
 

 1 

KAJ POMENI BITI DUH 
Lana, Vrhnika, 22. februarja 2014 
 
Le še trenutek prosim.  
Takole. Postopoma Bomo dejansko lahko tudi pričeli. Medsebojno Smo se dokončno 
povezali, tako da upam, da Bomo nekako tudi lahko medsebojno, brez varovanja različnih 
šumov, tudi sodelovali. 
 
Lepo pozdravljeni vsi tisti, kateri ste se danes v vašemu dnevu ali v našemu večeru 
pravzaprav odzvali na naše povabilo na naše druženje. 
 
Danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom povezoval vse skupaj, tako da upam, da Mi bo vse nekako 
nemoteno potekalo, tako v prevodih kot v oddajanjih signalov in vsegá nazaj in navzgor v 
medsebojne sfere. Predvsem zato, ker Bomo danes se tudi povezovali z nižino oziroma z 
zemeljsko strukturo, ker je pravzaprav tudi struktura ali tematika, katera je nekako 
namenjena tudi vam ali hkrati tudi rajnim. 
 
Lep pozdrav vsem Tistim, kateri so se na bazi zemeljskih struktur, zemeljskih energij v 
duhovnemu svetu tudi odzvali. 
 
Moje imenovanje je pravzaprav le Oče Vnebovzetovstva. 
Upam, da Bom tukaj, nekako na določeni stopnji vibracije, vsekakor čim manj obremenjeval s 
svojo frekvenco tako vas kot tudi to telo. Zato se Bom majčkeno morda premikal višje ali pa 
nižje, zavisi od frekvence varovanja. 
 
Danes imamo odprt zemeljski svet, preko katerih so se nekako pretakali kar nekaj dni 
zemeljske duše, zemeljske energije, predvsem pa duhovi ali posamezniki, kateri so želeli 
prisostvovati na temu današnjemu druženju. Tako, da, res prisrčen pozdrav prav vsem 
Tistim, kateri so želeli biti povezani z nami. 
Hkrati pa lep, topel pozdrav tudi vam, v fizični materiji. Tako nekako Bom preprosto ločeval 
ali pa nekako postavljal. 
 
Tematika duhovnega svetá ali duhovnega stvarstva je pravzaprav še veliko nekako za odpreti 
ali za podpreti. Predvsem današnja tematika bo odpirala in razkrivala določene skrivnosti, 
določene postavitve prav na bazi duhá.  
 
DUH in DUŠA 
 
Duh je ena izmed izjemnih energij, skozi katere in med katerimi se gibate prav vi, čisto 
sami, kateri ste nekako živi ali gibljivi na bazi fizične materije. 
 
Duh je namreč energija, katera se ne spaja s celoto.  
Se pravi, dokler ste vi živi in gibljivi, se pravi, ste vi kot zasnovniki nekako tretirani ali 
postavljeni le kot duh, kot energija, katera se premika, se povezuje, se spaja, se giba ali na 
koncu, ko izstopa, se pravi, da se vsekakor povezuje v neko celoto vsegá kot dušinsko smer 
ali duša, se nekako poveže ali sestavi ali zlije skupaj z vami. 
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Vi se ne zlivate v dušo. Vi se zlijete tako, da se duša zlije z vami. Vendar, le tedaj, ko ste 
tega vredni ali dosledni.  
 
Zato Bomo nekako danes odpirali in razpirali predvsem tematiko skrivnosti fizičnega 
stvarstva, zato, da boste morda lažje razumeli, lažje doumeli, zakaj je vaš svet prepoln 
duhov. 
 
Mnogo tisoč ali milijonskih energij smo izpareli, izpustili in preusmerili že pred več kot 
tisočletji. Sedaj, v sodobnemu času, pa na vsakih nekaj mesecev izpuščamo in pretakamo, se 
pravi, kot iz nekega balona ali iz nekega vakuuma pravzaprav duhove, kateri ne sodijo k 
dušam. Predvsem zato, ker jih duše ne želijo sprejeti in spustiti v sebe oziroma se zliti z njimi. 
 
Dokler vas duša nekako ni pripravljena sprejeti oziroma dokler vi niste enakopravni svoji 
duši ali shrambi svoje davnine po fizični materiji, ste lahko celo izpustniki ali prepustniki ali 
nekako tisti, kateri lahko prosto se gibate ali premikate po vseh smereh, vseh astralih ali 
marsikje drugje. 
 
Bodite pozorni! 
Dokler ste zadnji, živi in nekako v fizični materiji gibljivi, ste vi kot zasnovniki, kot zadnja 
živeča energija, le duh od duhá in nič drugega. Vse ostalo niste vi, čisto sami.  
 
Duša, kot vi tretirate na Zemlji, to niste vi!  
To je nekaj, kar se je zlilo in skupaj zvakuumiralo in shranjevalo kot neki spomin, kot nekaj, 
kar je bilo vredno ali pa tudi ne, se pravi, v neko celoto, katera skupaj v neki harmoniji ali 
povezavi tudi sodeluje ali živi. 
 
Dogodki, kateri se odvijajo, se torej shranjujejo v nekakšne nalitke ali duhá, kateri se potem 
zlije v neko skupino ali celoto vsegá, kateri vi ali Mi pravimo duša.  
Duša nastane s skupkom večih duhov ali duhovnih postavitev, katera je nekako 
enakopravna in se medsebojno veže in povezuje.  
 
Torej, duša niste vi. Vi ste le zasnovniki, zasnovnik in dokler ni spojen s to energijo, ne sodi 
v svet duše. Zato vam pravimo, da ste duh.  
In ker ste dejansko tako nekako še porazdeljeni, se pravi, tako po strukturi zasnovnika kot 
tudi po mentalu, se pravi, kot tudi po astralnih sferah. Se pravi, kjerkoli v zadnjemu 
življenju dobite koščke ali delčke ali ustvarjate nekaj, se pravi, je to zapis iz tega življenja. 
In dokler vas duša ali duh, dušinska zmes nekako ne poveže v celoto vsegá, niste 
kompaktni, vendar ste samostojni.  
 
Zato je tudi tukaj največja težavica.  
Zato je pomembno, da se to pravzaprav zavedate, da boste razumeli, doumeli, zakaj ste vi 
kot zadnji najbolj pomembni kot živeča enota v strukturi vsegá. 
 
Vi ste tisti, kateri ste hkrati neobteženi, ker ste popolnoma nevtralni. Vi ste torej tisti, 
kateri postavljate nove zapise, ker imate samostojna čustva, samostojne energije, 
samostojne misli, se pravi, ali dejanja, vendar le pod pogojem, če poslušate sami sebe.  
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Se pravi, dokler prisluhnete svojemu občutju kot svojemu instinktu, se pravi, se gradite v 
tisto smer, kjer vas duša popolnoma sprejema in se zliva z vami. Tudi v trenutku izpusta iz 
fizične smeri. 
 
Mnogokrat pa se ljudje, tako Bom opeval, ljudje, nekako spajajo z dušo že tedaj, kadar so 
višje vibrirni, se pravi, kadar prisluhnejo sami sebi in stojijo trdno za seboj. Se pravi, da se 
poslušajo, da si prisluhnejo in da nekako delajo korake v občutju.  
 
Nikakor ne smete v teh občutjih taktizirati. To je um in razum. To je zgornji del, kateri 
nikakor ne sodi v svet duše. Ta energija je pravzaprav čisto samostojna, katero Bom morda 
opeval malce kasneje. 
 
Kdaj se lahko duh nekako zlije ali sestavi v dušinsko smer? 
To pomeni, da se lahko poveže le tedaj in izključno tedaj, ko boste vi v toku življenja sledili 
sami sebi. Tedaj se bo dušinska zmes ali duša predhodno odprla in vas lahko spustila v 
sebe ali se prelila preko vas. Na ta način, se pravi, se naredi neka povezava neke celote. 
Tedaj lahko govorite, da ste duša oziroma dušinska zmes. 
 
Vendar, to se sila redkokdaj dogaja.  
Kar mnogokrat v življenju ste postavljeni na različnih pozicijah, na različnih preizkušnjah, na 
različnih preoblikovanjih, kjer se morate dobesedno poslušati ali pa taktizirati in se podrejati.  
In, ko vi prenehate nekako taktizirati oziroma nekako poslušati svet okoli sebe, izstopate 
tudi iz karme, iz zapisov, kateri so bili predhodno postavljeni, po katerih stopate ali 
sestopate. Tedaj je prvič nekako tudi odprto polje, kjer se lahko povezujete s svojo 
shrambo najboljšega od najboljšega, kar imate tukaj v fizični materiji.  
 
POVEZOVANJE DUŠE Z NAMI 
 
To je izrednega pomena za vse tiste, kateri se ukvarjate z duhovnostjo. Zakaj? 
Ker prav ta duša se lahko samostojno poveže v samostojni kanal in pridete tudi do portala 
oziroma do Ozvezdnega Vladnega Gospoda ali kogarkoli višje, kot si vi sploh upate misliti.  
 
