enako 
naredite s fizičnimi dlanmi, a hkrati tudi z vidnim notranjim telesom. 
 

Imate kot čebelica na svojih nogah ta prah.  
 
In kaj boste z njim naredili? 
Glejte ga, kot bi ga gledali z notranjimi očmi in vdahnite in ta svetloba, se vam bo ta prah 
pobral direktno v notranjost skozi nosnici, v višji spekter, tukaj pod kronsko čakro. In tako 
se bo aktiviralo vse, kar je vidnega, vizualizacijskega, se pravi, oziroma tistega, kar vi 
potrebujete za vidno polje. 
 
Če čutite, da se vam malce vrtinči – nič hudega! To je višja frekvenca od vaše materije. 
Materija potrebuje le nekaj trenutkov, da se prilagodi novi frekvenci.  
 
Preprosto, potem misli usmerite v to, kot bi želeli videti kaj se dogaja in zaznali boste tako, 
kot da se takšna ista, identična energija kot je zunaj, nahaja tudi v in malce zunaj na fizični 
materiji.  
 
Znova vdahnite in jo porazdelite po telesu. Kar spustite jo znotraj v telesu. To je prah, 
kateri bo tekel po notranjosti. In naenkrat boste zaznali, prav v trebušnemu delu, kako se 
samodejno prične vrtinčiti proces.  

 
Energija se bo pričela vrtinčiti, tako kot bi shranjevali spolno energijo. Se 
pravi, spolno energijo tako ali tako shranite v temu popkovnemu predelu. Se 
pravi, ta del, preko maternice, se pravi, nad tem delom ali skorajda v temu 
identičnemu predelu se bo odvijalo tudi to vrtinčenje. 
 

Preprosto le opazujte. In nekaj časa boste imeli občutek, da se ta energija skorajda 
navidezno ustavi in potem se bo barvno spremenila. Prav spremeni se in začutili boste, 
kako se tudi vaše telo, kot bi se topilo. Spreminja se gostota vaše energije.  
 
Potem jo preprosto, kot bi jo želeli znova okusiti, vdahnite in jo povlecite navzgor. Takrat 
se bo ta energija, ki je, izgleda kot bi gledali skozi, skozi steklovino, dejansko naredila kot 
nekakšna steklovina. Kot steklo znotraj vas, pred vami, za vas.  
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Zakaj je to izrednega pomena? 
Ker boste lahko imeli odboj gledanja, ali zgoraj ali spodaj. Od vas bo odvisno, v katero 
polje boste lahko pogledali. 
 
STEKLO – ODBOJ GLEDANJA ZGORAJ ALI SPODAJ 
 
Vendar, ne le to! 
To je tako, kot bi ogledalce dali v telo in Očesni vilinec, kar bo videl zgoraj, se bo odlesketalo 
spodaj in od tega stekelca, kot ga Bom Jaz nekako preprosto opeval, se bo ta svetlobni 
spekter pronical na vas in vi boste pričeli videvati samostojno, zavestno dogodke, katere 
boste želeli videti.  
Vendar, delajte po malih korakih.  
Vendar, to ne pomeni, da boste vi ves čas gledali v to energijo. Vi se morate naučiti njo 
uporabljati, vendar jo uporabljajte le tedaj, ko čutite, da to rabite. Ne igrajte se s to 
energijo! In ne potapljajte se pregloboko v njo, ker to ni tisto, zaradi česar ste vi tukaj na 
Zemlji.  
 
Ne pozabite na svoj vsakdan, zaradi katerega ste tukaj in zdaj.  
To vam je le pomagalo za to, da boste potem lažje tudi delali tehnike in karkoli boste 
prebrali, v katerikoli skripti našega dela ali katerega drugega, se pravi, in ko boste brali 
tekst, ga boste dejansko že videli, ker se bo kot od tega stekla nazaj odzrcalil na vas in se 
bo dejansko zapis, kar boste brali, tudi videli.  
 
Na tak, zelo identičen, način se otroci vživljajo v film in v nekakšne vloge. Vendar zakaj? 
Ker otroci imajo to steklovino postavljeno toliko časa, dokler jo vi zavestno ne sprogramirate 
drugače. 
 
Ko otrok v šoli nariše trobentico, morda modro ali zeleno, se mu vsi smejijo, ker mora biti 
trobentica rumena. Kako je mogoče, da je zvonček lahko črn ali morda škrlaten, ko pa mora 
biti bel? Ker ga vaše oko vidi tako. 
Dajte, pustite svojim otrokom morda prosto domišljijo, da oni ustvarjajo kreacijo tistega 
nečesa, kar oni vidijo. Oni pa gledajo od zrcalne podobe. Zato nekateri otroci dejansko vidijo 
drugače. Želijo pričarati nekaj, kar vidijo znotraj sebe, preko čutenja, na list papirja tisto, kar 
oni vidijo. Vi pa jim skozi program vtiskate v spomin, kako mora biti po nekemu protokolu, 
ker so tudi vas tako sprogramirali.  
 
In, ko vstopate v ta čas tega programa, se vsa čutila preprosto zaprejo, ker se nič ne sme, ker 
ni nič tako kot je bilo, ker ni nič tisto, kar vi želite imeti na sliki oziroma pričakujete.  
 
TEHNIKA – KAKO VIDETI STEKLO? 
 
Zato velika večina ljudi tega stekla več ni. Vendar, nekateri ga imate prebujenega v sebi. In 
kako ga zaznate? Kako veste, da je ohranjen oziroma prebujen? 
Lahko greste skozi to tehniko skozi in ga boste takoj našli. Takoj ga boste zaznali, ker ga boste 
imeli kompaktnega postavljenega pred seboj.  
 
Da pa ga preprosto želite videti, je to čisto preprosta tehnika.  
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Ko boste sproščeni – lahko tudi sedaj, se pravi, imate zaprte oči, se znotraj v telesu, kot bi 
se zarotirali tako, hmm, kako naj se izrazim?, nekako tako, kot bi se s komolcem dotaknili 
svojega popka. Le s polovico svojega telesa se obrnite in oči naj vam gledajo tako, kot bi 
gledati sedaj skozi svoja ušesa navzven, da boste vedeli, kako se zarotirati. 
 
In ko se zarotirate tako v telesu – ne izstopajte iz telesa, le obrnite se znotraj v telesu, se 
pravi, potem rahlo obrnite le glavo in boste videli – ali imate temno ploščo, gosto, črno 
zmes, kot neodprto polje ali zaprto polje. Ali imate kristalno svetlo odbojno energijo? Ali 
pa imate sivo? 
 
Kadar imate svetlo, tako kot svetloba, da se lesketa, se pravi, je to trdna površina, katera 
je to ista zrcalna energija, skozi katero vi vidite tu in tam utrinke ali inserte.  
 
Se pravi, če imate črno energijo, to pomeni, da jo morate popolnoma prebuditi oziroma 
zgraditi, ker se je morda energija preprosto spravila v nulto točko mirovanja, kjer niste nič 
uporabljali, jo je potrebno zgraditi preko tehnike in takšni ljudje običajno skorajda ne 
vidijo nič. 
 
Če pa imate sivo, pa pomeni, da je potrebno nekako le priti do teh daritev. Se pravi, lahko 
se poigrate z vizuelnostjo, se pravi, z živimi predmeti kot so jabolko, listje ali celo drevo. 
Vendar, vi preprosto se lahko ob takšnemu momentu le obrnete skozi hrbtišče, kot da bi 
gledali skozi hrbet in boste zaznali, običajno že bitje, katero je pripravljeno na proces. Se 
pravi, in ko vidite nad njim to svetlobo ali jo zaznate, lahko tudi z mislimi, se pravi, in če ne 
vidite, se pravi, je pomembno to tehniko narediti. Če pa vidite prehod pa le dlani dajte do 
teh daritev in se bo daritev zlila preko vas na vas, se pravi, in jo počrpajte in od zunaj 
prenesite znotraj. 
 
In ko naredite tehniko, kot Smo jo opevali predhodno, se pravi, se znova posedite tako, kot 
bi pogledali v prvotni točki, v prvotni poziciji, se znova zarotirajte, tako kot bi gledali skozi 
uho, kot bi se telo v telesu, kot babuška v babuški, se pravi, obrnili in glejte ven skozi svoje 
telo.  
 
Ko boste to naredili, se pravi, se znova obrnite, kot bi želeli zaznati, kakšna gostota je ali 
kakšna barva je in takrat se običajno takoj vidi lesket. Se pravi, gosta zmes – svetla zmes. 
 
Vendar, poskušajte sebe naučiti, da vidite. Ne da tipate!  
Se pravi, vaš možgan je naučen tako, da mora vse otipati in kar je kompaktnega, pravzaprav 
boli. Skozi takšne smeri ne morete iti. Vendar to nikakor ne drži! 
 
Vse, kar je tukaj na Zemlji, celo kamen, kateri je navidezno zelo kompakten, gost in 
neprebojen ali nepristopen, je le energija, katera vibrira in skozi katero, se pravi, skozi katero 
»navidezno« ni mogoče iti.  
 
Vendar, kako je mogoče, da nekateri, kljub temú, lahko razblinjajo svojo materijo, vendar jo 
je potrebno pripeljati do takšne točke, da se zavibrira in spremeni frekvenca in jo lahko 
preprosto prenesete tudi skozi steklo, skozi kamen, skozi vosek ali karkoli drugega.  
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Vse je pravzaprav le miselni program. 
Vi ste naučeni, kaj ne smete delati! In cerkev vam je več tisočletij nazaj zapirala vse – da ne 
boste čutili, da ne boste ljubili, da boste pokorni, da boste naredili vse tisto, kar ona želi. 
Med njimi je bilo tudi videnje, vizualizacija, verovanje ali obstoj.  
 
Cerkev, cerkev ali cerkvena inštitucija je osnova, katera je pričela razmišljati namesto vas in 
zaradi tegá so določena bitja izgubila pozicijo sodelovanja, prerokovanja, pomaganja ali 
sodelovanja.  
 
Pomembno je, da razumete, da doumete in da, kot da stopite korak nazaj v tej otopelosti, 
vdahnete in znova prehodite svojo pot, po svoji poti, po svoji usodi, po svoji misli in po 
svoji zapisani postavitvi. 
 
Ko boste naredili tehnike, vizualizacija, se pravi, katera je izredno preprosta, z ogledanjem 
jabolka, na primer, boste kaj kmalu za tem zaznali celo ljudi, kateri se nahajajo v vaši bližini.  
 
Se pravi, skozi preprosto gledanje jabolka, zapiranje očesa in ga videti, se pravi, boste vi 
kaj kmalu zaznavali, kdo se tudi v prostoru nahaja. Tudi sami sebe boste skozi to prebudili, 
svoje čute v okolici. In kaj kmalu boste zaznali, da imate v prostoru morda še koga, kot, da 
stoji ob vas mati, a jo predhodno niste zaznali. Ali pa vstopi vaša mati in točno veste, da je 
ona tista, katera je vstopila. 
 
Občasno se ta občutek zgodi, da je nekdo prisoten, vendar ga vi ne zmorete videti ali 
zaznavati.  
Skozi to boste pričeli zaznavati tudi svoje vodnike. Vodniki prehajajo skozi druge frekvence, 
drugačno, kot pa vi, čisto sami.  Vi po materiji vibrirate na nižji frekvenci in niste niti približno 
bili pripravljeni slediti samemu sebi, svojim čutom, svojim zaznavam, vendar ste bili pokorni 
in poslušni cerkvi, cerkveni inštituciji, obstoju masakriranja, poniževanja ali suženjstva.  
 
Skozi vsa ta čutila, vsi tisti, kateri so jih imeli prebujene ali postavljene, so vas tudi nekako 
usmrtili ali upepelili. Morda na lep ali ne ravno lep ali prijeten način. Zato so vaše zaznave, 
zaradi vaše varnosti programa, vedno bolj umirjene ali pomirjene ali speče.  
 
Očesnega vilina prebudite! 
Skozi to boste točno vedeli, ko vstopite v prostor, kdo je v prostoru? Kaj vas čaka v 
prostoru? Zakaj vas čaka v prostoru? In to je lahko tudi po fizičnih ljudeh. Nekdo – ne po 
duhovnih, tam boste tako ali tako sebe še bolje izrazili ali izoblikovali!  
Se pravi, tako boste točno vedeli, ker vam tudi instinkt, v povezavi z Očesnim vilinom 
pravzaprav pokaže in pove, kaj vam sledi.  
 
Vendar, vi ne bodite otopeli! 
Pričnite poslušati sami sebe. Poskušajte zaznati sami sebe. In to je tisto, kar je najbolj 
bistvenega pomena. 
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TEHNIKA IZOSTRENJA ALI OBLIKOVANJA – opazovanje oblakov na nebu ali oblačil v trgovini 
 
In ne le to! 
Da se boste lažje naučili ali prebudili ta čut, poskušajte tu in tam, tudi, ko se vozite, narediti 
neko tehniko. 
 
Opazujte nebo in opazujte telo – oblak, kateri je na nebu. Poskušajte ga opazovati in videli 
boste, tu in tam, kako se energije, kot bi bila živa bitja na oblakih, se oblaki izoblikujejo in 
postavljajo.  
 