Ta duša ali dušinska zmes ali smer, se pravi, lahko samostojno zgradi svoj portal, se pravi, 
svojo svetlobno cev, preko katere se ona lahko tudi premakne, premakne, izmakne ali pa 
le telepatsko sodeluje ali pa odpre kanal kot dih, da Bitja Svetlobe in nikoli temé, pridejo 
do vas in pričnejo sodelovati z vami. Tedaj pričnete čutiti, da vas nekdo vodi. 
 
Vendar, pazite! Pazite! Pazite! Pazite! 
Kadar začutite znotraj v sebi, to je izrednega pomena, to so res drobni detajli, katere morate 
dobesedno začutiti, z mislimi pa le bili pozorni na to.  
 
Kadar se duša poveže, se pravi, se prav v središču čuti kot nekakšna praznina ali cev, katera 
teče preko središča fizične materije.  
Preko te fizične cevi, kot jo Bom Jaz zelo preprosto opeval ali osi, preko katere energija 
vibrira, navidezne te kompaktnosti, se pravi, je to tisto nekaj, kjer ste kot lučka iz višine ali 
iz ptičje perspektive, če bi iz višav gledali na vas. Prav te lučke, se pravi, se odzvanjajo prav 
preko tegá, preko tega kanala, kateri vibrirajo ali se svetijo.  
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In, zakaj so vaše lučke, tako kot v nekaterih knjigah pri vas opevate, tako izrazito drugačne? 
Nekatere svetijo močneje, nekatere svetijo bolj počasneje, nekatere so bolj izrazito 
mogočne, nekatere so komaj vidne? To pa je povezano –  ali svetloba ali jakost je odvisna od 
vas kot zadnje živeče enote, kot od duhá. 
 
Bodite pozorni! 
Ko ste res čustveno vezani in ko ste res čustveno odprti ali podprti, se pravi, se vaša 
energija čustev poveže preko duše.  
Duša je nekakšen kot navidezni portal ali smer ali lučka nad vami in ne pod vami. Se pravi, 
na ta način se iz višav in tudi iz delnih svetov že, ko se pogleda proti Zemlji vidi, kdo je kdo, 
kje je kdo in zakaj je kdo. 
 
Kadar »lučke« navidezno močno svetijo, se pravi, je to tisto nekaj, kjer ste popolnoma 
čustveno odprti tako v veri, v obstoj, predvsem pa v prvobit. V prvobit ali obstoj samega 
začetka ali same začetne zapisane pozicije, če Se smem tako preprosto izraziti.  
 
Na podlagi tegá, prav na podlagi tegá, imate potem navidezno na vrhu kot vrtinčasto enoto, 
katera se vidi kot energija prasketanja. To ni nič drugega kot čakra, kot energija čakre, katera 
se odzvanja v višini in ne v globini.  
 
In bolj kot ste vi po naravi, po karakterju privzgojeni ali prebujeni, se pravi, na podlagi tegá 
se vaša lučka ali čakra nad vami podá in na podlagi tegá se že iz višav vidi proti planetu ali 
proti planetarnemu ozvezdju, kje sveti močnejša lučka in kdaj je čas, da pride kdo med vas.  
 
Zato si pomnite in zapomnite, da bolj kot ste srčni, bolj kot ste odprti, prej vas duša 
sprejema v sebe, prej se bo ona vezala z vami, ker ste ji enakopravni. Boljše ali hitreje 
boste zavibrirali, hitreje se odpira kanal. Bolj boste vidni iz kjerkoli oziroma od koderkoli.  
In zato tisti, kateri tako navidezno se vzdigujete po frekvenci čustev, je to bolj izrazita 
energija, katera prasketa. 
 
Vendar te lučke niso tako zelo pomembne same po sebi, kako nekatera sveti. Vendar, bolj 
kot svetite višje ali višje greste, Višja Bitja do vas pridejo. Nikoli ni nič drugače. Pa če 
bolehate, pa če trpite, če niste močni v tej frekvenci svetlobe, Visoka Bitja nikakor in nikoli 
ne pridejo do vas. 
 
Na podlagi te svetlobe, lesketajoče se energije, se po višini struktur Bitja odločajo, katera 
in po kateri stopnji pridejo do vas. To si pomnite in zapomnite! 
 
Vendar, kaj je najbolj pomembno iz vsegá? 
Da na vrhu, prav na vrhu, se pravi, kjer se zgradi navidezna lučka, navidezni zaključek 
vsegá, ni nič drugega kot vaš odsev čustev ali zasnovnika. To si pomnite in zapomnite! 
 
Zato nikoli nič ne pomaga, če v mislih govorite, si sugerirati, si predpostavljati določene 
stavke, določene baze podatkov, kako sebe sprogramirati! Če čustveno ne boste tega 
podprli, se na vrhu, zgoraj nad vami, vse pozna! To si pomnite in zapomnite! 
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In na podlagi tega odseva, se pravi, ker se na vrhu vrtinči energija, je to odsev tistega, kar 
imate spodaj v notranjosti, čustveno polje, na katero ali o katerem Bomo tudi sedaj 
spregovorili. 
 
ČUSTVENO POLJE OZIROMA ENERGIJA 
 
Ta čustvena energija je tista, katera vam torej odpira določeno višino ali pa določeno višino, 
globino ali stabilno polje. Na podlagi teh vmesnih svetov, se potem odzovejo Bitja v tako 
»navideznemu« imenu ali imenovanju nekoga ali za nekoga.  
 
Zato si, dragi moji, pomnite in zapomnite, da ni vedno vse tako in ni vedno vse takoj, kot si 
vi upate želeti oziroma mnogo med vami zahtevati. 
 
Nikoli, NIKOLI v življenju ničesar od duhovnih sfer ne zahtevajte!  
Ker Oni ali Mi vam nismo nič dolžni narediti ali postoriti, ker Mi Smo svojo pot prehodili, da 
Smo tam, kjer Smo.  
Vi se morate zgradite in pričeti spoštovati najprej sebe, ceniti najprej sebe, da boste 
začutili globino ljubezni, zahvalnosti in ponižnosti, da dobite Višino nad seboj oziroma jo 
pripeljete do sebe ali nad seboj. To je nekaj, na kar bodite pozorni! 
 
V nasprotnemu primeru se velika večina takozvanih duhovnih ljudi, duhovnih energij, ukvarja 
z napačnimi energijami, katere niso niti tople niti hladne, niti svetlobne niti podzemne ali 
globinske. Vendar čisto nekaj, kar vi morda poznate iz svoje bližine. To so duhovi. 
 
Duh, kateri se v času preoblikovanja ali pri Nas pravimo preporoda, to pomeni, ko vas telo 
izpusti, pri vas uporabljate res nekako grenak priokus, ko pride fizična smrt, se pravi, se duh 
od duhá zlije z dušo in odidete. Vendar, še zdaleč temu ni tako.  
 
SVET DUHOV 
 
Skoraj 33 procentov teh duhov ali zadnje nastalih bitij, kateri so bili postavljeni v času tega 
življenja, niso bili sprejeti v dušo. Kar pomeni, da duša odide in jih izpusti.  
In ti ubogi jazi, ali obrazi ali odsevi ostajajo ujetniki na bazi Zemlje ali zemeljskih energij. Svet, 
kateri je podoben vam. Svet, kateri je naslonjen k vam. Svet, kateri je preko vas in je tik pod 
astralom, je svet duhov.  
 
In vsi tisti, kateri mislite, mislijo ali bodo še mislili, da se povezujejo s točno določeno 
energijo, katero oni zovejo po ukazu, po zahtevi, po nekemu pričakovanju in jih niso 
dosledni, se najprej srečajo prav z duhovi. 
 
Duh lahko spremeni obliko. Spremeni misel. Spremeni preobleko in postane nekdo ali 
navidezno kdo, katerega vi želite imeti ob sebi.  
Zato je izredno pomembno, da, ko se pričnete povezovati ali zvati duhá ali neko energijo, 
da najprej začutite, kakšna energija vlada okoli vas. 
 
Bodite pozorni! 
Prav naučite se zavedati, da v temu svetu niste sami.  
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Tako, kot imate telo poseljeno in razdeljeno, razrezano in preoblikovano – »razrezano« v 
takšnih preoblekah, besede ali misli ali dejanja, se pravi, je ravno tako svet okoli vas. Zato 
pravijo, pravimo, pravite, da ste vesolje v malem.  
 
Zagotovo da!  
Ker je enako kot je zunaj, okoli vas, identično znotraj vas.  
 
Če dejansko potuhtate in se naučite, kako je telo sestavljeno, boste dejansko enako 
matrico razumevanja, doumevanja ali spoznavanja prenesli navzven.  
 
Če najdete rešitev znotraj sebe, v sebi, jo najdete tudi zunaj. Če najdete znotraj izhod, ga 
imate tudi zunaj. Ker je identično, vendar le v neskončne širine se to vleče ali vije, da vaš 
um in razum ne vidi ciljne točke ali zaključne pozicije. 
 
NEPRIJETNE ENERGIJE V PROSTORU (oprijete na predmete, energije duha) 
 
Mnogi ljudje mnogokrat preko dne zaznajo v prostoru neprijetno energijo. Kot bi nekaj bilo v 
prostoru. To je nekaj drugega kot tista energija, katero velikokrat opevamo oziroma vas 
posvarimo ali opozorimo, da bodite pozorni na to, kako se na predmete oprimejo energije. 
 
Kadar se na predmete oprimejo energije, so vedno prisotne v prostoru, tukaj in zdaj. In 
one se ne gibajo in ne izpuščajo predmetov, vendar je tako, kot bi se vakuumirali in zrasli s 
predmetom. Tako imate lahko v prostoru vedno bolj omejen prostor za gibanje in vas 
vedno bolj moti utrujenost.  
 
Energija duhá, katera pa je velikokrat, skorajda vsaki drugi dan, prisotna pri vas, pri 
vsakomur od vas, pa je izredno pomembna, da jo zaznate, da jo začutite in da veste, kaj je 
v prostoru.  
 
Bodite pozorni! 
Ko pridete v prostor, domov, v katerikoli prostor, se mnogokrat zgodi kot, da vam je zelo 
neprijetno v notranjosti. Predvsem morda to zaznate tedaj, kadar se želite nekako, ali 
pocrkljati sami sebe ali morda zadovoljevati. Takrat imate morda občutek kot da vas 
nekdo gleda iz teme. To je prvo znamenje, kjer nekdo, kateri je kot instinkt prislonjen ob 
vas, daje vam znamenje, da v prostoru niste sami.  
 
TEHNIKA – ZAZNAVANJE DUHOV V PROSTORU 
 
In, kadar se zazna, da v prostoru niste sami, naredite točno takole: 
Posedete se v prostor in naredite z mislimi, kot bi želeli pregledati prostor. Zaprite oči in 
preletite prostor od enega kota do drugega in naokoli. Potem odprite oči in z odprtimi 
očmi poglejte nazaj. In naenkrat boste zaznali, kje v kotu nekdo lebdi. 
 
Ko ga boste zaznali, ga ne pozovite k sebi, niti ga ne ogovarjajte. Ni pomembno, kdo je! 
Vendar, vsi tisti, kateri so nekako ujeti v času ali v prostoru te neskončnosti ali hkrati končne 
točke ali neke ločnice, se pravi, so oni tisti, kateri iz svojega svetá se spustijo nad vas, nekaj 
časa prosto lebdijo in so migetajoče se energije. 
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Ko ga zaznate, vam dobesedno postane neprijetno v prostoru in vas postane strah. 
Negotovost je tisto nekaj, kar vas opozori ali svari.  
 
In pazite detajle! 
Ko ga boste zaznali, se bo ta energija postopoma pričela približevati vam. Vedno je tako! 
Vendar, ker vi niste pozorni na to, ne zaznate tegá.  
In tedaj vedno prihajajo rajni po levi strani diagonale, se pravi, to so tisti, kateri dobesedno 
želijo iti, ali preko vas ali pa vas poloviti! 
 
Bodite pozorni! 
Vse, kar prihaja po levi strani, je lahko zelo nekako riskantnega ali zelo težkega. Po levi 
strani so neprijetni dogodki. Po levi strani je težina in globina. Po desni strani je vse tisto, 
kar je dobrega. To si pomnite in zapomnite! To je tisto nekaj, na kar bodite pozorni! 
 
In ne le to! Bodite pozorni na to! 
Ko se ta energija vam približuje, prav zaprite oči in bodite sfokusirani na to. Zaznali boste 
nekakšno kot kepico ali jajčasto energijo. Zaznali boste migetanje. Prav, kot bi bila energija 
razpršena. Na to bodite pozorni!  
 
In v trenutku boste zaznali, ali hlad ali toplo energijo. Takšno, ne čisto vročo, vendar 
prijetno.  
 
Kadar je hlad, vas lahko zaledeni kot v kosteh in vas postane strah. To so energije, katere 
so zlobne in neprijetne. Te znajo udariti preko vas ali se pretočiti preko vas in iti preko vas in 
vam pobrati marsikaj od vas.  
 
Kadar pa zaznate prijetnost, da vas ni strah, da začutite neko prijetno energijo, pa je to 
lahko duh od duhá ali košček le od nekoga, katerega ste poznali, ali pa je bil le tisti, kateri 
se je odločil bivati v vaši bližini in vam lahko že tisočletja dela druščino, ali pa stoletja ali pa 
šele kratek čas.  
Takšna energija vam ne daje strahu. In to je tisto, kar zaznajte! 
 
In bodite pozorni! 
Duh od duhá vedno lebdi v prostoru, ker je ujet v vašemu času. In vedno lebdi tako, malce 
nad tlemi in boste njegovo energijo prav zaznali, kot bi nekako 30 centimetrov ali 20 
centimetrov prosto lebdel nekako nad tlemi. 
Takšna energija vam ne bo naredila nič slabega.  
 
Energija, katera prinaša hlad ali hladovino, pa je zlita v globino Zemlje in se ta želi pretočiti 
preko vas. Ta pa vam lahko izmakne marsikaj od vas. 
 
Zato bodite pozorni! Prav bodite pozorni, kakšne vrste hladu nastane v notranjosti!  
 
In zakaj je to zelo pomembno? 
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Ker se v temu sodobnemu času, skorajda vsakih nekaj dni, pojavi takšna energija po prostoru 
in v prostoru nastane velik nemir. Nikakor več ne morete pospraviti. Niti vam več ni do tegá, 
da bi karkoli naredili ali postorili ali, da bi se gibali.  
 
Zakaj? 
Ker takrat bi se dejansko odprli. Vaše čakre bi se dejansko drugače pričele gibati oziroma 
drugače migetajo in ta energija ob vaši sprostitvi, se pravi, lahko vstopi celo v vas. 
 
Zato vam takrat ponagaja vaš vodnik, ta, kateri je nad vami. Vendar ne višji, vendar najnižji, 
kateri sodeluje z instinktom. On je Tisti, kateri odda signal oziroma zapre, naredi kot neko 
zaveso nad vami ali pred vami, da vi morda teden dni ali morda mesec dni, dokler se nahaja 
ta energija, ne morete niti pospravljati. Da boste morda lažje začutili ali ločili, zakaj kdaj 
lahko brez težavic delate in kdaj, pač, ne morete delati. 
 
Pazite to! 
Kadar pa se povezujete, se pravi, z Višjim svetom, s katerimkoli svetom, usmeritvijo, 
svetom nad vami, kateri je Sveti Svet, Svetel svet ali nekako neomadeževani svet, se pravi, 
se povezujete vedno v Višino.  
Kadar se povezujete z nižino, se povezujete s temnim svetom, tam, kjer se kri preliva. 
 
Vendar, kadar greste Zgoraj, greste najprej skozi ta svet ali s prošnjo ali z občutjom, 
občutjem, da Bom pravilno prevajal, se pravi, se dobesedno zlijete preko tega svetá – najprej 
preko tega svetá, da pridete do astrala in naprej, preko večih plasti različnega astrala ali 
drugih ozvezdnih plasti, svetov ali dimenzij ali galaksij.  
 
Torej je to najnižji svet, kateri in preko katerega gresté in ta svet prekriva vas. In včasih se 
preliva preko vas, vašega sveta, vašega vsakdana, zato je to zelo pomembno. 
 
Ta bitja nikoli ne prelivajo ljudi, da vam dajejo informacije ali smeri. To si pomnite in 
zapomnite! 
 
Kadar vi kličete rajne oziroma ste na rajne izredno navezani in se oni povezujejo z vami, jih 
boste vedno zaznali, ko se tudi v prostor posedete in nekako iščete njih ali se povezujete z 
njimi, se pravi, vam vedno prihajajo po desni strani, diagonale, kot po desni strani telesa in 
to je tisto, kar je potrebno ločiti!  
To je tisto, kar telepatsko dela z vami, se dlje od vas poveže z vami preko cevi in potem se 
cev, navidezna cev ali energija povezave približa in on se zlije ali prelije ali privije k vam. In 
vam je prijetno toplo in prijetno ob srcu.  
 
To je razlika med tistimi, kateri vas počakajo v prostoru in iščejo in so izgubljeni.  
 
Vendar, pazite! Pazite! Pazite! Pazite! 
Takšni duhovi se vedno ujamejo in so vedno postavljeni ali izobčeni, prav v primerih, ko 
nekaj od drugih ljudi po fizični materiji tudi dobite.  
 
Zakaj? 
Ker lahko duša takšnega duhá kot zadnjega živečega izlušči od sebe.  
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Zakaj? 
Preprosto zato, ker bi takšna energija, katera se je delila v drugega človeka, njegovo karmo k 
sebi pridobila ali povlekla ali nekako pretočila v sebe. In takrat duša zapre portale.  
 