To je svet predhodnega ali nekakšnega naslednjega časa. To je še neki čas, kateri teče 
vzporedno, tako po diagonalah, kot bi se razprostiral mimo vas.  
 
Vi imate mnogo vsegá tukaj na dlani, katere lahko uporabljate in speljete sebi v prid, da vam 
je lažje in da vam bi skozi življenje mnogo lažje iti, ne pa skozi takšno težino bremena, v 
kateri se trenutno nahajate. 
 
Takrat, ko gledate v oblak, tu in tam poglejte in si zapomnite oblak. In znova ga poskušajte 
pogledati in znova boste videli drugačno podobo. Se pravi, ko se boste vozili, poglejte v 
oblak in v trenutku se vam bo oblak utrnil v spomin.  
In takrat ne zapirajte oči, vendar ga poskušajte videti pred seboj z odprtimi očmi. In, ko 
boste dosegli v temu trenutku, da vidite oblak kot pred seboj, ga boste videli kot v neki 
prosojnosti. Se pravi, boste videli plast svetá, preko katerega vi dnevno vstopate ali 
izstopate. Ko zaspite, vstopate v to plast.  
 
In to je tehnika, skozi katero se morda učite, ko boste se gibali, ne, ko boste stali! 
 
Se pravi, hodite po naravi ali se sprehajate v trgovini, se pravi, in vidite morda lepo obleko. 
Jo vidite in jo poglejte. Se pravi, obrnite glavo proč od tegá in jo poskušajte z odprtimi očmi 
videti pred seboj.  
 
Tehnika izostrenja ali izoblikovanja vam bo kaj kmalu pokazala plast pred vami, po kateri vi 
tonete ali vstopate. Ko zaspite, vstopate v to plast, v ta svet, kateri je svet različnega 
soočanja, različne postavitve. To je prva plast, katero vi, lahko z vašimi fizičnimi očmi vidite, 
katera je tik ob vas.  
 
Delajte to za zabavo! 
Resnično, prav poglejte kakšen moment ali kakšen utrinek. Obrnite glavo proč tako, da 
boste gledali naravnost pred seboj in jo poskušajte videti s fizičnimi očmi.  
 
Naenkrat boste sebe tako močno izostrili, da boste sliko v barvi in podobi, popolnoma 
celotno, kot bi jo poskenirali, rentgensko, prenesli pred seboj. Takrat je to tisto nekaj, kjer 
lahko govorite ali opevate, da ste popolnoma razsvetljeni ali vizualno vidni. 
Takrat tudi na ta moment vidite vse, kar želite ali pa ne želite gledati.  
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Vendar, ta plast življenja, v katerega vi lahko vstopite in se naučite vstopati oziroma pobirati 
informacije, oni sami po sebi nikoli ne pridejo. Če vi ne boste želeli videti te plasti, ta plast ne 
bi nikoli aktivna ali nekako odprta za vas. Se pravi, to je plast, v katero vi vstopate, ko spite. 
Se pravi, lebdite nad svojim telesom,  se nahajate v tej plasti ali v tej osnovi. In zjutraj, ko se 
nekako prebudite, ko ura na hitro zazvoni, padete v telo, padete iz te plasti, v katero ste 
nekako potopljeni. 
 
In ne le to! 
 
VIDENJE DOGODKOV, SLIK, UTRINKOV Z LEVE STRANI – SVARILO, OPOZORILO pred težino, 
bremenom, bolečino 
 
Ta plast je plast prerokovalcev, prerokov in svariteljev, opozoril. Se pravi, in kadarkoli v 
levi strani, se pravi, vidite dogodke, kateri pridejo kot slike, kot utrinki, je to nekaj, kar 
morate upoštevati, ker je to nekaj, na kar se morate pripraviti, da skozi to vidite, da bo 
nekaj slabega, težkega in da bodite previdni. Previdnejši, kot si upati misliti. In na podlagi 
tegá, prav na podlagi tegá, se pravi, boste tudi lahko spremenili, prehiteli in preoblikovali 
dogodek. 
To pa je tisto bistveno ali najbolj pomembno, kar se vi, v temu življenju lahko dostopate in 
sestopate. 
 
Leva stran energije, katera priteka, je vedno opozorilna ali svarilna in vas pelje dogodek v 
neko težino, breme ali bolečino. 
 
VIDENJE DOGODKOV, SLIK, UTRINKOV Z DESNE STRANI – nas peljejo v pravo smer 
 
Kadar dogodek teče po desni strani, je to dogodek, kateri vas lahko opozori, vendar vas 
pelje v pravo smer, v dobro smer, kjer se vam nekaj radostnega in dobrega poda. 
 
ODPRTO VIDNO POLJE PO SREDINI 
 
Kadar pa imate, se pravi, vidna polja odprta po sredini, se pravi, pa lahko postanete čisti 
kanal za Zgoraj. 
Kadar pa bi sebe obrnili v drugo smer, tam še ne Bomo, se pravi, pa bi lahko delali zavestno 
le spodaj. Vendar, vi, duhovni niste usmerjeni v magijo ali v neka spodnja področja, zato vas 
tja tudi ne Bomo peljali. 
 
TEHNIKA – KAKO PREBUDITI LEVO PLAST ŽIVLJENJA 
 
Ko boste nekako, morda poleg izložbe stali, poglejte, tako naravnost, se pravi, izložbo, 
vendar velikokrat, velikokrat se vam dogaja, se pravi, da jo pogledate tako, iz strani, ko 
hitite. Poglejte jo iz leve strani, da se boste naučili uporabljati to levo plast življenja, katera 
je izrednega pomena.  
Se pravi, glejte jo tako kot iz leve strani in potem se obrnite proč, da boste imeli glavo 
poravnano in proč od izložbe in z odprtimi očmi poskušajte videti obleko ali tisto nekaj, kar 
ste videli v utrinku.  
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Mnogokrat se vam zgodi, da vam dobesedno kakšno oblačilo se kar ponavlja in kar pojavlja, 
ker si ga iskreno želite, se pravi, in ga kar vidite pred očmi. 
To so ti momenti, katere je potrebno le ozavestiti in naučiti prebuditi svoje telo v takšni 
smeri, da boste vi vizuelnejši kot si upate misliti. 
 
In ne le to! 
Skozi to, dragi moji, boste imeli odprto vse tisto, kar vi potrebujete za življenjski nadzor – 
opozorila, življenjski vpogled, na svarila, na vse, kar želite videti, vedeti preko vizualizacije 
vašega življenja.  
 
Na ta način lahko tudi potem uporabljate nihalo. Vendar, nihalo boste uporabljali le za kratek 
čas, le zato, da boste tistega nekoga morda zamotili, da ga boste nekako preusmerili njegove 
misli, vi pa boste dejansko filmčke, o čemerkoli vas bo nekdo spraševal, dobesedno kar 
videli, ali iz leve ali iz desne plasti ali smeri. To je tisto, kar je najbolj pomembnega.  
 
In ne le to! 
Tisti, kateri delate po določenih tehnikah, se pravi, kateri imate pranskega duha že 
postavljenega, se pravi, kjer imate to prano ali pransko energijo prebujeno, se pravi, je to še 
eno mogočno bitje, katerega ne Bomo drugače opevali kot Očesno vilinsko bitje, poleg 
instinkta, se pravi, imate že tri mogočnejša bitja na svoji strani.  
 
Vendar, to je nekaj, kar boste vi, čez določen čas, čez določena leta vsekakor potrebovali. To 
je nekaj, kjer boste vi lahko imeli popoln vpogled na tisto, kar je, kar bo oziroma, kjer tudi 
preko določenih tehnik sebe izoblikujete ali postavljate.  
 
Jaz upam, da Sem nekako to tematiko pričaral kar se da preprosto in nekako razumljivo.  
 
Ne pozabite! 
Daritve unovčite oziroma jih povlecite šele tedaj, ko jih boste nekako res pripravljeni 
sprejemati, ker drugače se bodo premaknile na drugo pozicijo. Vendar bodo vedno nekje v 
bližini vaše, vaše telesne strukture. Ker so podarjene v avrični sistem, se pravi, jih imate 
znotraj. Nekaterim se bodo prav zakrile ali poskrile.  
 
Vendar, to je tisto, kjer želimo, da vi najprej naredite korak proti temu, da s tem pokažete 
spoštovanje do bitja, katero bo pričelo z vami sodelovati in potem ponižno sprejmite to 
daritev in jo vnovčite v sebe, za sebe. 
 
In še to Bi želel nekako prišepniti! 
Daritve ne povlecite vse v enemu dnevu. Ali pa, če začutite tako! Da se vam morda ne bo 
preveč vrtinčilo, se pravi, vzemite toliko ali po deležih, kadar začutite. Lahko preko petega 
leta ali desetega leta. To sploh ni pomembno! Se pravi, po deležih jih tu in tam vzemite.  
In več, kot boste imeli te energije znotraj, lažje vam gre v preoblikovanju in odpiranju vašega 
videnja ali vizualizacije. 
 
Sedaj veste! 
Kadarkoli boste potem kasneje želeli videti ali vizualizirati, se pravi, veste na koga se obrniti. 
Se pravi, se obrnite znotraj v telesu. Se obrnite na bitje, katero bo za hrbtiščem preprosto 
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lebdelo in ne bo več vakuumirano na vas. Se pravi, je svetlobno bitje, katerega boste vi 
lahko brez težavic nekako uporabljali, če se smem tako pošaliti, ali unovčevali njegovo znanje 
ali pa ga preprosto imeli na svoji strani kadarkoli ga boste rabili ali uporabljali – tako pri 
učenju, pri delu ali pri preprostih, takšnih ali drugačnih vidnih ali drugačnih pozicijah. 
 
Kakorkoli že, Jaz mislim, da je čas za nekakšen premor. Jaz upam, da nekako Nisem bil 
nekako predolg ali preobsežen. Vam predlagam, da si vzamete malce časa za kakšno kavico 
ali kaj podobnega, pa se potem znova vlivamo nazaj in se znova povezujemo. In potem boste 
lahko tudi naprej kaj povprašali ali spraševali na takšno ali drugačno tematiko, katera je 
morda vam pomembna ali pa tudi morda le zanimivejša. 
 
Lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim.  
Takole. Postopoma bomo sedaj se povezali v ponovno druženje, da bomo nadaljevali v 
tistemu delu, ker smo morda tudi majčkeno končali. 
 
Najprej lep, topel pozdrav nazaj. Sedaj je čas za to, da nekako odgovarjamo tudi na vsa vaša 
vprašanja. Upam, da predhodna tematika ni bila prezahtevna. Poskušali smo res na čisto 
preprosti način opevati in dati pomoč, kako nekaj narediti s čisto, čisto preprostimi, 
pomožnimi točkami ali pozicijami, kako nekaj narediti oziroma imeti, da boste nekako lažje 
tudi preko duhovnosti, preko vsakdana in preko vsegá, kar imate tukaj odprtega, brez težavic 
tudi nadaljevali.  
 
V temu času, se pravi, ko je ta čas namenjen vam, Bi vas lepo, ponižno poprosil, da nekako, 
glede na to, da vas je kar nekaj, da bi predvsem postavljali le po eno vprašanje, da bomo kar 
se da, v čim večjemu merilu dejansko prehajali in prešli in da boste večinoma imeli vsi 
nekako možnost ali priložnost tudi nekako povprašati.  
 
Takole. Kje želite, da nekako pričenjamo? Kdo bo pravzaprav prvi vprašal oziroma kar pričel? 
 