Duša predhodno odide od fizičnega telesa. Na koncu, ko je končana ta pot. In takšen duh je 
lahko običajno tudi izobčenec.  
Vendar, takšni duhovi se zmorejo medsebojno tudi povezovati in iti v novo rojstvo, kar je 
znova lahko zelo prijetno ali toplo. 
 
DAROVANJE ORGANOV, KRVI 
 
Vendar, kadar duša nekoga, zaradi nekakšne, ali spremembe ali daritve organa, izlušči, da 
bi ona dobila nekaj, kar bi bilo slabšega od tega, kar ima, ona zagotovo izlušči zadnjega 
duha. To si pomnite in zapomnite! 
 
Ker, v vsakemu organu, katerega dobite kot daritev, ga zamenjajo z implantacijo ali 
transplantacijo, upam, da Sem našel pravi izraz?, se pravi, na podlagi tegá, prav na podlagi 
tegá, je v organu številno bitje ali povezava, katera je lahko rušilna za to dušo ali za ta 
zapis, katerega imate oziroma poznate. 
 
Takrat se zgodi, da je potem izobčenec prav zadnji, kateri je ali sprejemal ali oddajal. Zato 
je izredno pomembno, komu, če darujete in zakaj kaj darujete oziroma od koga sprejemate 
in zakaj sprejemate. 
To je izrednega pomena! 
 
Tudi kri, se pravi, tudi kri je tista, katera lahko prenaša dobro ali slabo. Znova je zavisi od 
tistega, kateri je nekaj daroval ali od tistega, kateri je sprejemal. Se pravi, to je tista 
energetska povezava vsegá, kar vi na fizični materiji morda slabše zaznavate ali pa niste 
sfokusirani ali postavljeni.  
 
Je pa mnogo, mnogo ljudi takšnih, kateri imajo predhodno postavljen zapis, da bodo nekaj 
od nekoga sprejeli. Če pa obstaja zapis že v usodi, da bodo oni od nekoga nekaj sprejeli, se 
pravi, pa tedaj ste oproščeni, ker je bilo predhodno to dogovorjeno.  
Se pravi, tedaj pa duša ali dušinska zmes mora sprejeti novinca ali novo energijo k sebi, 
vendar se točno ve zakaj, kje in čemu bo to naredila ali sprejela. Vendar, takšna energija 
gre vedno in redno vsaj še v dva rojstva, da se izlušči, da se izniči in da se poravnajo energije 
prav po zemeljski strukturi. Pa čeprav gre morda le v živalsko preobleko ali kaj drugega. 
To je tisto, kjer je zagotovo, zagotovo še eno ali dvoje rojstev zagotovljeno. 
 
Bodite pa pozorni! 
Kadar pa dobite kri, se pravi, pa kri lahko dejansko transformirate v sebe le tako, da ste jo 
nekako kot hvaležni ali veseli, se pravi, se navibrira vaša hvaležnost.  
 
Bodite pozorni, če ste morda kdaj dobivali kri ali pridobili od nekoga kri, kdaj se vam je telo 
kar uprlo, kot da niste želeli dobiti neke krvi?  
Zakaj? 
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Ker se na tej krvi sprejema energija, katera morda ni enakopravna vam kot duh od duha ali 
kaj podobnega, vendar se dejansko potem lahko popolnoma spremenite ali preobrazite. 
 
Saj ste zaznali, da se ljudje mnogokrat spremenijo, ko dobijo določen organ, zato, ker dobijo 
drugi del od nekoga ali pa pride do spojitve ali ločitve duše od duha. Se pravi, se spremeni 
program in se tudi karakterno človek popolnoma spremeni. 
 
Nekateri pravijo, pravite in bodo še pravili, da je to misija nemogočega. Vendar, sedaj veste 
zakaj. Ker je spajanje vsega, nastane nova celota vsegá in je znova nekdo zunaj na površju. 
In, če duša, katera sprejema nekoga kot novi organ, sprejme novinca k sebi, zagotovo 
izlušči vas kot zadnjega.  
 
Vendar, kdaj prihaja do takšnih, nekakšnih kolobocij ali menjavanj? 
Predvsem takrat, kadar so morda kakšne poškodbe.  
 
Bodite pozorni! 
Ko pride do trka, se pravi, se mnogokrat zgodi, da zdrsnete prav vi kot zadnji živeči ven iz 
telesa. In iz telesa navzven se da priti. V notranjost telesa se, žal, ne da več priti. To je tisto, 
kar je pomembno da veste! 
In, kadar duša, se pravi, v tistemu momentu, ko padete v komo, se pravi, vedno dobite kot 
nekakšno kri ali kaj podobnega ali morda preko operacije, preko kome ali kaj drugega, 
dobi drugo energijo v sebe, se pravi, lahko, če se ona tako odloči, spusti v obuditev tistega, 
kateri se je pritočil.  
 
In tedaj se mnogokrat zgodi, da ljudje poprimejo po navadah, katere so imeli ali imajo tisti, 
kateri so nekaj delili ali podarili kot organe ali kaj podobnega. 
Če so bili tisti pravzaprav nekako privrženci, morda kakšnih pivov ali ponočevanja ali 
kakšnega prijateljevanja, boste to delali prav vi, čisto sami. In boste postali kot oni. Če niste 
prej kadili in je on kadil, boste vi pričeli kaditi in ne boste vedeli zakaj.  
To je tisto nekaj, na kar bodite pozorni! To so ti duhovi. 
 
Vendar, kadar so dogovori predhodno narejeni, se pravi, da se v drugemu delu, v času pred 
časom, dogovorijo, kdo bo h komu pridel ali prišel in se povezal, ste oproščeni. Na to 
bodite pozorni! 
 
Zato nikakor ne pojdite v kakšna darovanja kakšnih organov, ker se tukaj menjajo energije. 
In, če boste višje vibrirali, vas bo drugo bitje ali duša sprejela v sebe. S tem pa boste vi 
živeli v njemu, za njega in nikakor ne za sebe. To si pomnite in zapomnite! 
 
In na podlagi tegá, prav na podlagi tegá, boste vi lahko živeli dvojno karmo – za sebe in še 
za njega samega.  
 
Duhovni ljudje, bodite pozorni!  
Ko se povezujete zavestno in prehajate zavestno preko sveta v astral, kjer polovite, 
pobirate ali se pridobivajo določeni podatki ali se nekako srečujete z določenimi ljudmi 
onkraj mejá, se morate zavedati, da greste skozi to prosojnost.  
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Ta svet je sila prosojen in sila nekako tako, kot bi bili žele energija, vendar čisto, čisto rahla 
energija in je nekako kot belkasta, prosojna energija. Nekateri to zaznavate kot belo 
energijo. Mnogo, mnogo živih ljudi, kateri odhajajo, vidijo prav to svetlobo, to belino, to 
kristalno energijo, katera se prav zalesketa, ker oni vstopajo v ta svet in potem prestopajo 
naprej. 
 
In to je tisto nekaj, kjer lahko rajni ali duhovi, takšni, kateri so bili izpuščeni, v tej najnižji točki 
obhajajo vas. 
 
Vendar, to ne pomeni, da v tej točki so slabi. So takšni, kateri zaradi takšnih ali drugačnih 
razlogov niso več v povezavi z dušo.  
In prav pri začetnikih je izredno pomembno, ko se prične delo z nihalom, s kamni, s 
kartami, s čimerkoli, se pravi, ko zaznate, da je nekdo pri vas ali ob vas, da zaznate njegovo 
energijo. Ali je hladna ali je topla? Ali vas postane strah, ko vzamete nihalo? Ali vam je 
neprijetno ali pa prijetno? 
 
To so drobni detajli, na katere bodite pozorni!, ker lahko skozi ta svet pride tudi Višina, če 
vi oddajate pravi signal. Na to bodite pozorni! 
 

Kadar se rajni povezujejo z vami ali posamezni duhovi, da se povezujejo z 
vami, se pravi, tisti, kateri so nad vami, vas bodo vedno prijeli za vaše zgornje 
okončine, ker bodo svoje energije, navidezne dlani, vakuumirali na vas in vam 
bodo govorili, vam bodo podajali odgovore. To je tisto, na kar bodite pozorni! 
In jih vedno zaznate prav na zgornjemu delu. 

 
Višja kot je energija prihoda Bitij ali svetov, kateri se povezujejo z vami, se pravi, bolj 
izrazito boste zaznavali globino energije okoli sebe. Prav bodite pozorni na to!  
In, višje kot greste po povezavi, se pravi od Višjih energij ali od Višjih svetov, kjer prihajajo 
Bitja k vam, se pravi, bolj boste zaznavali toploto ali gostoto okoli telesa, okoli telesa – od 
zadaj ali nekako tako kot iz strani. Takrat vas nekako vodi Energija Višje Luči.  
 
 
IZOBČENI DUHOVI SO LAHKO TUDI ZELO DOBRI 
 
Torej, bodite pozorni, kje vas prime kdo. In, pazite to! 
 
Duhovi, kateri so izobčeni, so lahko mnogokrat tudi zelo dobri. Vendar morda ni prišlo do 
spajanja z dušo, ker se niso želeli sami vliti nazaj v to, ampak so bili navezani na tiste, 
kateri so ostali v nekemu svetu, se pravi, kot živi kot vi sami, se pravi, in so nekako želeli 
zaostati oziroma postati. Se pravi, se ravno tako lahko nahajajo v tej sferi ali v tej plasti. 
 
Kot drugo, bodite zelo pomembni! 
Ljudje, kateri so bili v času življenja izredno materialistično ujeti zaradi bogastva, katerega 
niso zmogli izpustiti ali zapustiti, je zlato pravilo – oni ostajajo ujetniki tega časa. In prav 
takšni se mnogokrat nahajajo v prostorih z vami, zato bodite izredno pozorni, da jih zaznate 
oziroma kako se z njimi povezujete. 
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POVEZOVANJE  Z ENERGIJAMI (primer preko nihala) 
 
Kadar začutite, da je v prostoru nekdo in tudi, ko vi pričnete, Bom vzel, res sprejel čisto 
preprosti primer, nekakšno nihalo. To je nekaj, kar uporabljate skorajda vsi oziroma po tej 
energiji ali strukturi dela posegate vsaj tu in tam skorajda vsi.  
 
Se pravi, pomembno je, da zaznate, kdo je v prostoru. Se pravi, če vam je prijetno v 
prostoru, se nimate ničesar bati. Če zaznate neprijetnost v prostoru, se nimate kaj 
povezovati.  
To je prvo osnovno pravilo za vse tiste, kateri želijo iti ali preiti višje, da ne boste postali 
filter za ljudi, za ostale ljudi ali duhove, kateri se niso spajali zaradi moralnosti, zaradi 
takšnih ali drugačnih pozicij, se pravi, vam tega ni potrebno.  
 
Tudi opevam zakaj. Vendar, najprej to: 
 
Se pravi, ko vam je prijetno v prostoru in pričnete delati z nihalom, se pravi, bodite 
pozorni, da imate dlan obrnjeno navzgor, če se res želite povezovati z Energijo Nebes in ne 
z zemljo. Kadar imate navzdol energijo se kot nekako prizemljujete. Se pravi, takrat boste 
zaznavali drugače energijo. 
 
Kadar jo obrnete navzgor, boste začutili, kako se naredi kot neka kepa neke energije in ta 
oseba, kot duh, se nikoli ne bo povezala s to, ker bi ga izparela oziroma bi ga sežgala. In, če 
je dobra, se pravi, na levo stran nikakor ne bo šla. Če ste seveda desničar in delate z desno 
dlanjo. Drugače je obratno. Jaz Bom opeval, kot da ste desničar. 
 
Se pravi, in ko uporabljate nihalo, se pravi, boste začutili, ali toploto, prav bodite, 
pomislite na to, na zunanji strani ali pa hlad.  
Kadar zaznate hlad na desni strani, se pravi, je nekdo, kateri se bo moral izmakniti, ker bo 
nekdo drugi prevzel vodstvo.  
Kadar pa bo hlad prihajal tako, izza diagonale in vas bo nekako kot na prstih ali na 
sprednjemu delu hladilo po levi strani, se pravi, pa je nekdo, kateri se trudi oddati 
določene informacije vam, da bi lahko prešli do gibanja energij. 
 
Vendar, kadar ste srčno odprti, takoj prestopate to plast, tako, da se nikar ne bojte. 
Vendar, pomembno je, da veste. 
 
In, nekateri duhovi so lahko izredno, izredno kvalitetni in dobri in so Tisti, kateri si 
prizadevajo ostati in pomagati. Med njimi je mnogo takšnih svečenikov, tudi svetnic, katere 
so bile v času živega življenja okronane, čaščene, predvsem pa srčne in predane. In takšne 
energije same pridejo do vas. Vendar le takrat do vas, kadar ste pripravljeni na prehod na 
višjo vibracijsko polje. 
 
VRTINČENJE V PROSTORU ALI OKOLI NAS – znamenje, da bo Nekdo odprl višja Nebeška vrata  
 
Kaj to pomeni? 
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Da bolj, ko boste oddajali svetlobo zgoraj, po tistemu kanalu, katero Sem opeval, hitreje 
bodo ta bitja prišla okoli vas in pričelo se bo vrtinčenje okoli vas. Kot paritveni ples. Ta 
energija zapleše okoli vas.  
 
Zato bodite pozorni.  
Včasih se vam kar zavrti v prostoru. Kar, kot bi se vam pričelo vrteti, kar iz ljubega nečesa. 
Takrat ta energija ali ta duh sebe zavrtinči okoli vas, da preveri vse okoli vas. To si pomnite 
in zapomnite. 
 
Tedaj lahko prične lebdeti samostojno pred vami, za vami, iz desne strani ali pa lahko le 
približno na levi strani. Le približno. To je znamenje, da vam bo nekdo odprl višja vrata, 
preko astrala, preko Višjih dimenzij ali plasti, ker ste vrednejši kot si morda vi upate misliti. 
 
In ko zaznate neko vrtinčenje v prostoru je to znak, da je nekdo res prišel odpreti določena 
vrata nad vami. 
 
Kaj to pomeni? 
Tako kot se vam tako navidezna čakra ali energija zrcaljenja vrtinči v določeno smer, je 
potrebno zavrtinčiti tudi vašo takozvano avro ali energijo avre. In ta duh požene ali 
zavrtinči prav to energijo avre, katera je okoli vas navidezno vakuumirana ali pritrjena.  
Se pravi, te duhove, kateri so v sklopu sestavljanja avre, potisne ali z njimi zavibrira ali 
zapleše, se zavrtinči in hkrati odpira višja nebeška vrata.   
In takrat vi brez težav prestopate ven iz telesa. Takrat vi brez težav lahko prestopate višje od 
telesa. Se lahko povezujete, se lahko premikate, se lahko nekako teleportirate. Lahko delate 
marsikaj oziroma vse, kar si vaš duh srca želi ali poželi. In tudi lahko preidete v različne 
časovnice in to je nekaj, kar je morda najbolj pomembno za vas.  
 
ČASOVNI PASOVI, POMEMBNO SE JE ZAVEDATI ČASA 
 
Bodite pozorni! 
Kolikokrat preko dneva, prav vi, kateri ste živi, kot duh od duhá, kateri ste zliti v tej materiji 
kot zadnji živeči, zaznavate različne časovne pasove? Morda na to sploh še niste bili pozorni. 
Vendar, bodite pozorni! 
 
Ko zjutraj vstanete in ko si nekako oči pomanete, vidite, da to niste vi še kar nekaj časa, 
dokler se čisto ne prebudite. Takrat vas telesna struktura popolnoma zbudi oziroma sprime 
s seboj in se telo popolnoma zbudi.  
 
In, ko se telo zbudi, pričnete po nekemu toku dela. Morda dve urici ali tri ste zelo aktivni, 
potem pa telo kot počasi veni. In v nekemu momentu postajate nekaj minutk kar utrujeni, 
kar izčrpani in imate občutek, kot da napol spite ali lebdite.  
 
Ta čas, kateri napol spite in vas morda okolica komajda še zanima ali jo komajda še 
zaznavate, ste vi v temu času ali v temu pasu živeči drugje, se premaknete drugje, drugam, 
v drugo sfero, v drugo ozvezdje ali le v drugi čas, v drugi portal.  
In pomembno je, da veste, da včasih mislite, da sanjate ali sanjarite.  
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Vendar temu še zdaleč ni tako! Zakaj? 
Ker tedaj se le pretočite v drugi čas. In po temu času, se pravi, se vi premaknete v drugi del, 
kjer živite, neki kos nekega dela, in se potem vrnete znova nazaj.  
In potem se telo znova prebudi in ste čisto budni. Kot, da ste vi vi in ste le del poti prespali.  
 
In takšne pasovnice imate večkrat dnevno.  
 
Bodite pozorni, ko kar zakinkate ali kar z odprtimi očmi napol spite ali lebdite, ste dokler 
traja dan, budni, živi in gibljivi. In prav vaš duh, kot zadnja živeča enota, se mnogokrat 
izmakne in gre na teh časovnicah ali pozicijah v druge čase, kjer dela nekaj, kar je dobro za 
vaše telo, za vse vas, kar si vi tukaj v temu času, po mentalu ali umu in razumu resnično 
želite. 
 