»Jaz bi vas prav lepo pozdravila. Se vam zahvaljujem za vse daritve in za vso znanje, ki ste 
nam ga, ki ste mi ga danes dali. Sicer nisem veliko razumela. Nekaj že. Bom pa pridno vas 
poslušala, pa poskušala nekako razumeti, ker si upam trditi, da mi bo to pomagalo pri 
učenju angleškega jezika. Bi pa imela samo kratko vprašanje. Jaz sem se zdaj vklopila v 
eno skupino, podjetniško in me samo zanima – moj občutek je dober, ampak bi še rada z 
vaše strani potrditev, ali je to za mene v redu?« 
 
Bodite previdnejši, kot sicer si upate misliti. Znate biti tukaj na določenih preizkušnjah. Dve 
osebi znata biti morda malce bolj, tako drugače, taktično postavljeni. Imata tukaj v ozadju 
določene druge pozicije gledanja ali želja, tako, da bodite skrajno previdni in predvsem 
začutite in vzemite od vsegá tisto ali le toliko, kot upate in želite, da je prav.  
Bodite pa vsekakor budni, ker bodo v temu sestavljenemu sklopu tudi v zelo kratkemu času 
določene spremembe in zna nekdo kar malce obteževati vašo povezavo oziroma sodelovanje 
v podjetništvu. Tudi neka zakonodaja ali nekaj takega – znate imeti neke težavice, tako, da 
bodite tukaj odprti, budni in pozorni.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Lepa vam hvala za vso učenje, za vse daritve. Jaz ne bi imela 
vprašanja. Upam samo, da današnja tema bo nekak legla na mojo dušo in da ne bom 
imela težav, kot v zadnjem času. Hvala lepa.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
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»Pozdravljeni. Hvala za vse daritve in pa, kar ste nam danes povedal. Jaz imam pa samo 
eno vprašanje glede posla. Me zanima, tako, zaenkrat gre vse v redu, pa vse, kar se, 
recimo naredi, gre v neko pravo smer, ampak se vedno mi potem majčkeno zalomi in se 
moram vračat potem nazaj popravljat stvari. In potem mi te nove stvari nič ne obstojijo, 
ne. In me zanima, zakaj se to dogaja? Pa, če se da to mogoče majčken rešit?« 
 
Bodite pozorni, s katerimi ljudmi se povezujete! Nekako dve osebi sta vam karmični v temu 
konceptu in na podlagi dveh oseb od, ali treh, vendar, dve sta osnovi za to, da se vam vedno 
znova nekaj iz tega sedanjega življenja tudi ponavlja oziroma obnavlja.  
Izognite se konceptu dveh ali povezave dveh oseb in takoj bo steklo vse skupaj naprej. Ker 
oni imajo karmo do vas in skozi to boste naredili tudi izravnavo ali zaključek. 
Vendar, vidim, da znate imeti še štiri, morda pet takšnih preizkušenj. Vendar, kaj več 
zagotovo ne. Se pa znate neke osebe tudi izogniti in potem vam bo veliko in mnogo lažje, če 
se smem tako izražati.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav, gospa Lana in vsi vodniki, ki ste se danes zbrali. Hvala za pomoč,  današnje 
daritve. Jaz bi, imamo, imam eno nepremičnino, ki jo je treba že majčken počasi prodat. 
Zelo stoji, seveda na situaciji in tako naprej. Pa vseeno me zanima, če se bo tukaj kaj 
premaknilo v kratkem? Kaj se da narest? Če se bo kaj to rešilo? Hvala.« 
 
Jaz Bi vam svetoval – predvsem imejte fokus! Ali veste, kaj naredite?  
Preprosto, le poglejte situacijo kot iz višje perspektive oziroma pozicijo, katero želite 
premakniti. Osredotočite um in razum na to, kot da se res fokusirate in ozko usmerite le na 
tisto, kar želite premakniti in takoj boste začutili gosto energijo. Prav, kot bi imeli dogodek 
tako spodaj strjen oziroma nekako v manjšini. Nad njim se narije in nalije nekakšna energija 
vašega fokusa in povezave. In ta energija, katera se ovija kot ovoj nad vsemi, se pravi, nad 
vsako pozicijo, s tem lahko premaknete marsikaj naprej.  
S tem si pomagajte, da ne Bom šel nekako pred ljudmi v kakšne detajle.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Najprej lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, za vse Mojstre, ki so me danes pozdravili 
in mi pomagali pri vseh stvareh. Imam pa eno vprašanje, in sicer tudi jaz sem se zdaj, v 
neko podjetništvo, vzpostavila zvezo, pa me zanima, če je kaj na tem ali bom kaj? Najlepša 
hvala.« 
 
Znate imeti uspeha. Vendar, znate imeti tako uspeh kot tudi nekakšno, nekakšen padec, 
vendar le zato, da boste nekaj izenačili oziroma izravnali. Takrat, ko boste imeli občutek, kot 
da bo nekaj zastalo oziroma, kot da se nekaj obstoji, nikar ne bodite črnogledi. Počakajte in 
poskušajte iti v širino. Bodite le v vlogi opazovalke in takoj vam bodo vaši vodniki, po neki 
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osebi, pripeljali situacijo tako, da boste znova nekaj trgovali. Vsekakor pa je to dobra pot za 
vas in znate imeti tudi lepega uspeha. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve. Hvala tudi Lani, ker se žrtvuje za nas. In, imela bi 
pa eno vprašanje. V tem tednu sem imela ene zelo močne sanje in sem se v tistem tudi 
prebudila. Želela bi pa vprašat, če te sanje, to sporočilo, ki je bilo preko sanj, vzamem 
resno in moram res nekaj narest na tem?« 
 
Da.  
To so preroške sanje. Upoštevajte jih in zna se skorajda v identični podobi tudi zgoditi 
oziroma nekaj narediti. Morda z določenimi prilagoditvami. Vendar, vzemite to kot skrajno 
resno in opazujte situacijo in bodite budni. S tem, ko boste budni in zavestno opazovali, 
sodelujete v toku sprememb in lahko situacijo spremenite tudi sebi v prid. Tako, da, te sanje 
vzemite kot preroške sanje in so nekako opozorilo ali vaša pot. Upoštevajte jih! 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav tudi z moje strani. Zahvaljujem se za današnje daritve. Posebna zahvala pa 
tudi Lani, ki mi je omogočila, da sem danes prisotna tu z vami. Imam pa eno vprašanje, ki 
me zanima – kako in na kakšen način naj pridem oziroma prepoznam svoje poslanstvo tu in 
sedaj? Hvala.« 
 
Svoje poslanstvo boste vedeli in vedno ga boste našli, če boste le pomislili, na kaj ste sebe 
usmerjali? Kakšne so bile vaše želje? Kakšne so bile vaše sanje in sanjarjenja? In to je tisto, 
kjer boste točno vedeli, katera je tista najbolj prava pot. 
Vendar, ne sledite množici. Poskušajte zaznati ali pa se spomniti in opomniti, kako ste kot 
mala deklica morda sanjarili, ste vizualizirali, se nekako pretvarjali ali kaj podobnega. Na 
podlagi tegá se že od otroških dni, od malega, pri vsakemu otroku vidi, kje je tista njegova 
pot oziroma tista prava pot, kjer je nekako njegovo poslanstvo skrito ali zakrito.  Le na to 
bodite pozorni! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse, kar storite zame in za nas vse. Eno osebno prošnjo bi 
imela, če lahko, prosim, pomagate. Hčeri se je v novembru pojavila bula na vratu in ne 
izgine. Zakaj je to oziroma kaj se, s čim bi se lahko pomagalo, da to se odstrani?« 
 
Jaz bi svetoval obkladke njivske preslice. Znajo pomagati. Vendar Bom tudi poslal nekako dva 
odposlanca, da vidim, kaj lahko naredimo na temu področju. Vendar ne še v temu času, ko 
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Bomo sodelovali. Ko zaključimo, Bomo nekako nekaj poskušali narediti. Vendar, vsekakor se 
Bom usmeril na njo. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vašo pomoč, za katero sem vas prosila v tem tednu. Tokrat bi spet 
prosila, tudi jaz, za svojo hčero, če bi ji lahko pomagali, da bi se pravilno odločila na svoji 
življenjski poti, predvsem v vezi daljnega potovanja. Hvala lepa.« 
 
Vsekakor bodo tukaj spremembe, vendar tudi ona zori in dozori. Tako, da, zaupajte v njo. 
Vendar, nekateri se morajo sami pretočiti preko določene poti, da dobijo izkušnje. Nekateri 
pač ne poslušajo, ali želijo poslušati ali pa tudi ne. Vendar, vsekakor Jaz vidim tukaj 
spremembe, tako, da v dobi enega leta dni bodo tukaj veliko večje spremembe. In znate biti 
celo zadovoljnejši, ne na vseh področjih njenega pogleda, vendar znate biti zelo, zelo 
zadovoljni.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve. Jaz imam pa eno vprašanje – samo, a se bo v redu 
odvil dogodek, ki me čaka zdaj, v februarju?« 
 
Da. 
Da. Dejansko bo tudi, ker vidim, da se vaši vodniki tudi zelo veliko ukvarjajo in usmerjajo s 
tem dogodkom. Tako, da, tudi vidim, da kar nekaj uric dnevnega časa namenjajo temu in tudi 
v povezavi z nižinskimi bitji, kar pomeni, da tudi tukaj znate imeti velik uspeh.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Hvala vam za vse darove, ki sem jih danes prejel.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
 
»Najlepše pozdravljeni in hvala vsem za vse, kar mi je bilo dano. Eno vprašanje bi rada 
postavila zase. V glavnem, kako naprej na tej poti duha, tako, glede na mene in v okviru 
drugih, z drugimi? Najlepša hvala.« 
 
Predvsem imejte fokus. To je tisto nekaj, kjer se sfokusirajte na vsak detajl, kateregakoli se 
boste dotikali.  
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Zakaj? 
Takrat, ko nekaj delate, karkoli, se popolnoma z mislimi osredotočite na to in bodite pri 
dogodku ali pri ustvarjanju, kreiranju, karkoli. Ker takrat desetkrat hitreje naredite in že 
zaključujete, se pravi, ko že v samemu začetku postavljate to pozicijo. Se pravi, to je tisto, na 
kar bodite zelo, zelo pozorni.  
Se pravi, tedaj, kadarkoli nekaj delate oziroma se usmerjate, popolnoma misli usmerite na 
tisti detajl in ne razmišljajte in ne poslušajte kaj drugega, le sfokusirajte se in tedaj boste 
imeli zelo hitro vse skupaj postavljeno. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najprej se vam bi želela hvaležno zahvalit za pretekla, preteklo pomoč 
in varstvo. Seveda pa bi rada postavila vprašanje, povezano ravno s to situacijo, ki jo 
verjetno vidite, ki se mi dogaja. Čakajo me dve obravnavi in me zanima, ali bodo zaključeni 
v enem delu?« 
 
Se zna nekaj zavleči. Zna biti neki premik za nekaj kratkih dni ali nekaj takega. Se zna nekaj 
zamakniti ali kaj podobnega. Tako, da, ne upam si trditi, da bo to ravno v tistemu dnevu tudi 
zaključeno, kot vi nekako upate ali nekako zaupate. Zna biti neka spremembica. Vendar, na 
koncu se vse skupaj tudi zaključi. To pa je bistvenega pomena. 
Bom pa videl, kaj lahko na temu področju pri vas tudi kaj še postorim. 
 
»Najlepša hvala. In res hvala za vašo Božjo zaščito.« 
 
Prosim. 
 
»Me pa zanima, druga obravnava se bo vlekla?« 
 
Tako, kot Sem dejal … 
 
»Ponavljala, mislim?« 
 
Bo nekaj se še zavleklo oziroma nekaj bo zamaknjeno. Kaj več tukaj, javno, ne želim odpirati. 
 
»Hvala vam. Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse daritve. Bi pa prosila, če mi lahko pojasnite, kaj se pri 
meni dogaja v zadnjih dneh, predvsem v večernem času in ponoči?« 
 
Jaz vidim, da ste tukaj obhajani. In obhajajo vas različna bitja iz treh različnih smeri. To je 
tisto, kar Jaz tukaj vidim. Predvsem pa nekako spreminjate tudi frekvenco nekakšne materije, 
kot vidim. Predvsem pa tudi rajni prihajajo k vam. Dva rajna sta mnogokrat prisotna ob vas in 
to je tudi tisto nekaj, kar vi zaznavate. Vendar so osebe, katere poznate oziroma ste jih 
poznali. Vendar niso osebe, katere ostajajo, vendar prihajajo in zna se zgoditi, da nekako dva 
do tri, največ štiri tedne, se pravi, se zna ta premik njihove energije dogajati. 
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Zakaj? 
Ker so te energije ali ta bitja preprosto, preprosto na ozaveščanju in do vas razčiščujejo iz 
njihove strani določene podatke oziroma dogodke. Kaj več vam, žal, tukaj ne smem odpevati.  
 
»Hvala.« 
 
»Gospodje, ponižna zahvala. Patuljčka in kotel – ali sem jaz to že videla v videnju in sem že 
posegla v zapis usode?« 
 
Da. Da. In se zna tudi še nekako to, tu in tam, zelo izrazito izstopati oziroma videti. Poznate 
pa oziroma zaznavate pa to prav v naravi, v okolici vašega doma. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Prav lep pozdrav.  Jaz bi imela pa eno vprašanje. Kako se imenuje bitje, ki ga pa mi 
slišimo? Se pravi, verjetno drug, iz druge, druga bitja in kako ga lahko prebudimo? Jaz sem 
ga že večkrat slišala, prav opozorilo in kako naj ga kličemo?« 
 
To smo delali prav na nekemu druženju, te: »Kako slišati glas?«. Poskušajte iti preko tega 
druženja. Tam imamo oziroma smo podali mnogo informacij. In vidim, da boste našli točno 
tisto, kar vi rabite ali porabite, da ne Bom sedaj na dolgo in na široko nekako odpiral in 
opeval to.  
 
Drugače pa – glas običajno, kadarkoli je Nekdo, kateri vas vodi, usmerja in postavlja, je 
nekako postavljen tako, na desni strani, izza strani ali izza obličja. Se pravi, ker je telo 
večplastno in je rezano po plasteh, se pravi, tako, kot bi vas razrezali iz strani in iz sprednjega 
dela, se pravi, so tukaj štiri osnovne enote, katere se odprejo oziroma razprejo. 
  
In po tej diagonalni strani, se pravi, desni strani, vedno prihaja mogočen znak, zvok ali 
zven, katerega tudi v notranjosti telesa zaznavate po desni strani.  
 