Kaj to pomeni? 
To pomeni, da, ko je določen moment, se vi preko dneva, dobesedno, kot bi telo nekako 
zakinkalo ali pospalo, navidezno pospalo, vi premaknete, prav preko tega duhovnega 
svetá, prav preko tega pasa, kjer se duh od duhá nastanja, ta vmesni čas ali pas tega časa, 
kateri se povleče na vas, o kateremu Smo predhodno govorili. Se pravi, se najprej zlijete v 
ta pas in ste nekaj trenutkov ali nekaj minutk prav v temu času. Tam prosto, kot duh od 
duhá, vibrirate in oddajate določeno frekvenco.  
 
Pazite, kaj vi tam oddajate! 
Oddajate tisto, kar si v tistemu momentu želite na bazi fizične materije oziroma po čemer 
hrepenite. In potem se zlijete nazaj. Telo se znova zbudi.  
 
Vendar, ko ste v tistemu času, tik nad seboj, se pravi, globoko še pod astralom, se najprej 
okoli vas nabere določeno število bitij, kateri vidijo, ali vam lahko ustrežejo ali pa ne.  
Če vidijo, da vam ne morejo ustreči oziroma vi višje vibrirate in oddajate močno svetlobo 
energije, se vam oni preprosto niti ne približajo in se odmaknejo in le spustijo vas znova 
nazaj. 
Takrat se znova zavedate tega trenutka tukaj in sedaj. 
 
V naslednjemu preboju ali prelomu, prehodu ali prestopu, se pravi, se vi znova 
premaknete, vendar višje. Takrat sežete lahko tudi v peti astral. In tako greste po plasteh 
preko dneva. Celo lahko tudi 133-krat. Se pravi, skozi 133 plasti greste lahko od jutranjega 
časa, ko ste se zbudili, navidezno zbudili in dokler ste popolnoma zatonili v svet sna.  
 
In v vsakemu času, v vsaki plasti oddajate signale.  
Zato so bitja izredno, izredno poslušna. In višje kot greste, težje vam morda na nek način je. 
Ker bolj, ko se vračate nazaj, bolj vam je hudo, ker zaznavate, da v telesu še vedno nimate 
tistega, kar imate morda višje po določenih sferah ali smereh. 
 
Vendar, kaj se dogaja potem? 
Tako kot Sem dejal. 
Na prvi stopnji se odvija približanje ali približevanje različnih duhov. In enako se dogaja na 
vsaki drugi takšni stopnji.  
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In vsak svet, pazite to!, ima svoje izpustke ali duhove iz različnih asortimanov, iz različnih 
področij in niste vi le tisti, kateri ste nekako na najnižji plasti ali sferi. Na to bodite resnično 
pozorni! 
 
In ne le to! 
Skozi to, se pravi, vi preko dneva ali tedna ali meseca, izdajate svoje želje, ne da bi se 
zavedali. Kot bi vas skenirali, kot bi vas nekako pregledovali kot zadnje živečega.  
In na podlagi tedaj ali tega dokaza ali teh izvršenih postavitev, se lahko spreminja deloma, 
le deloma, tudi zapis.  
Lahko nekaj bitij stopi v sodelovanje in vam poskuša ali pomagati, res srčno pomagati, ali pa 
vam naredi več nereda kot pa reda, več škode kot pa koristi v svojih pomočeh. 
 
Zato je izredno pomembno, da se zavedate časa. 
 
TEHNIKA NADZORA NAD DELOM DUHA 
 
Ko prvič nekako izparite iz telesa in rahlo ste »navidezno« prisotni v telesu, je pomembno, 
da se tega zavedate, da naredite umsko – prav zavestno naredite kot, kje pa ste? Prav 
poiščite se. In dajte, nadzorujte, kaj se z vašim delom duha dogaja! Poglejte kje je. Ko ga 
ugotovite, da ga nimate v prostoru ali v telesu, ga poskušajte zaznati, kje se on nahaja 
oziroma kje ste ga oddali.  
 
In takrat boste zaznali nekaj in se boste pretvarjali, kot da je nekaj, a hkrati ni nič nekaj. 
Takrat prihaja v umu in razumu do nekih navideznih blokad, ker mislite, da ste si izmislili, da 
se nekako pretvarjate, da je to nekaj, kar vaš um ali pa razum pričneta halucinirati. Vendar, 
vzemite  točno tako kot se vam zdi oziroma kot vidite, da je. In nič se ne vpletajte. Le 
opazujte! 
 
In ko se bo energija vašega duha vrnila nazaj, pazite to!, lahko prvič dobite fizični kontakt 
znotraj sebe. Se pravi, se lahko umska duhovna energija poveže z vami kot z zasnovniki, z 
zasnovnikom ali duhom, kar ste postali, ko ste zapustili vaš prostor vaše fizične materije.  
 
In tedaj boste šele zaznali tisto nekaj, kar je najbolj prefinjenega v vašemu telesu. To pa je 
tisti občutek oziroma glas ali zaznave, kako se vi lahko karakterno spreminjate.  
In to je nekaj, skozi kar se lahko naučite, kdo vam daje kakšno karakterno podobo, kateri duh 
v ozadju, se pravi, lahko stoji, da vi nekako govorite ali se učite ali se smejite ali ste sproščeni 
ali ste prilagojeni.  
 
Prav skozi to tehniko nadzora ali, ko se ta energija kot duh, kot zasnovnik vrača nazaj v vas 
kot ta nalitek, se pravi, jo le poskušajte videti in zaznati in pričnite vzpostavljati stik.  
In to je točno tisto, kar se vam dogaja, ko zjutraj vstanete in si pogledate oči. Ko pogledate v 
zrcalo in vidite, da vas sploh ni. Ste čisto otopeli in vas ni. To je točno tisto, kar se z vami 
dogaja. 
 
In, ko se boste povezali sami s seboj znotraj sebe in pričeli komunicirati, boste počasi šele 
prišli do točke, kaj ste vi, čisto sami in vaša nešteta možna premikanja zmage ali nove 
pozicije so na vaši strani. 
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Pomembno je, da se zavedate, zakaj ste vi kot zadnji živeči duh ali energija ali postavitev 
tako izjemno pomembna.  
 
Najprej ste pomembni zato, ker lahko sebe premikate in se premikate, ne da bi se zavedali 
tegá. Pomembno je, da se zavedate tegá.  
 
Kot drugo, izdajate podatke, ne da bi se zavedali za to. Kar pomeni, da morate biti točno 
takšni kot ste!  
Se pravi, takšno frekvenco ali zapis oddate navzven, kamorkoli, v katerikoli svet greste in 
ne morete ničesar skriti. In k vam pridejo Bitja, točno takšna, katera vam lahko pomagajo 
ali pa tudi ne, zavisi, kakšna je vaša postavitev.  
In to je tisto, kjer je osnova, da vi lahko višje zavibrirate oziroma oddate ta pravo 
frekvenco, pravo moč svetlobe, da res Visoka Bitja pridejo v približek ali v približevanju k 
vam, da vam res pravi pričnejo pomagati. 
To je izredno pomembnega pomena. 
 
Zato vam svetujem takole: 
V času dneva in ne noči, takrat druga bitja nadzorujejo telo, um in razum, se pravi, se odpre 
čisto drugo polje. Takrat vi ne morete več nič narediti.  
Lahko pa za časa budnega stanja spreminjate zapis, postavljate svoj fokus in preoblikujete 
tudi ta proces. In prav tukaj je tista moč, katere morda se sploh ne zavedate.  
 
Mnogo je ljudi, kateri pišejo določene knjige ali določene besede, kako sebe sprogramirati, 
da dobite morda denar, da dobite ljubezen, da dobite premoženje, da dobite kar pač 
potrebujete oziroma kar ste si vi zamislili. To je prav ta proces, katerega vi lahko zavestno 
postavite. 
 
In, pazite to! 

 
Se pravi, ko se boste vi naučili, kako se vi premaknete in da se vrnete in 
povežete, se pravi, kot umski in osnovni del, se pravi, se to dogaja, tako kot 
rahlo ob materiji, na sprednji strani telesa ali fizične materije.  
In, ko naredite to nekajkrat, se boste naučili, kako nadzorovati sebe. 
 

Tedaj bo um in razum lahko naložil informacijo vašemu duhu ali sami sebi ali samemu sebi, 
kot zasnovniku ali delni energiji, katera se izlušči in potuje, se pravi, z določeno informacijo 
na določene svetove. In zato nekateri zmorejo spremeniti program in nekako pripeljati v 
času fizičnega življenja materialnost prav do sebe ali tisto nekaj, kar si želijo in dobijo tudi za 
sebe. 
To je tisto nekaj, kjer je nekakšen zatič. Zato to zavestno programiranje, kot ga vi poznate, 
dejansko deluje prav na tej bazi, skozi katero Smo vas peljali. 
 