Kadarkoli prihaja glas, se pravi, od nižine v notranjost, vendar od spodaj navzgor, je to 
nekaj, kar je svarilnega oziroma so to nižja bitja, morda tudi bitja zemeljskega razkroja ali 
nižjih frekvenc.  
Ker je tudi telo nekako večplastno, tako kot Smo že opevali, se pravi, so tudi pokopanine 
oziroma telesa, razpadajoča telesa oziroma energije, katere so sestavljale telo, gibajo v 
nižinskemu delu telesa. 
 
Tako, da, potrebno je zaznati, od kod in kje se pravzaprav nahaja zvok oziroma glas. Ali je to 
znotraj, v zgornjemu delu ali je v spodnjemu delu?  
Vendar, vse, kar je od popkovine navzdol, ne dajajte pozornosti, ker tam so duše 
dobesedno ujete oziroma so tisti, kateri vas želijo povleči navzdol, da se oni rešijo ali 
odrešijo. Se pravi, da bi vas žrtvovali. Tam ne vstopajte v to polje. Mnogo pa Smo opevali 
prav na tistemu druženju. 
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»Dober dan. Najprej hvala za danes. Jaz imam pa en tak problem – večkrat se mi zgodi, da 
sem, ali spodaj ali pa zgoraj. In zelo niham. In jaz bi rada bila zgoraj. Samo, kako zdaj, pač, 
ostat zgoraj, ko sem zgoraj? Hvala.« 
 
Mnogokrat je v življenju tako, da določeni dogodki vas znajo izpodnesti. Bolečina, kadar 
padete v krč, v bolečino ali v žalost, imate občutek, kot da ste znotraj in padete v predel 
maternice tako, da se nahajate v spodnjemu, trebušnemu predelu.  
Vendar, to ni nič slabega. Razen tegá, da malce upočasnite vrtinčenje čaker, se pravi, ali pa 
kaj podobnega, vendar to ni rušilno za vas.  
 
Se pravi, kadar pa vaše čustveno polje pride v takšno točko, kjer bi morda zasovražili, se 
maščevali ali ščuvali, se pravi, se obrnete kot v spodnje polje. Tako, da to se da brez težavic 
nadzorovati. 
 
Kot pa vidim, vas pa mnogokrat tudi notranja energija preizkuša. Pomembno je,  da 
zaznate, kdaj ste vi – vi kot zasnovniki, kot sredinska ali zadnja poživeča enota in kdaj je 
nekdo drugi! Poskušajte zaznati! 
To so vam preizkuševalci, ker na podlagi tegá se potem rangirate oziroma, da ne Bom 
uporabil tako zemeljski, ujeti izraz, vendar se na ta način dejansko lahko povezujete višje. 
Vendar, predvsem je pomembno odprtost srčnega polja. Vendar ne tako, da ga le zavestno 
odprete, vendar, da tudi živite srčno do narave, do živali, do ljudi, do soljudi, do 
momentov. Se pravi, to je tista osnova, ali bistvo ali jedro vsegá, kjer vas daje ali zgoraj ali 
spodaj. Se pravi, predvsem pa opazite, kdaj ste vi – vi in kdaj niste vi! 
 
Kdaj boste najhitreje zaznali, kdaj ste vi – vi in kdaj niste vi? 
Ko zjutraj, ko vstanete, ko si oči pomanete in se pogledate v ogledalo, se pravi, boste 
včasih videli praznino, kot da nikogar ni. Včasih se boste morda nasmehnili sami sebi in se 
ne boste nasmehnili vi, vendar nekdo drugi. Včasih vam bo morda nekdo kar malce 
»požmigal«, ali kaj podobnega ali »požmrkal«, tako. Se pravi, takrat boste zaznali. 
Opazujte to in boste točno videli, kdaj ste vi – vi.  
Ko pa pride vaša energija na površje – takrat bi pa kar vriskali oziroma kar cepetali in se 
smejali. Se pravi, in točno vidite kdaj se vi popolnoma vi. Ločite to. Naučite se to in mnogo 
lažje vam bo.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vsa znanja, ki nam jih dajete. Mene pa zanima DNK, te dve 
navojnice in v kakem, v razmerju so z duhovnostjo, z napredkom in kaj je potrebno naredit, 
da se bo začel DNK spreminjat? Hvala.« 
 
Dobro vprašanje! 
Kadarkoli človek že z mislimi in načinom življenja in mišljenja ali s fokusom prične opazovati, 
ali nekaj delati ali se usmerjati, se pravi, se prične določena sprememba določenega zapisa. 
Vendar, sedaj, ko se bolje ozaveščate in ker želite nekako več teh DNK odpreti oziroma 
sestaviti, se pravi, teh vijačnic, je to nekaj, kjer lahko se povezujete od zgornjih kanalov v 
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nižino. Se pravi, predvsem je to pomembno od vašega fokusa oziroma od vaše 
usmerjenosti. Se pravi, tako kot vidim pri vas, se pravi, je izraziti tempo v zorenju, prav v 
temu delu.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
Nekateri preprosto niti ne delajo tako v duhovnosti, pa so predvsem odprti, srčni, razigrani, 
topli in se jim ravno tako odpira in se spreminja že zaradi Vesoljnih sil ali Energij, katere želijo 
prodreti do vas, spremeniti vas, da bi lahko sodelovali v temu sklopu, se že spreminjajo zapisi 
oziroma tudi sprememba se dogaja in aktivacija teh DNK energij. Tako, da tukaj je, pač, 
različno od vsakega posameznika. 
 
»Lepe pozdrave in hvala za vso znanje in pomoč. Zanima me nekaj – ta obraz od danes 
zjutraj, ko sem ga videl je – to ni iz predčasja? Ima, ne – eno sporočilo je bilo skozi oči, ki ga 
nisem spoznal ali razumel?« 
 
Se vam zna nekaj ponoviti. Bodite pozorni! 
V nekaj kratkih dnevih se zna to sporočilo še enkrat ali dvakrat ponoviti. Vendar, prihaja iz 
višjih vibracij in ne iz nižjih ali iz zemeljskih področij. Takrat boste zagotovo, zagotovo 
sporočilo zelo izrazito tako videli – bodite pozorni na tisto, kar se bo dogajalo naokoli, kot 
tudi na samo svetlobo oziroma energijo. Tako, da se vam zna to še enkrat ali celo dvakrat 
ponoviti. In razbrali boste točno sporočilo. 
 
»Jaz vas lepo pozdravljam. Se zahvaljujem za vse daritve. Bi pa vprašala, na, glede teh 
kristalnih posod, ki se uporabljajo za zdravljenje ljudi. Me zelo zanima, če bi mi, prosim 
lepo, razložili, kako vpliva na človeško telo? Ker se sama tudi odločam za nakup ene 
posode Galaxies Sound, pa bi prosila, če bi mi lahko priporočali, katera bi bila najboljša 
zame? Hvala lepa.« 
 
Vse te kristalne posodice oddajajo neki zvok. Zvok je pravzaprav tisti, kateri je zdravilen 
oziroma rušilen. Z zvokom lahko vse postavljate oziroma vse izničujete. Vse odpravljate ali 
vse nekako obnavljate. Tako, da Jaz Bi predvsem svetoval tako, da začutite za kakšen namen 
želite uporabljati in za koga ali na kom želite to uporabljati.  In na podlagi tegá boste potem 
lažje izbrali nekaj, kar bo za vas dobrega.  
 
Vendar, da boste lažje izbirali, pojdite v nekakšen center ali nakupovalni del. Tam, kjer pač 
prodajajo takšne sestavine in se preprosto, nekako, ozrite naokoli. In takoj vam bo padlo v 
obličje neka skleda ali neka posoda. Potem boste zavestno pričeli gledati, ali morda ceno ali 
to ali ono.  
Vendar, ne pozabite! 
To je signal,  katerega vam bo nekdo pokazal, kaj je za vas. In če se ne boste zmogli 
osredotočiti po drugih skledicah, kaj bi bilo dobro, se pravi, vedno imejte v mislih tisto, kar 
vam je najprej bilo pokazano ali usmerjeno.  
 
Vendar, katerikoli zvok boste uporabljali, se pravi, določene sklede, je zopet namenjen v 
določen namen. Nekateri določene sklede ali zvoka sploh ne bodo dobro prenašali. Nekateri 
bodo morda podvojeno ali potrojeno močneje kašljali ali pa se čistili.  
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Vendar, Jaz vam svetujem, vzemite skledo ali posodico, katera vas privlači. Ne razmišljajte o 
tem, kaj oddaja oziroma, kaj je pisanega ali zapisanega kot priporočilo. In posodica, tako kot 
kamen, vas bo sama pozvala, da jo boste dobili oziroma sprejeli.  
 
Čez določen čas, vidim, jo ne boste več uporabljali, vendar boste nekaj zamenjali za neko 
drugo. Vendar se ne mučite s tem, kaj in zakaj ste nekaj kupili in ne uporabljate. Preprosto jo 
pustite v prostoru oziroma nekam jo odložite in tam pustite za nekaj časa. Bo prišel moment, 
kjer boste za drugo čakro oziroma za katero drugo enoto uporabili drugačen zvok oziroma 
drugačno skledo, tako, da skozi to boste ob določenemu momentu točno vodeni iz strani 
vašega vodnika ali tudi instinkta in boste izbrali pravo posodico za sebe. Tako kot kamen. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Zahvalila se bi vam za vse. Imela bi pa vprašanje – kaj se mi je dogajalo 
zadnjih pet, šest dni, predvsem v zvezi z bolečino v kolenu? Hvala.« 
 
Jaz vidim, da se vam zna še nekaj ponavljati oziroma še tu in tam se zna kakšna bolečina 
pojaviti. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Vam se ta davninska duša oziroma silhueta iz materije preliva v področje stegen oziroma 
stegneniškega dela.  
 
Bodite pozorni tudi na sanje ponoči, ko spite, kako spite! Kar na pol spite in ne popolnoma 
bedite niti globoko ne spite. Se pravi, to je tisti izraz, kjer ste imeli poškodbo tudi kot strelno 
rano v določenemu predelu. In to je tisto nekaj ali tista silhueta,  katera se celi ali poceli.  
 
Vam pa tudi v telesu nekaj primanjkuje, tako da bi bilo dobro tudi nekaj še dodati. Vendar 
tukaj ne smem kaj veliko javno promovirati, kaj bi bilo dobro in kaj ne. Se pravi, morda tukaj 
res bodite pozorni na te energije, ker to je bolečina, katera se iz nič pojavi in iz nič tudi kot 
izgine. To je tedaj, kadar se vaša davninska postava ali telesna struktura uteleša, se celi in 
pozdravlja.  
 
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse daritve. Bi imela pa eno vprašanje – kako in na kakšen 
način lahko pomagam sestri pri njeni trenutni situaciji? Hvala.« 
 
Jaz vidim, da bo tukaj še neka oseba povezana, neka druga oseba bo v neki koncept vezana 
med vas. In ta druga oseba ali neka nevtralna oseba bo zelo dobro nekaj postavila za vas 
oziroma za njo. Tako, da tista oseba bo dobesedno prepeljala  osebo preko nekih dogodkov 
in se bo zelo dobro odvilo tudi za njo. Tako, da, bodite pozorni, da se ne boste zaprli, vendar 
odprli. To je tisto, kjer dobite rešitev dobesedno po strani svojih vodnikov ali zvodnikov do 
vas. 
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»Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za vse daritve. Posebnega vprašanja nimam. 
Bi pa prosila za pomoč in podporo pri trenutni osebni odločitvi oziroma situaciji, da bi se 
vse razpletlo v najvišje dobro vseh vpletenih. Najlepša hvala.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. In vsekakor Bom molil za vas in prosil za vas, da se 
vsekakor vaša bitja in druga bitja ali energije postavijo tako, da bo za vas vsekakor dobro in 
ugodno. 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni. Najprej bi se vam rada srčno zahvalila za vse, tako Lani 
Pranerjevi. Imela bi samo eno vprašanje. Nekaj se je zgodilo, pa ne vem, če je bilo to res. 
Mislim, da je bilo v nedeljo, se mi je prikazal kot en snop na desni strani, sem pač šla mal 
pogledat, a ne. Tam, kjer sem bila, mi ni bilo všeč. Imela sem občutek, kot da se je nekdo 
»prešvercal«. A je to možno?« 
 
Da. 
 
»Pa kaj v takem primeru zgodit, ker se mi je zdel, da sem dvakrat zaprla nekaj, na silo, pa 
je še zmeraj bilo prisotno. Hvala vam.« 
 
Da. To je nekaj, kar je prišlo in kar se je pripelo, vendar ne čisto vsrkalo ali vstopilo v to. To je 
tisto nekaj, kar imate nekako kot obhajanje, vendar iz strani ene žene ali neke ženske 
energije.  
 