ASTRALNO POTOVANJE 
 
Bodite pozorni! 
Torej. Če nekako veste, kdo ste, kaj ste in zakaj ste, se pravi, boste vedeli tudi, kako 
nekako urgirati, kadar se zgodi, da ostajate izven telesa. 
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Velikokrat se zgodi, kadar meditirate ali ko astralno potujete, se pravi, greste skorajda na 
podoben način, skorajda v podobne situacije, vendar po drugih poteh, v te različne 
svetove, se velikokrat zgodi, da se izgubite in se ne morete ali ne znate več vračati nazaj. 
Takrat prav čutite, kako ste izgubili svoj delež ali delček od sebe. Zato astralno nikoli ne 
smete potovati zvečer, ko ste utrujeni.  
 
Zakaj? 
Ker vaša umska ali razumska enota ne more več vas nadzorovati in vas popeljati nazaj, če ste 
vi utrujeni. To je pa nekaj, kjer se moramo še zaustaviti. 
 
Kadar se zavestno spravite iz telesa in potujete nekam in pridete nekam, ali skozi 
meditacijo ali skozi neke portale, prehode, svetove – karkoli, se pravi, kjer ste se vi 
zavestno premaknili in čutite, da ste tam, v nekemu drugemu času, kraju ali momentu, je 
zelo pomembno, da ostanete budni!  
Ker tedaj imate kos od sebe ali zadnjega duha prav tam. In morate ga pripeljati nazaj.  
 
Zato ne smete zaspati, dokler svojega duha ne pripeljete nazaj, ker drugače izgubite del 
sebe! Ali lahko celoto sebe!  
Tedaj potem drugi prevzame telo in zato imate vi težave, ker ne morete priti nazaj v 
telesno strukturo. Zato astralnega potovanja nikoli ne delajte v noči, ko ste utrujeni, ali 
preko dneva, če ste utrujeni. 
 
Najprej se naspite. Najprej se odpočijte in potem zavestno izpuščajte svojega duha, da 
potuje, da se premika ali giba, kjerkoli se pač nagiba. 
 
TEHNIKA – KAKO PRIPELJATI SVOJE IZGUBLJENE DELEŽE IZ ASTRALNEGA POTOVANJA NAZAJ 
V TELO 
 
V primeru pa, da se zgodi, da ste vi zaspali med vodeno postavitvijo, ste del sebe žrtvovali 
oziroma ste sebe izgubili. In kar na vsem lepem, ko se zbudite, vam nekdo prišepne izza 
ozadja, vedno na desni strani: »Pozabili ste se povleči nazaj!« Ali pa vas spomni, kaj ste 
delali in da ste zaspali. To je bistvo, kar vam govori, da ste del sebe izgubili. 
 
Takrat se prebudite in pojdite zavestno nazaj v ta svet. Znova del duha izpustite ali del 
energije in jo peljite v svet, kjer ste pospali ali zaspali in se sfokusirajte, da najdete svoj 
delež. Ga spojite s svojim deležem in ga pripeljite nazaj v telo.  
 
Če boste to prevečkrat naredili in boste preveč deležev izgubili, boste postali živa tarča za 
napad drugih bitij, kateri so duhovi okoli vas, kateri ne prestopajo višje ali nižje in so točno 
tisti, kateri sobivajo in občasno, tu in tam, prihajajo med vas. 
 
In prav tukaj morate biti izredno pomembni! 
Ko ljudje zaznavate, da je čas, da nekako sebe premaknete v duhovni liniji naprej, je 
pomembno, da, ko v prostoru zaznate, Smo prav na začetku tega predavanja, v prostoru 
bitje, se pravi, je to bitje, katero se večkrat pojavlja in čaka, prav ta moment, da se boste vi 
odpirali in sami sebe pretakali navzven.  
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In, ko pozabite, ko zaspite in če zaspite in sebe ne povlečete nazaj, je kot od neke celote 
vedno več energije vaše zunaj. Vi postajate vedno bolj prosojni ali odprti, vedno manjša je 
vaša energija pokrivnosti. In tedaj boste zaznali, kako v prostoru se vedno več takšnih 
duhov nahaja in vedno bolj intenzivno vas opazuje in z vami »sodeluje« in vedno bolj 
postaja v prostoru hladno. Se pravi, tedaj morate popolnoma prekiniti s povezavami in 
povleči vso svojo energijo duha nazaj.  
 
To pomeni – ali, da greste na sonce in se preko svetlobe dobesedno napolnete in se 
sfokusirate, zrete v sonce, katero zahaja in pričnete zavestno vleči ali povleči na identično 
nekako pozicijo, kot so bili partnerski odnosi, se pravi, na tisti tehniki ali po tisti tehniki, 
enako svojo energijo nazaj. Takrat boste začutili, kako ste se znova zapolnili in to je tisto, 
kar vi rabite ali porabite.  
 
Tako boste preprečili, da kdo drugi vstopi v vas, da boste znova zapolnjeni. In to je tisto, kar 
je zelo, zelo pomembno da veste! 
 
POVEZOVANJE Z DUHOVI 
 
Kadar pa so duhovi, tisti, kateri se gibajo okoli vas in so dobri, topli in jih prav začutite, da 
vam pomagajo in da se jih ne bojite, se pravi, oni nikoli, nikoli ne bodo vstopali v vas, ker 
imajo svoje odposlanstvo tukaj in sedaj. Morda tudi to, da pomagajo vam – ali po svoji 
izbiri ali po svojih željah ali pa po določenih navodilih.  
 
Tedaj vedno, kadar boste delali z duhom, mu vedno nekako sugerirajte ali ga poprosite, da 
je vedno na nasprotni strani, nasproti vam. Nikoli za vami, zato, ker se boste vi bolje počutili 
in lažje ga boste začutili.  
In naj le nekako se poveže z vašo zgornjo dlanjo ali, če delate preko kart, se pravi, z zgornjo 
dlanjo rok.  
Če pa nekako delate zdravljenje, se pravi, se pa lahko poveže le preko ene dlani, znova 
zgornje dlani. Takrat boste prav čutili, kako vam nekdo ob strani stoji in tako izrazito ga 
zaznavate, kot bi bil človek ali čuteče bitje ob vas, za vas, preko vas. To je tisto, na kar 
bodite pozorni! 
 
Tako, da, od duhov lahko poberete ali dobre ali slabe energije.  
Sedaj veste, kako in kaj morate paziti na sebe, da nekako ne postanete ujetniki ali 
raztrganina in to je košček od tegá, kar sestavljate mozaik. Vendar, kaj kmalu boste spoznali 
svoje telo v takšni celoti, da ga boste nadvladali in ne drugi nadvladali vas.  
 
Do sedaj druga bitja vladajo vam.  
Druga bitja postavljajo pozicijo življenja –  kdaj boste vstali, kdaj boste spali, zakaj boste 
vstali, zakaj boste jedli, zakaj boste nekaj naredili ali postorili? Se pravi, vam dobesedno 
odmerjajo vaš čas, vaš tempo življenja in vsegá. 
 
Ko pa boste vi nadzorovali in spoznali telo, predvsem spoznali, ga boste pričeli nadzorovati. 
Se pravi, se bo tok življenja umiril. In prav vi boste tisti, kateri boste odločali, kaj boste preko 
dneva naredili in če boste kaj naredili ali pa nič postorili. Se pravi, to je tisto nekaj, kjer 
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potem pridete v navidezni čas ali čas mirovanja. To je tisto, kar pride kaj kmalu pred vas ali 
pred vaše obličje. V temu tempu tega življenja pa je to izrazitega pomena, ker le tako boste 
dejansko nadzorovali in spreminjali tako svet okoli sebe kot tudi sami sebe. 
 
Jaz se Bom za nekaj časa pravzaprav znova premaknil. Malce Sem se višje pretočil zato, da 
vam je bilo lažje in tudi meni je lažje prevajati.  
Jaz se Bom odmaknil. Vam predlagam nekakšen čas za oddih, da si tudi vi nekako odpočijete 
od nekakšnega poslušanja ali sedenja.  
 
Drugače pa ste danes dobili posebne daritve, kateri so bili nekako predhodno, nekatera bitja 
izbrana prav na Zemlji, duhovnih energij ali duhá, kateri vam bodo odnesli oziroma ponesli 
tiste slabe energije, katere so tako na levi strani, izza hrbtišča nekako zataknjena in vas 
ovirajo v vašemu razvoju. Tako, da, prav skupina bitij, pod nadzorom našega Stvarstva, se 
pravi, je odvzela del bremena prav na fizični materiji iz tega življenja, da vam bodo namesto 
vas nekako naredili določene izravnave, da se bo vaš čas malce hitreje premaknil. Oni pa 
bodo nato, se pravi, blagoslovljeni ali počaščeni, da so naredili zaključke in da bodo šli lahko 
znova med vas, med nas, kakorkoli že. Se pravi, bo za njih poskrbljen ta čas. In to je tisto, kar 
boste vi zaznavali.  
In to je nekaj, kar vam zna veliko več odtehtati kakor marsikatera daritev, katero duša 
razdeli, malo po sedanjosti ali preteklosti ali prihodnosti. Se pravi, to je tisto, kar je prav v 
temu trenutku za vas, za sedaj. 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 



 

 20 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim.  
Takole. Končno Bomo lahko nekako tudi nadaljevali. Tudi pri nas Smo nekako potrebovali 
majčkeno oddiha, da Smo nekako še preverili, kako je potekalo vse skupaj glede darovanja in 
vsegá. In kar dobro so se zemeljska energija ali bitja ali privrženci ali pa naši prijatelji kar 
dobro odrezali. Tako, da, vsekakor vse pohvale za njih. 
 