TEHNIKA – ZLATA ENERGIJA, IZNIČEVANJE NEGATIVNIH ENERGIJ 
 
Tako, da, bodite pozorni, kaj naredite! 
Ko boste zaznali, da je nekaj v prostoru oziroma, da se nekaj želi pripeti na vas, aktivirajte 
zlato energijo, katera je zgoraj in imate jo dovolj. Preprosto jo spustite skozi sebe ali preko 
sebe kot prah. In misli usmerite le na ta prah, kako se je posul po notranji in po zunanji 
strani.  
Zlata frekvenca dobesedno prične žgati in odmaknejo se vse energije, katere ne vibrirajo v 
te smeri. Tako se tudi duh od duhá, ali duhovna energija ali rajna energija ali pa telepatsko 
prenos misli ali energija od koga drugega, se pravi, dobesedno raztopi in izniči. To je tisto, 
kar Bi vam svetoval.  
 
Potem pustite energijo, da prosto nekako še nekaj časa vibrira oziroma lebdi.  
 
In kasneje – veste, kaj naredite?  
To so kot mali lističi, drobni lističi, se pravi, kateri se posujejo od znotraj in so samostojno 
vibrirni. To je tako, kot bi »prešejkali« mivko ali nekakšne lističe in vodo.  
 
In ko se to naredi, zavestno opazujte ta proces, potem pa te lističe obrnite navzven. Se 
pravi, kot bi lističe postavili v ovoj, ali jih nalimali ali postavili tako, kot bi se prislonile na 
notranje telo oziroma na vašo kožo. Se pravi, in s tem boste zaprli kot pore in vse, kar se 
drži ali oprijemlje por ali fizične materije, še dokončno zogleni.  
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To je tisto, kar naredite. Potem pa se bo tako ali tako proces pobiranja zlate svetlobe sam, 
samodejno spravil ali zgodil tako, da bo za vas vsekakor znova energija tam, kjer mora biti. 
Vendar, vi ste tisti, kateri posežete po njej in se vam zna še nekaj takega pripetiti. Tako, da, 
uporabljajte to tehniko.  
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za podano znanje in daritve. Imam pa vprašanje 
glede te, periodične ujetosti, blokad, ki jih občutim na obdobja, na dneve, določene, zelo 
močno. In me zanima, če je to nekaj, kar moram preživet, živet ali si lahko kako še drugače 
pomagam kot sicer že poskušam? Hvala lepa.« 
 
Vi ste predvsem zelo odprti za vpliv lun ali luninskih men, se pravi, teh sprememb.  
 
Bodite pozorni, kadar je luna v rasti, kakšne energije so, kaj je bolj prisotnega? Vendar, to je 
le prehodnega ali prehodnega značaja. Predvsem ste bolj aktivno odprti v tej smeri, ko se 
menjavajo lune, se pravi, ali te energije. Se pravi, na to bodite pozorni! Vendar, to je le 
prehodnega značaja. Ne vidim, da bi to še kaj dolgo, dolgo potrajalo. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse daritve vsem. En nasvet bi potrebovala oziroma 
želela. Za dogodke, ki jih organiziram oziroma specifike teh dogodkov, bi prosila, ali naj jaz 
v bistvu prostor, v katerem se ljudje gibajo, zaščitim ali naj ga pustim odprtega? Želela bi, 
da se pripenjajo na nebeške energije. Pa me zanima, kako oziroma če je kaj posebnega?« 
 
Poglejte. 
 
TEHNIKA – KAKO ZAŠČITITI PROSTOR S SVOJO AVRO 
 
Jaz Bi vam svetoval tako, da preprosto, ko vstopite v prostor, kjer boste delali, karkoli in 
kjerkoli, se pravi, da, ko vstopite v prostor, da ste trenutek morda sami. In ne pogovarjajte 
se z nikomer, vendar začutite prostor. To je tako, kot bi se vaša avra razlila po prostoru in 
se nalila po notranjosti sten. Se pravi, da se naredi kot obok.  
 
In zadihali boste z neko energijo, katera je nad vami.  
In ker se bo vaša avra zavestno razlila po prostoru, je takšna močna vibracijska energija, da 
lahko vi zavestno odprete, ali zgoraj ali nekako na bazi Zemlje. Se pravi, vi zavestno lahko 
potem to energijo, belo energijo, katera se razlije po prostoru, kot bi naredil se nekakšen 
vakuum, odprete, se pravi, in jo tudi zaznate, da se odpira, se pravi, da gre v zgornje 
energije. Ali pa, čisto preprosto, če vidite, da se ta energija ne želi odpreti, je potem dobro, 
da to energijo kot ovoj tudi pustite. In tako nekako naredite ščit. 
 
Vendar, vse, kar se bo v prostoru dogajalo, se pravi, ker vi vodite, gre vse preko vas. In, če ste 
vi zelo pozitivno in dobro naravnani, se pravi, se bo tudi frekvenca v prostoru iz strani ljudi 
dobro nekako klimatizirala, preoblikovala. 
Vendar, kadarkoli se vi povezujete z Višjimi silami, se pravi, ali od zgoraj ali od spodaj, se 
pravi, navzgor ali navzdol, se pravi, gre vedno se skozi te, ta oblaček ali ta nalitek, katerega 
ste naredili. In to je tisto, kjer se res lahko povezujete s tistimi energijami, katerimi želite 
priti. Vendar je znova odvisno, kako ste naravnani.  
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»Hvala lepa.« 
 
»Lepo pozdravljeni. Prisrčno se vam zahvaljujem, ker sem lahko danes prvič prisotna z 
vami. Mene pa zanima moje slabše počutje že od novega leta dalje. Kako naj si pomagam? 
Ali, rada bi se boljše počutila.« 
 
Morda je tudi danes potem ta energija kar majčkeno premogočna za vas. Tako, da, morda se 
tistim, kateri ste bili ali pa ste nekako bolj na začetku, ali ste bolj prvič ali drugič, več vrtinči. 
Vendar, to le zaradi daritev, katere vam potem spreminjajo frekvenco te materije in je telo 
tako, kot bi začelo ali pričelo ponovno dihati. To je tisto, na kar bodite pozorni! Vendar, to je 
le nekako enkrat ali dvakrat. Potem, v tretje, bo že mnogo lažje.  
 
Jaz Bi vam svetoval takole: 
Predvsem podprite imunski sistem. Bi vam svetoval, da greste nekaj, nekako malce na 
pregled ali pogled celega telesa, da vidite, kaj vam v sistemu primanjkuje. Skozi to boste 
nekaj, kot vidim, umetno dodajali – nekaj iz naravnih sestavin in telo se bo zelo dobro tudi 
klimatiziralo.  
 
Imate pa tudi odprt kanal iz strani rajnih sfer. Nekdo od rajnih vztrajno prihaja k vam in to 
že od nekakšnega prvega novembra ali nekaj takega. To vas še dodatno izčrpava.  
 
Zato Bi vam svetoval, da, ko boste doma, v domačemu prostoru, dajte na okenske poličke, 
tu in tam, belo plameničko. Lahko je čajna plamenica. Takoj se bo aktivirala svetla energija 
in takoj se bo nekako vse skupaj vakuumiralo in energije se bodo v prostoru zamenjale. In 
tudi vi se boste lažje počutili in lahkotnejše boste tudi razmišljali. In ne boste čutili več te 
teže, katera se nekako kar nalije na vas. Vendar je to iz strani rajnih. 
 
Poglejte! En predmet imate v prostoru, kateri pripada neki inštituciji ali nekomu iz nečesa. 
In predmet je zelo, zelo delikaten. Ga skorajda ne uporabljate. Vendar je zelo moteč v 
prostoru, ker se na njega oprijemajo neke negativne energije. Odstranite to. Predvsem pa 
prižgite plamenice in takoj boste lažje tudi živeli. 
Jaz pa Bom videl, kaj lahko tukaj naredim, ker bi bilo potrebno neki kanal, katerega imate 
odprtega še od predhodnega leta nazaj, tudi zapreti, ker ni tisti kanal, katerega upate, da je.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep dober dan. Hvala za vse daritve, za vse, kar ste mi napovedali, pa nisem verjela, da se 
bo zgodilo. Zdaj se pa je in mi ni vedno lahko. Zanimajo me pa moji okovi. Kako je z njimi? 
Ali sem jih kaj odstranila ali ne? Hvala.« 
 
Imate jih napokane, tako, kot da so vam razpokala. Vendar, ko se že naredijo prve razpoke, 
potem, čez določen čas, tudi sami razpadejo oziroma tudi popustijo. Lahko pa dobite nekoga, 
kateri je že to pot prehodil in takrat se tudi okove zelo hitro tudi sprostijo. Tako, da, to je 
tisto, kar bo tudi samodejno odšlo potem od vas. 
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»Hvala.« 
 
»Hvala. Jaz bi se vam tudi rada zahvalila za vse vaše daritve in pomoč, ki sem jo že prejela 
od vas. Rada bi samo vprašala, če je dobro to, kar delam, v pravi smeri? In, če se da kaj 
pomagat, ker mi prihajajo, pač, taki ljudje kot jih vi vidite? Hvala.« 
 
Bodite pozorni na to, da vedno, karkoli delate, da to tudi začutite kot nekaj, kar si želite. 
Nič ne sprejemajte nekaj ali ne delajte, kar je morda kot upor ali odpor, kot da vam do 
nečesa ni. Tisti ali tisto nekaj – niste še pripravljeni, ali ni pravi moment ali pravzaprav 
počakajte morda teden, dva ali mesec ali dva in potem znova naredite.  
 
Poslušajte sebe! 
Ne delajte po nečemu, kar nekdo je pred vami že morda postoril ali naredil. Se pravi, na 
podlagi tegá, na podlagi tegá boste vedno znova, ob točno določenemu času določenega 
momenta, izbirali pravo energijo oziroma pravo izbiro in tako se boste dvakrat hitreje ali 
trikrat hitreje lahko gradili in dogradili. Poslušajte sebe! 
 
»Lep pozdrav. Hvala za vse dobro. Vprašala bi samo, kaj se je dogajalo z mojim telesom 
zadnja dva dneva?« 
 
Vi ste se nekje odpirali. Nekaj ste delali. Nekje ste nekaj sodelovali. Vendar imate, nekako 
povezano neko žensko, ne pripeto na sebi, vendar neko žensko srednje starosti, malce bolj, 
nekako izoblikovano, fizično, gibajočo – ni to neka rajna energija in ta oseba ima nekaj 
pripetega oziroma odprtega skupaj z vami.  
 
Bodite pozorni na to!  
To je nekaj, kar zavestno zaprite in pazite, s kom nekako delate. Ker, to imate že nekako tri 
tedne pripeto to energijo na sebe. Na to bodite pozorni! 
 
TEHNIKA – ZAPIRANJE PRAZNIN ZARADI DRUGIH POVEZAV NA NAS 
 
Zaprite jo tako, da se v mislih, se pravi, kot osredotočite na notranje telo, kot da ste 
znotraj in dejansko, kot bi se z dlanmi znotraj po telesu želeli dotakniti in našli boste 
kotanjo oziroma špranjo. 

 
Takole visoka oziroma takole velika in obširna je. Se pravi, in ko boste prišli do 
te praznine, prav zaznali boste, kako je luknja oziroma povezava nekoga za 
vas ali nad vami.  
 
 

Se pravi, dajte dlani pred to povezavo in skupaj, skozi dlan 
usmerite energijo, kot da bi vam tekla Andala ali astralna 
energija skozi dlani in zalijte to preluknjano energijo oziroma 
pripeto energijo, da se nekako zvakuumira in tako se bo zaprla 
praznina. 
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Oseba pa bo občutila strašno žalost ali strašno bolečino. Vendar, s tem se boste vi osvobodili 
oziroma lažje tudi postavili za sebe tako, da vam bo nekako tudi lažje šlo. Na to bodite 
pozorni! 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse daritve in za znanje, ki nam ga dajete. Zanima pa me, ali se deli 
duhovnega telesa, ki so se odmaknili od telesa, vrnejo sami ali jih moramo oziroma smemo 
poklicati nazaj mi?«  
 
Najprej, če smem nekaj vmesnega pripomniti. Nekdo mi sporoča, da govorite v mikrofon, da 
se bo lažje snemalo, da boste lažje poslušali in da boste lažje tudi potem sami sebe nekako 
poslušali. Bodite pozorni, kako držite mikrofon. Držite ga, prosim ponižno, lepo pred 
obličjem. Tako boste lažje potem tudi poslušali, ko boste nekako prehajali skozi. 
 
Glede vaše tematike? Hm … Kaj naj Bi vam Jaz tukaj odgovoril? 
Vi ste nekaj odprli. Nekaj imate odprtega. 
 
Jaz Bi vam svetoval, če ste toliko prijazni, morda potem, na koncu, pridete k nam v ozadje, 
bom Jaz nekaj vam prišepnil. Vendar ne bi govoril ravno javno in Bi vam dal neko usmeritev 
oziroma nekaj Bi vam rad prišepnil glede tegá. Tako, da na koncu predavanja, prosim, 
pristopite. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, ki nam jih dajete in pa za vso pomoč. Jaz bi pa 
prosila za nasvet, in sicer glede situacije v firmi. In sicer me zanima, ali pravilno ravnamo? 
In prosim tudi za pomoč in vodstvo, kako najprej, da bi se razrešilo vse v dobro vseh. 
Najlepša hvala.« 
 
Kar se tiče firme, bodo neke spremembe. Boste nekaj drugače postavili oziroma zna nekdo 
nekaj prestopiti oziroma v neko sodelovanje tudi iti. Tako, da, tukaj znajo biti neke 
spremembe. Vidim tudi neki podpis neke pogodbe ali neke lokacije. Znajo biti tukaj neke 
spremembe. Ne boste ravno čisto zadovoljni z izidom, vendar, dobri rezultati se pojavijo šele 
čez obdobje dva, tri ali štiri mesece. Šele v tistemu obdobju boste videli, da ste ravnali in 
naredili prav. Tako, da, kar pogumno naprej tako, kot ste si postavili.  
Vendar, bodite pozorni, kako in kaj se nekako postavlja. 
 
Zna pa ena oseba še prestopiti in zna prinesti neko spremembo, katera se bo v pozitivno 
smer videla – tako nekako do četrtega meseca. Na to bodite pozorni! 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse darove. Imam veliko težavo – bojim se ljudi. Včasih me je kar 
dušilo. Sedaj je to veliko boljše. Zelo težko komuniciram in sem nekje z nekom, želim 
dobesedno pobegniti. Ne vem, a to izhaja iz tega? Spomnim se, ko sem bila kot mlajša in 
sem šla v cerkev in dobesedno, da sem pobegnila ven. Kar groza me je bilo. Prosim za 
pomoč pri tem strahu. Hvala.« 
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Bodite pozorni! 
S tem, ko vi nekako delate na sebi, Bom opeval zelo preprosto, sebe ozaveščate, sebe 
premikate, sebe odpirate, sebe podpirate. Greste proč od starega programa.  
 
Stari program vam je dala in vrinila in vsilila cerkev. Cerkev je drugačne postavitve kot ste vi 
sami. Cerkev, vsa cerkev, cerkvena inštitucija na celemu planetu Zemlje, je dejansko pod 
okriljem oziroma pod močjo zemlje in podzemeljskih bitij.  
To je nekaj, kar vi ne želite vedeti in ne želite spoznavati. Redko katerikrat se odpirajo 
določeni svetli kanali, vendar zaradi posameznikov, kateri višje vibrirajo od same cerkvene 
inštitucije in zmorejo sebe nekako odpreti oziroma potisniti preko cerkvene energije oziroma 
preko tega ovoja, priti ven, v višjo sfero in dobiti potem določena odkritja, razprtja ali 
določene pomoči.  
 
Jaz vam svetujem takole: 
Včasih se dogaja, da določene kraje, pozicije, dobesedno, kot Bi dejal ali opeval, prerastete 
ali prestopite.  
Pojdite v okolico, ali v cerkev ali v neki prostor – tam, kjer se v določenemu momentu 
počutite dobro. In zamenjajte prostore in poskušajte zaznati, če vas resnično vleče v 
cerkveno inštitucijo, se pravi, da poiščete morda drugo pozicijo.  
 
Pomembno pri vsej cerkvi pa je – vsaka cerkev ima nekoga, kateri je vladni oziroma 
dominantni. Tam, v samemu vrhu. To je identično tako, kot dom, se pravi, se njegova 
energija od glavnega ali do tistega, kateri je doma glavni ali vodilni, se pravi, razliva ta 
energija tudi po stanovanju.  
 
Zato se včasih dogaja, ko vstopate v prostore h komu domačemu, začutite to, prav toplino, 
prav lepo vam je. Kar bili bi znotraj. 
Drugače pa včasih vstopite in prestopite v prostor, kjer vas dobesedno kar požene proč od 
vas, od vsegá in bežite. 
 
Bodite pozorni na to! 
Se pravi, od tistega, kateri v določenemu času je nekdo nad nekom, se pravi, se zaznava in 
povezuje tudi njegova energija.  
 
Če želite biti povezani s cerkvijo, potem poiščite kotičke ali prostore, kjer se boste morda 
dobro počutili. Zamenjajte lokacije. 
 
Kot drugo – se zavedajte! Bolj, ko boste zviševali svojo frekvenco, težje vam bo. Bolj boste 
bežali od cerkve, ker cerkev vam je v podzavesti pustila mnogo spominov, mnogo 
spominov gorja.  
 
In kaj se pri vas dogaja?  
Ko vi pridete v sveti prostor, srečavate določene ljudi, kateri so bili v davnini povezani z vami, 
se vaša podzavest preprosto zbudi, spomni in izognete se. Morda so vam takšni ljudje 
naredili veliko gorja.  
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Ko začutite določenega človeka, se pravi, kot toplega, se pravi, in se ga razveselite, je to prvo 
znamenje, da ste s to osebo imeli dober zapis.  
Kadar vas, ob momentu druženja, morda prvega trenutka srečanja z nekom, nekako zmrazi 
in se vam upre – odmaknite se od takih ljudi. Ne potrebujete jih. Oni običajno prenašajo 
kakšen slab zapis za vas, od vas. Se pravi, to je nekaj davninskega, kar se je vaša podzavest 
spomni oziroma nekako tudi opomni.  
Tako, da, Jaz vam svetujem, da poslušate sebe. 
 
Tukaj neke velike, nekakšne pozicije ni, da bi si jo lahko napovedali, da boste lahko izbirali 
določene ljudi. Predvsem poskušajte najti takšne, s katerimi se boste dobro počutili. Ali pa, 
ne bodite v zaprtih prostorih z določenimi posamezniki, vendar bodite zunaj, na odprtem, 
kjer se energija njihova razprostre in ni takega vpliva na vas. Se pravi, boste morda lažje 
prenašali to njegovo energijo. Se pravi, vendar, s takšnimi ljudmi se kaj veliko ne družite, 
predvsem ne v zaprtih prostorih. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. Mene pa zanima, kdo mi je pomagal v gozdu pri hoji 
navzgor? Hvala.« 
 
To je bila vaša zvodnica, katera je prišla in vam nekaj prinašala. Vendar, ona je tista, katera 
vas je od zadaj naprej prav potiskala. Vendar, ker ste bili povezani z energijo Narave, se 
pravi, ste zelo močno čutili to polje Narave in mnogo bitij je bilo tudi povezanih in aktiviranih 
iz Narave. 23 jih je bilo okoli vas, zato ste tudi drugače zaznavali rastlinje, bilke. Se pravi, to je 
tisto, na kar bodite pozorni. Vendar, bila je vaša vodnica. 
 
»Lepo pozdravljeni, Gospodje. Pozdravljena Lana. Hvala za vse darove današnje. Bi pa 
vprašala, kaj je z mojimi okovali? Se mi zdi, da me stalno nekaj v življenju zadržuje.« 
 
Jaz Bi vam svetoval takole: 
Potrebno je nekako ta okovala dobesedno raztopiti. To je tisto nekaj, kar vam daje ujetost in 
nekako ujetost prav v telesu in v določenemu momentu. Tisti, kateri imajo še aktivna 
okovala, se pravi, so tudi ujeti v določenih momentih ali vzorcih, kateri se mnogokrat 
ponavljajo, obnavljajo ali pojavljajo.  
Tako, da, bodite pozorni na to. Naj vam to nekako nekdo še majčkeno pretoči oziroma še 
malo stali tega. Jaz tega sicer ne smem delati, ker Bi vam lahko stalil še kaj drugega zaradi 
svoje frekvence. Vendar, imate ljudi, kateri vam zmorejo tudi tukaj pristopiti. Drugače pa, to 
je tisto, kar naredite. Prav še enkrat pojdite skozi tehniko okoval in jo samodejno dejansko 
zaprite. In stalila se bo pravzaprav tudi ta energija, katera je na levi strani zelo aktivna 
oziroma zelo mogočna. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse darove. Mene pa zanima za prijateljico, ki ji pomagam in jo 
zdravim, če ji še naprej pomagam?« 
 
Samo malo, da se Mi zlijejo energije. 
Vi ji boste še naprej pomagali, vendar bodite pozorni, koliko časa z določeno odprtostjo 
pomagate in kdaj imate določene plane oziroma postavitve. Takrat, kadar boste nekaj 
planirali, se ne bo tako iztekalo kot boste želeli. Kadar pa boste poslušali to srčno, čutno 
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energijo, se vam bo vse skupaj dobro sestavljalo in boste imeli izreden uspeh. Le na to bodite 
pozorni. Vendar, vsekakor, boste še sodelovali z njo oziroma ji pomagali. Da. 
 
»Hvala.« 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vsa učenja in pa vodenje. Bi pa samo vprašala za dve 
noči v začetku tedna – sta bili zelo naporni za vse člane naše družine. Pa me zanima, kaj se 
je pravzaprav dogajalo? Hvala.« 
 
Hm … Niste bila vi tista, na katero se je nekaj pripenjalo, vendar nekdo je odhajal v ponovno 
rojstvo in iz vas oziroma iz vaših družinskih članov se je ta energija sestavljala in pobirala za 
novo utelešenje.  
To je tisto nekaj, kar vas je zmotilo oziroma premotilo. In kar nekaj je bilo tudi obhajanih, 
drugih, kateri so morali darovati oziroma iz svojega fizičnega dela dati košček energije od 
tistega, kateri se je pripravljal na utelešenje. Je bil pa moški. Vendar ne vidim, da bi še kaj 
nekako postopal k vam. Zna pa nekako priti še do neke živali ali nekaj takega. Tam ima še 
nekaj svojega, da potem nekako pobere neko celoto svoje energije in se potem lahko znova 
utelesi. To je tisto, kar ste vi nekako tudi zaznavali. Je pa zemlja. Žal, to je zemlja.  
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala vam za vse, kar mi podarjate. Pa posebej tudi hvala za pomoč 
pri zdravljenju neke osebe v tem tednu. Zanima me pa, če sem pravilno svetovala ta teden 
oziroma pred dvema dnevoma osebi, ki me je prosila za pomoč?« 
 
Da. In še se bo obrnila na vas. In še nekaj ji boste uredili in ji pomagali. In to je nekaj, kar je 
tudi prav. 
 
»Prosila bi vas tudi še, da stojite ob nas, zdaj, v tem trenutku, ki prihaja v našo družino. 
Hvala.« 
 
Da. Vsekakor. Tukaj Bomo nekako tudi danes ponoči obhajali. Vendar tam, nekako od pol 
polnoči do poltretje ure, v kombinaciji oziroma v sodelovanju z zemeljskimi energijami, 
katere so tiste, katere postavljajo neko nižino ali postavitev. Tako, da boste zaznali nas kot 
toplo energijo. Morda bi tukaj danes, okoli enajste ure, najkasneje ob pol polnoči prižgali eno 
belo ali pa eno lila daritveno svečko. To je vse, kar prižgite. Jaz pa Bom nekaj oziroma Bomo 
nekaj pretočili na ta plamen in nekaj naredili oziroma porazdelili.  
 
Ostanke od svečk ne vrzite v smeti, vendar jih zdrobite. Pojdite v naravo in jih stresite v 
tekočo, deročo vodo. To naredite! 
In ne mečite daritve v WC ali kaj podobnega kot nekateri, ko je potrebno stresti v tekočo 
vodo, vržete v odtočne cevi. Prosim lepo, ne delajte tegá!  
Vrzite to v tekočo, deročo vodo. Tako ali tako, od čajnih svečk ni kaj veliko. S tem se potem 
poveže tudi energija Zemlje, energija vodovja, energija Vesolja, se pravi, vsegá, kar vi 
potrebujete, da se nekaj dejansko dogaja tako, da je v prid vam.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
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»Zahvaljujem se vam za vse daritve, za vso pomoč, ki mi jo dajete. Vas pa prosim še naprej 
za pomoč na dveh področjih. Hvala.« 
 
Da. Vsekakor vam Bomo dali tudi naprej pomoči. Tako, da – imate pa neko prelomnico. Se 
vam zna nekaj tukaj zelo dobro realizirati v nekaj kratkih dnevih. Tako, da ne Bom opeval 
kratek čas, vendar kratki dnevi. Se zna nekaj postaviti in realizirati. In to je nekaj, kar se zna 
zelo dobro in ugodno nekako, kot počutiti, za vas. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se Gospodom in vam, Lana in imam vprašanje. V začetku 
februarja imava z možem eno zelo zahtevno zadevo. Zdaj me pa zanima, kako se bo to 
končalo? Ali bomo z nasprotno stranjo prišli v nekak, nekak dogovor? Ali se bo to še vleklo 
zelo dolgo, tako, ker se že dolg vleče vse skupaj? Hvala lepa.« 
 
Zna se vam nekaj približno realizirati, vendar v dveh delih ali v dveh pozicijah, pa se bo 
potem dokončno nekaj tudi zaključilo. Tako, da, kar pogumno naprej. Vendar, ne pričakujte 
takojšnjega odziva. Zna priti tudi še neki predlog iz nasprotne strani, tako, da poskušajte 
prisluhniti, poslušati in skupaj znate in zmorete najti neko skupno, zlato sredino, kjer znate 
nekaj tudi zaključiti. Vendar se vam zna nekaj malega še postaviti tako, da se zna nekaj vam 
še majčkeno zavleči. Vendar, ne kaj veliko. Vidi se že pretrgana energija, kar pomeni, da se 
tudi nekateri dogodki končno zaključijo. Se opravičujem zaradi vibracije. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove in hvala gospe Lani. Mene pa zanima, kaj je včeraj 
in predsinoči se dogajalo, pa delno se še dogaja v mojem spodnjem delu telesa?« 
 
Vi veste, kaj naredite?  
Ko boste zvečer, nekako v pozni uri, po osmi uri ali pol deveti uri, se posedite tako, da boste 
sami v prostoru in misli usmerite v to, da boste nekako kot pogledali čakro za čakro. Se pravi, 
prav misli usmerite na spodnjo čakro, se pravi, in kar po obronkih ali po deležih pojdite skozi 
čakre. 
 
Najprej jih poglejte tako – čakro za čakro, se pravi, kot neko pozicijo, kjer boste dejansko 
zaznali potem gostoto. In barva se bo spremenila, potem, kar naenkrat, v izrazito močno 
barvo, vendar hkrati v belo barvo. Kot, da se bo nevtraliziralo. 
In, ko se bo nevtraliziralo to polje, se bo notranja energija, tako v trebušnih delih in v vseh 
ostalih delih telesa, dejansko preuredila, spremenila. In to je nekaj, kar naredite. Vendar 
naredite, če je le mogoče, danes od pol osme ure dalje, vendar najkasneje do pol enajste. 
Kasneje potem ne boste zmogli več to aktivirati.  
Če naredite to, boste videli, si boste nekaj dobro uredili. 
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»Hvala.« 
 
»Najlepša hvala Gospodom in Lani. Mene pa zanima, kakšno mnenje imate o knjigi 
Pogovori z Bogom?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Knjiga je zelo vzpodbudna in zelo podpira. Zato jo Bom nekako častil oziroma jo Bom tudi 
priporočil. Berite to. Vendar, to je le delček nekega svetá, le košček od koščka, vendar ni 
celota. Zna pa zelo dobro podpirati oziroma podpreti marsikoga, kateri je morda v stiski ali v 
bolečini.  
Imate pa znotraj kar nekaj detajlov skritih, tako da izluščite iz knjige tisto nekaj, kar začutite, 
da v momentu morda potrebujete. Vendar, je zelo dobro podprta knjiga. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, za vse pomoči. Hvala tudi gospe Lani. Jaz bi imela 
kar nekaj vprašanj, vendar me zanima za tole moje grlo, tri dni, kaj se dogaja? Pa tudi jaz 
bi imela eno vprašanje na eno knjigo, ki sem jo danes dobila, videla pa že pred parimi 
dnevi. In tudi nekaj smo še iz tega poskušali. Zdaj, da ne bi bilo kaj narobe, nas opozorite, 
kako in kaj.« 
 
Šli bomo le na eno področje enega vprašanja, ker imamo še nekaj ljudi, kateri bi povprašali. 
Tako, da, brez zamere. Odgovoril vam Bom na osebno vprašanje, se pravi, na grlo, katero se 
vam nekako tukaj nekaj odvija, če smem tako usmeriti svojo energijo. 
 
Jaz vidim takole: 
Znate imeti neke prehodne težavice in vam svetujem, da nekako poskrbite za imunski 
sistem. Predvsem pa poskrbite, da se boste v svojemu telesu zelo dobro počutili.  
Poskušajte doma, v domačemu okolju, narediti umirjeno energijo. Ne bodite preveč v krču ali 
v takšni poziciji, kaj da – kaj ne. Poskušajte biti bolj mehki. Mehko se poskušajte izražati 
oziroma poskušajte narediti neko mehkobo v družinskemu okolju, predvsem do moškega.  
In takoj, ko boste ustvarili to kot neko toplino ali energijo med vami in med moškim, se pravi, 
se bo energija v grlu pričela spreminjati in se bo počasi tudi umirila. To je nekaj, kar Bi vam 
svetoval. 
 
TEHNIKA – ČIŠČENJE GRLENE ČAKRE Z VRTENJEM V SMERI ALI PROTI SMERI URINEGA 
KAZALCA 
 

Drugače pa – večkrat bodite pozorni, takole, ko delate z ljudmi ali za ljudi. Ko 
začutite, da vas v grlu nekako kar nekako zaduši, to se dogaja tudi drugim, se 
pravi, ko greste od človeka proč, se pravi, s prstom zasuknite energijo – ali 
naprej ali nazaj, se pravi v smeri ali proti smeri urinega kazalca. Začutite, v 
kateremu delu in začutili boste, dejansko, kako vas sili na kašljanje. 
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In se ne dotikajte telesa. Se pravi, zavrtite le čakro. In s tem boste pognali čakro hitreje in 
izluščili oziroma izčistili tisto, kar se vam oprime, oprijema tega telesa. Tako, da to naredite 
večkrat v zaporedju. 
 
TEHNIKA – ČIŠČENJE GRLENE ČAKRE S SONČNO ENERGIJO 
 

In predvsem poskušajte nekako usmeriti sebe tako, da, ko bo sonce, ko bo 
sončna energija, se postavite tako, da boste zrli v sonce, tako direktno v 
obličje in misli usmerite tako, da ne gledate tako, kot bi se usmerili v oči – 
vendar, ne – usmerite se v grlo, da snop svetlobe oziroma energije se kot 
laser usmeri v vaše grlo. In misli usmerjajte v to in energija se bo pretočila 
direktno v grlo. 

 
In boste videli, da si boste dejansko lahko marsikaj uredili. 
 
Za tistega, kateri ne vesté – ko zrete v sonce, si lahko odstranite tudi dioptrijo oziroma 
pomagate nekako nahraniti oziroma regenerirati ali obnoviti tudi oči. 
 
TEHNIKA – POLNJENJE ČAKER S SONČNO ENERGIJO 
 
Sonce lahko uporabite ne le za grlo, se pravi, lahko ga uporabite za vsako čakro posebej, 
kar pomeni, da lahko vsako čakro napolnite s to sončno energijo. Ta energija pa vas 
pravzaprav hrani, nahrani, obnovi, se pravi, in potiska v hitrejši tok. 
  
To pomeni, da le misli usmerite v to, ko boste zrli v sonce in vodite. Vaše misli so tiste, 
katere vodijo snop svetlobe, vendar ne tako razpršeno. Počakajte, da začutite energijo, da 
se polni in zapolni. In ko boste čutili, da je dovolj, boste začutili prav gosto polnilo. Potem 
prestavite svoj fokus naprej na druge čakre in tako na sončno svetlobo pravzaprav 
napolnite vse čakre.  
 
Delajte najprej po sprednjemu delu.  
 
Pri vas pa pričnite na grlenemu delu. Tam usmerite to.  
 
Čez določen čas, ko boste začutili, da ste polni, prav gostljata, gosta, taka svetla, zlata 
energija se vidi, tako na oko, vendar je bolj tako, kot nekakšen med ali nekaj podobnega, 
se pravi, se potem obrnite tako, da boste s hrbtom obrnjeni proti svetlobi sonca in misli 
usmerite na to, da, ko vidite sonce – se opravičujem, kako misli usmerite v to, kako se 
sonce polni po hrbtnem delu čaker.  
 
Enako naredite s tem in boste videli. Začutili boste lahkotnost telesa in začutili boste, kako se 
je notranje telo napolnilo in imeli boste občutek kot, da hodite v telesu, nad telesom in ne 
prisesano ali privakuumirano v telesu. To naredite! 
 
Nekateri, kateri imate morda težave tudi z rakastimi tvorbami ali kaj podobnega, se pravi, 
se ravno tako lahko postavite na sonce, katero zahaja ali vzhaja.  
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Vzhaja predvsem – takrat je največ hranilnih energij. Se pravi, sonce, ko zahaja, je najbolj 
očistilno energetsko polje.  
 
Se pravi, z mislimi usmerite točno na področje, kjer telo peša ali kjer potrebujete več 
pomoči, se pravi, lahko z laserjem misli, fokusa sonca usmerite v telo, na določeno točko in 
tam se bodo pričele celice hitreje obnavljati in regenerirati. 
 
Uporabljajte energije, katere imate na dlani, za sebe in za svojo energijo obnovitvenega 
telesa.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Srčna zahvala za vse vaše daritve. Danes bi imela eno vprašanje –  ali mogoče že poznam 
svojega usodnega partnerja in če z njim komuniciram?« 
 
Vi imate že nekaj aktivirano. Kaj več vam ne upam javno povedati. 
 
»Dober dan. Hvala lepa za vse. Bi prosila, če mi pomagate – saj ste mi že obljubili, da bom 
dobila delo. Pa zdaj prosim še malo, da mi še malo pomagate. Hvala lepa.« 
 
Vsekakor boste dobili pomoči. Vam dajem besedo. 
 
»Tudi jaz se pridružujem zahvalam. Imam pa eno vprašanje, povezano spet s Slovenci. Zdaj 
je zelo moderno potovat v Bosno na bosanske piramide. Ali smo z njimi povezani? In, ali je 
res, da so tudi v Sloveniji ti objekti? Hvala.« 
 
Poglejte. Veliko je piramid postavljenih po umetni poti, starih in starodavnih. Vendar, niso 
vse piramide dobre. V določenih piramidah so bili centri ali nekaj iz Vesolja, od Onostranstva 
odbiti, kateri so prešli in prišli postavljati nekaj za sebe, kot za ključne postavitve.  
 
Kar se tiče bosanskih energij, Bi Jaz dejal tukaj takole: 
Ni vse tako kot se vidi na prvo oko. Nekaj je dodelala človeška roka, nekaj je dodelala sama 
Mati Narava.  
 
Jaz Bom dejal tako: 
Pojdite tja in vzemite od tistega toliko, da se boste vi dobro počutili. Vendar ne dajajte kaj 
veliko zgodovinske note na to. Bi bili lahko razočarani oziroma nekako ogoljufani. Je tukaj 
malce drugače postavljeno, vsekakor, kot pa je v resnici.  
 
»Hvala. Hvala vsem. Ali moram zaradi težav začasno nazaj v svoj poklic ali lahko ostanem 
tukaj, kjer sem trenutno? Ali bom marca začela sodelovati s kom drugim?« 
 
Znate v zelo kratkemu času sodelovati še z nekom in bodite odprti in razprti. Zna tukaj neka 
oseba, starejša, višja, tudi pristopiti in tudi sodelovati.  
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In, če smem še na neko vprašanje nazaj še nekaj odgovoriti. Tukaj so Me opozorili, da je tukaj 
več piramid, tako, da bodite pozorni, da nekako najdete res tisto ta pravo, da se ne boste 
opeharili. So mi ravnokar pokazali, da je tukaj še nekaj takšnih podobnih sestavin in da znate 
biti tudi nekako, malce razočarani. Tako. Da. 
 
»A lahko jaz zvem, če se moram vrniti nazaj v svoj poklic, ki sem ga prej opravljala, zaradi 
finančnih težav, trenutnih?« 
 
Tudi, če se boste obrnili nazaj na svoj poklic, ga ne boste dolgo uporabljali oziroma ne boste 
dolgo delali v temu, ker se vam kaže tukaj nekaj novega in boste v tisti novosti postavili nekaj 
čisto na novega.  
 
Zaupajte vase! Sledite svojim sanjam! In pojdite naprej in ne hodite nazaj. Bi znali nekako biti 
bolj v težkemu bremenu kot pa v Svetlobi. Znate biti tukaj več izčrpani, bolj nekako 
zagrenjeni in Jaz Bi vam svetoval, da morda, če se res odločate za to, da bi nekaj, kar ste 
delali prej, uporabite le za kratko obdobje ali za prehodno obdobje. Vendar, nikakor naj vam 
ne bo to fokus celega življenja. To bi vam znalo načeti tudi zdravje.  
 
»Prav lep pozdrav. Zahvaljujem se vam za vse podane daritve. V bistvu se vam zahvaljujem 
za vso pomoč, ki ste mi jo nudili skozi ves ta čas, ko sem delala na sebi. To je kar nekaj let. 
Imam pa eno vprašanje v bistvu z današnjega vašega predavanja. Zadnje čase, pravzaprav 
že kako leto, dve, zelo težko vizualiziram, zelo težko meditiram. Kot, da se je nekaj zaprlo 
nad menoj. Tudi, tudi, bom rekla, neke radosti več tako ne najdem v sebi. Kaj se mi 
dogaja? Kaj se je dogajalo? Kako naprej? Hvala lepa.« 
 
Jaz vam Bom dejal takole: 
Ne obupajte glede tegá. To je le nekako področje, katerega lahko na novo prebudite oziroma 
se le na novo zgradi. Ni potrebno meditirati. Se pravi, ta fokus, katerega vi vizualizirate 
oziroma usmerjate, potrebujete morda minutko ali dve. Lahko, ko nekako nekaj delate, ko 
kuhate, se obrnete, opazujete določen predmet ali nekaj, kar si postavite. To so trenutki, 
momenti, kateri vas nekako usmerjajo. Ne potrebujete ure ali dve, kakšne globoke 
meditacije. Vendar vidim, da boste tukaj znova aktivirali in odprli oziroma sebe postavili v ta 
tok, ker ne vidim, da bi imeli nekaj zaprtega, ali čisto odtrganega ali odmaknjenega.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Moje vprašanje pa je – v zadnjem tednu, 
mogoče desetih dni, se mi zdi, kot da bi bil v stanovanju še nekdo z menoj. Kaj bi to bilo 
oziroma kdo?« 
 
Nekdo iz rajne strani. Vendar nič slabega tukaj ne želim. Vidim, da nekdo prihaja, ostaja, 
potem pa odhaja. Vendar je mlajša energija, katero Jaz tukaj vidim. Vendar ne vidim, da bi 
karkoli slabega želela prenašati. Obhaja in se sooča in nekako pregleduje določene detajle. 
Vendar, tukaj vidim, da se bo tudi ta energija kaj kmalu umirila. Vendar, nikoli ni vdora ali kaj 
takega, tako, da tukaj bodite brez skrbi. 
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»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
 »Dragi Gospodje, draga Lana. Najlepša hvala za vsa vaša znanja in podporo. Rada bi 
vprašala za mojo prijateljico, ki je zelo bolna, kdaj se bo pozdravila? In, ali ta oseba, ki 
skrbi trenutno zanjo, je v redu, da je tam pri njej?« 
 
Jaz vidim takole: 
Še bo potrebno kar nekaj truda, predvsem pa bi bilo podprto, potrebno podpreti imunski 
sistem. Jaz Bi vam svetoval, da nekako pogledate na to, da po drugi strani se nekako podpre 
telo. Ne smem ravno promovirati ali kaj podobnega. Vendar, dajte, poiščite in poglejte, s čim 
si lahko nekako pomagate oziroma podpirate. Se pravi, bi bilo dobro, če bi nekako v ozadju 
ta oseba nekako imela nekaj, kar bi ji pomagalo obnavljati ali nekako regenerirati tudi celice, 
če Sem nekako uporabil pravi izraz.  
Zna tukaj biti še nekaj zapletov, vendar naj nikar ne obupava. Bodite pozitivno naravnani in 
še se da tukaj kaj v pozitivno in pravo smer tudi narediti. 
 
Jaz Bom poskušal se nekaj z nekom dogovoriti, da bi nekako obhajal tudi Jezus, pa da vidim, 
kaj lahko na bazi Zemlje ali nižine, kjer je Jezus pravzaprav Tisti, kateri največ lahko naredi za 
takšne ljudi – vendar vse v soglasju z zvodniki, vodniki, usojevalci. Se pravi, toliko, kot je prav, 
Bomo naredili za njo. 
 
»Dober dan. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Iskrena, iskrena hvala za vse, za vso podporo, 
ki mi jo dajete. In prosim za podporo v februarju, ko imam spet to razpravo, da se to čim 
prej konča. In pa, ali je to delo, ki mi ga je ta teden ponudila ena ženska, ta pravo zame? 
Ali me še kakšna druga služba čaka?« 
 
Znate imeti nekega dobrega rezultata, vendar ne obupajte. Odzovite se in pojdite po poti. 
Tisto, kar vam samo pride naproti, je najboljše za vas – to si pomnite in zapomnite in 
sledite temu toku! Vendar začutite! 
In tukaj vidim, da znate nekaj dobrega narediti. Vendar, pojdite pogledati. Poskušajte nekako 
pristopiti. Vendar vam zna nekdo še nekaj dodati oziroma še nekaj podati, tako, da skupaj, v 
neki celoti pa bi znali biti že zadovoljnejši.  
Vendar, vsekakor vam Bomo poskušali tudi pomagati glede obravnave.  
 
»Dober dan želim. Hvala lepa za vse daritve za nazaj, za osebno srečanje. Pa gospe Lani. 
Imam pa vprašanje – to, ko si glavo, ko si umivam lase, pobarvam. A to lahko tudi kaj 
vpliva na čakro, kronsko? To se večkrat sprašujem, če lahko odgovorite? Hvala.« 
 
Zelo dobro vprašanje! Zelo dobro. Zelo dobro.  
Poglejte, lasje so živa energija. Las je skorajda zadnja sestavina, katera razpade. Tako kot 
zob ali kaj podobnega. In las diha, kadar je las odprt. Z barvami, šamponi pa ga pravzaprav 
zapirate in nekako skrbite bolj za to, da postaja vedno tanjši las, vedno bolj zaprti las in 
vedno poskrbite za to, da potem se redči las. S tem pa izgubljate energijo. 
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Se pravi, na laseh ali v lase pa vstopa energija že ob rojstvu. Vendar tega nismo nikoli še 
odpirali. Morda bi lahko to naredili kdaj za kakšno druženje. 
 
Lasje so nekaj, kar je živega, vendar je to kot neko polje. Da ne Bom sedaj predaleč zašel, da 
ne bomo nekako izgubljali časa, Jaz vam svetujem takole: 
 
Večkrat v letu uporabite arganovo olje – arganovo olje in ga nanesite na lasišče. Ga vtrite v 
lasišče in preko lasu. In predno se barvate, si odprite lase z arganovim oljem ali pa morda kaj 
podobnim. Pustite to, morda nekaj uric na svojemu lasišču in dajte to kar na cele konice, 
do konca lasu, da se las odpre in da prične črpati pravzaprav sestavino. Tako se vam bo 
barva lažje prijela in to je tisto nekaj, kjer je las pravzaprav naenkrat kar odprt.  
 
Pričnite uporabljati barve, katere so bolj naravne in ne dodajajo umetnih sestavin.  
 
Bodite pozorni! 
Kadar je las odprt, bodo vaše zaznave izjemno mogočne. Kadar je las zaprt, je tako, kot ne 
bi dihal in boste neko polje, o katerem še skorajda nič ne veste, imeli zaprto.  
 
Jaz vam svetujem takole: 
Uporabljajte naravne šampone oziroma šampone, kateri ne zamastijo oziroma ne zapirajo 
lasu. Ne kupujte jih v nekakšnih lekarnah oziroma v teh veleprodajah, v prodajalnah, da Bom 
pravilno prevajal, se pravi, vzemite šampone bolj na bazi narave ali meda. Se pravi, kjer je 
znotraj hranilna energija.  
 
Vendar, če boste le dodali, da boste las odpirali z arganovim oljem ali katerimkoli drugim 
oljem, katerega boste morda tudi našli, se pravi, boste las odprli, boste tudi skozi to znova 
dobili dihanje.  
 
Saj poznate, las ni le enota. Las je pravzaprav kot lističi, se pravi, tako kot je vaša avra, se 
pravi, z lističi zaprta, se pravi, in je znotraj v vašemu sistemu kot so nekakšne bodičke ali 
bodičasta energija. Se pravi, to je tisto nekaj, kar je identično tudi lasu oziroma, ko se las 
odpre, so lističi. In to je tisto, kar poskrbite. 
 
Vendar, uporabljajte bolj naravne barve. Drugače vam to ne bo škodovalo. Tudi, če boste las 
obarvali, vendar le poskrbite, da se las odpre. 
 
In vsi tisti, kateri imate malce manj lasu ali bolj redke lase, uporabljajte arganovo olje. To 
je naravno olje. Ga vtrite v lasišče in večkrat naredite takšen piling in lasje vam bodo pričeli 
ponovno rasti, ker se bo izluščila vsa nesnaga – od šamponov, od barvil, od vpliva okolja, 
kateri vam zapirajo nekakšne brbončice, če Sem pravilno prevedel, se pravi, kateri nekako 
pronicajo oziroma spodbujajo lase, da pridejo skozi. To je tako, kot bi naredili kakšen ščit in 
ta ščit odstranite in lasje vam bodo znova pričeli rasti. To je čisto malo, kar potrebujete in to 
je nekaj, kar imate lahko velik vpliv oziroma velik efekt. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
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»Pozdravljeni Gospodje. Najlepša hvala za vse daritve in vse, kar nam prinašate. Hvala tudi 
Lani, da je Tista, ki brez Nje tudi do vas ne bi prišli. Zahvaljujem se, res, globoko iz mojega 
srca za blagoslov našega kraja. Res, poznajo se te spremembe.« 
 
Pomaga. 
 
»Res hvala lepa. Vas prosim samo še za blagoslov moje družine, zdaj in pa – to se pravi, 
mojih dveh sinov in pa dveh bitij, ki prihajajo v našo družino. Lepo prosim tudi za njihovo 
varstvo, če je možno. Bi pa eno vprašanje imela. Čist na kratko. Mogoče kaj več, če nam 
lahko poveste o potrpežljivosti?« 
 
Hm … Potrpežljivost je mati modrost, tako kot pravimo ali pravite. 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Včasih je dobro biti potrpežljiv. Včasih je dobro biti molčeč. Vendar, vsekakor je dobro 
zaznati, kdaj je potrebno pa morda kaj spregovoriti ali kaj povedati. Vendar vedno ob 
pravemu momentu. In to je tisto, kar je najtežje.  
 
Potrpežljivost, se pravi, naj bo le do neke mere. Vendar le toliko, da postavljate meje in da 
na pravi način dejansko dosežete tisto, kar si želite. Toliko časa bodite potrpežljivi. Vendar, 
ne bodite potrpežljivi toliko časa, da se vam nekako uniči zdravje, da bi zaradi potrpežljivosti, 
da bo nekdo imel skuhano ali oprano, žrtvovali sebe v takšen namen – tega nikakor nikoli ne 
počnite.  
 
Tako, da, Jaz bom dejal takole: 
Potrpežljivost – vedno najdite mejo med tisto tanko ločnico, kdaj je potrebno stopiti 
naprej ali pa, kdaj je potrebno počakati. Kdaj pa je preprosto potrebno preprosto izpustiti, 
iti dalje in naprej nekako prehoditi del poti. In s tem ste tudi potrpežljivi. Se pravi, da 
nekomu drugemu date možnost, da se prebudi, da se zgradi oziroma, da se ozavesti.  
 
Tako, da, tukaj je zelo, zelo tanka linija. Vendar, predvsem poskušajte zaznati, kdaj se dobro 
počutite in predvsem, kdaj želite nekaj povedati in si morda ne upate in ste taktični. Se pravi, 
to tanko linijo nekako začutite – kdaj je tisti moment, kjer je morda potrpežljivost odveč. 
Vendar, nikar ne eksplodirajte. Povejte v umirjenemu tonu.  
 
Drugače pa, vsekakor Bomo molili tudi za vaš naraščaj kot vidim tukaj. Tako, da Bomo nekaj 
postorili. Vendar v roku dveh do osmih dni. Prav? 
 
»Hvala lepa za vse.« 
 
Prosim. 
 
»Mislim, da sem jaz zadnja.« 
 
Da. 
 



 

 44 

»A je še kdo, ki ima kakšno vprašanje? A kdo ni bil? Ne, Mirko je rekel, da ne bo danes. Jaz 
bi potem samo še nekaj vprašala – če sem pravilno izbrala na zadnjem sestanku v službi 
glede napredovanja?« 
 
Znate še nekaj iztržiti. Tukaj je nekaj, kar vam bodo želeli še naložiti oziroma nekaj podvojiti. 
Bodite pozorni! Vendar, postavite si – nekaj se zna, po neki drugi liniji, kot denar, nekako na 
vaše strani pretočiti. Boste pa kaj kmalu dobili neko informacijo.  
Vendar, vedno in redno ne molčite! Spregovorite in povejte in takoj date na neki način za 
razmisliti. In rešujte situacije sproti. Vas znajo v nekemu času globje  v času nekako ujeti, da 
boste več delali za nekaj manj.  
 
Bodite pozorni, kje je tista meja, ki je dovolj oziroma, do kod ste vi pripravljeni morda 
majčkeno pospati, če smem prišepniti in do kod podaljšati. Tako, da, le na te detajle bodite 
pozorni in sproti boste vedno znova dobro prehajali, da ne boste morda izkoriščani. Na to 
bodite pozorni. Vendar se kaže neka sprememba pri vas. Nekaj novega. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
Takole. Danes Smo bili kar nekako obširni, čeprav Smo kar pri odgovorih majčkeno hiteli. 
Vendar, kakorkoli že, Jaz vam svetujem, da nekako, tudi, če je kakšna tematika morda tu in 
tam prezahtevna, morda se medsebojno pogovarjajte in morda vam bo kdo iz druge strani, 
na vaš način, prišepnil še bolj preprosto ali naredil povzetek še bolj preprosto, kot pa je v 
temu času postavljenega. 
Tudi Mi se Bomo potrudili za neke obnovitvene delavnice, katere Smo nekako predali v roko 
ali v dlan neki osebi, katera bo tudi pod našim vodstvom, Bomo prisotni tudi preko Lane, 
nekako pomagali nekako zajeti oziroma dati neke povzetke, le skozi tehnike. Tako, da tisti, 
kateri boste zainteresirani, vsekakor se bo pomagalo tudi vam. Kaj več pa bo povedala oseba 
v zaključku.  
 
Jaz Se postopoma lepo poslavljam in vam želim še naprej lep in prijeten dan. Pozdrav. 
 