Znova Bomo nekako nadaljevali. Vendar, ta čas je pravzaprav namenjen vam, dragi moji. Čas, 
kateri je pravzaprav odprt za vsa vaša vprašanja, takšna ali drugačna. Na vse Bomo poskušali 
odgovarjati kar se da preprosto, tako, da se Bomo vsekakor razumeli.  
Takole, kdo bo pravzaprav prvi? Kar izvolijo! 
 
»Prisrčen pozdrav.« 
 
Tudi vam. 
 
»Iskrena hvala za lepo predavanje in za vse lepe informacije, ki ste nam jih danes podali. 
Dovolite, da zastavim eno posebno vprašanje, ki se nanaša na moje, bi rekel, malo na svoje 
poslovne odločitve, ali bi lahko rekel nekaj takega. In sicer, nasproti mi je prišel človek, s 
katerim sva se pred kakšnim letom razšla. Vedeli boste, verjetno kdo. Pravzaprav nekako 
na mojo pobudo, ker sem dobil občutek, da me želi izigrati. Vendar sem mu takrat, ko sva 
se pogovarjala, podal marsikatero zelo koristno informacijo z zelo dobrimi nameni, da bi 
skupaj poslovno sodelovala. Zdaj je v ta projekt vstopil sam in me ponovno povabil k 
strokovnemu sodelovanju. Nisem ob tem dobil nobenih negativnih občutkov. Pravzaprav 
sem mu potrdil nekako sodelovanje. Pa vendar me prevevajo malce misli na to, da bi šla 
zadeva v napačno pot. Čeprav, glede na to, kar ste mi pa že v preteklosti povedali, pa 
imava veliko skupnega in vse skupaj veliko smiselnega. Tako.« 
 
Zelo preprosto je tole vprašanje ali pa odgovori. 
Ta oseba ničesar ne more narediti mimo vas ali preko vas. Le skozi vas lahko odpre in pride 
do tistega nečesa ali do tiste ciljne točke, katero si je postavil in zastavil. Vse, kar je bilo 
predhodno odprtega in je poskušal, kot vidim tukaj, marsikaj postoriti, so se mu vrata 
dobesedno zapirale in je prišel do točke spoznanja, da to, kar je prišlo iz vaše strani, je lahko 
nekako plod le nečesa skupnega. 
Tako, da od vas bo pravzaprav odvisno, kaj in kako boste tukaj sprovedli ali nekaj postavili. 
Jaz Bi vam svetoval. Še malo počakajte. Poskušajte narediti tisto, kar imate odprtega v temu 
času. Šele kasneje boste videli, kdaj je primeren čas za to ali pa ne. Ker se vam bodo odpirale 
dve poti. Vidim tukaj, neka tujina. Nekaj v povezavi s tujino. Vendar, ni čas za neke dokončne 
odločitve, vsaj nekaj mesecev v temu letnemu času še majčkeno počakajte.  
 
Poskušajte nekako zaključiti, se pravi, te stare, odprte primesi, tudi nekega študija ali nekaj 
takega. In skozi to, potem lahko dejansko tudi odprete to poslovno pot. 
Vendar boste imeli veliko večje preglavice z njim, ker boste ugotovili, da sploh ni oseba 
takšna, kot se je pokazala. Vendar, ne po njegovi srčnosti – to ste pravzaprav že opazili, 
vendar po njegovemu znanju. Boste videli, kako se tukaj pravzaprav izgublja za vami, da ni 
vse tako kot morda vidi vaše oko. 
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Jaz vam svetujem, bodite previdni in počasni. Hitite počasi in se vam bodo dogodki vse 
skupaj zelo dobro postavili. Boste pa vsekakor imeli možnost sodelovanja. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Moje vprašanje pa je, kaj bo z mojo družino?« 
 
Jaz vidim takole: 
Bodo tukaj neke spremembe. Vendar, ne bodo slabe spremembe.  In ne bo se tako odvijalo 
kot se vidi tukaj in sedaj. Bodo spremembe. Kot, da se bo potem, po nekaj mesecih ali malce 
daljših tednih, dejansko naredil neki preobrat. In tako, kot bodo postavili, bodo znova 
razstavili. In vse se bo dejansko vračalo na začetno stičiščno točko, kot ste nekako nekaj 
tednov pred tem, tukaj in sedaj, tudi bili.  
 
Bodite pozorni! 
Šele čez nekako, približno pet mesecev ali polletnega časa, se pravi, je čas, ugodnejši za 
postavitev in za preoblikovanje prav v družinskemu krogu. Vam pa znajo tukaj nekaj ponuditi 
oziroma se zna zgoditi, da bodo naredili neke spremembe, vendar jih bodo znova vrnili na 
začetno točko, ker ni pravi čas za neke spremembe. Vendar, bodite potrpežljivi. Vse se vam 
bo sestavilo. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za daritve, za katere sem prepričana, da mi bodo pri mojih 
trenutnih težavah pomagale. Tako, da vas prosim, da mi stojite ob strani. Bi pa samo tole 
vprašala,  se navezala na temo, o kateri ste danes govorili. Par dni nazaj, se mi je v sanjah 
pojavil moj bivši, pokojni mož. Pa me zanima, ker nikoli nisem sanjala o njemu, ali mi je 
prišel kaj povedat?« 
 
On je bil danes eden izmed tistih, kateri je nekako pobiral in razbremenjeval. To je bilo tisto, 
kar vam je predhodno opeval in tudi napovedoval. Tako, da je danes tudi bil in je sodelujoči. 
 
»Lepo ga pozdravljam.« 
 
Vsekakor, da. 
 
»Lepa hvala za vse, kar ste do sedaj mi dali in upam, da bom še naprej dobivala, tako jaz 
kakor tudi moja družina, ker dejansko čutim, kako se stvari razbremenjujejo. Kako gredo z 
nekim drugim tokom in kako je vse lažje. Imam pa veliko, veliko prošnjo. Proti koncu 
lanskega leta sem bila pri vam na individualnem pogovoru v zvezi z mojo nečakinjo Ano, 
katera je zdaj na zdravljenju v Rimu. Vi ste takrat povedali, kako bo to potekalo. Sedaj je 
prišel ta čas. Jaz sem seveda sedaj to spomnila. Pa vas lepo, lepo prosim za pomoč. In zdaj 
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je momentalno čas, ko išče darovalca. A da vam o vsem tem govorim, pa mi je posebno 
težko. Hvala lepa za vse.« 
 
Zagotovo se da tukaj še marsikaj premakniti. Vendar Smo že kar nekajkrat molili in delali 
določena obhajanja tudi iz naše Najvišje sfere in usklajevali tako nižino kot tudi Višino. 
Vendar, vsekakor, vsekakor se Bomo potrudili za njo. Vi bodite pozitivno naravnani in 
vsekakor se lahko marsikaj spremeni za njo. Vendar, ima pozitivne rezultate. Tako, da, tukaj 
se zna najti tudi darovalec. Tako, da le pogumno naprej v temu času! 
 
»Hvala.« 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam, Lana in Gospodom. Imam pa vprašanje, in sicer: 
težavo imam pri odpuščanju. Imam neke stare zamere do nekih ljudi, ni sicer veliko. Skozi 
sem mislila, da sem že to obvladala, obdelala. Ampak, ugotovila sem, da je samo zunanje. 
Notranje pa me zelo obremenjuje, tako, da prav čutim eno tako fizično bolečino kadar 
pomislim na njih in bi hotela sprejet stvari take kot so in jim odpustit, da ne bom jaz trpela. 
Tako, da, tega bi se hotela rešit, no, ker mislim, da mi sploh to ne paše več. Hvala lepa.« 
 
Jaz Bi vam svetoval takole: 
Poskušajte imeti neki dan, ko boste popolnoma pripravljeni na to in sproščeni, neki iskreni 
pogovor z določenimi ljudmi. Vendar, ne v smeri ali v stilu, da bi kaj obsojali ali da bi nekako 
kaj obremenjevali. Vendar, le povedali in jim prišepnili, kaj vam je obležalo na duši in zakaj.  
 
Tedaj boste videli njihovo reakcijo in skozi to dejansko lahko več kot 90 procentov teže 
dobesedno izpari, ker se to dobesedno pretoči na njih. In ta energija, katera je nekako kot 
zapisana energija, vaša in vam dela težo bremena znotraj vas, se pravi, se v določenemu 
pogovoru ali razgovoru, kateri naj bo dokaj kratek, dokaj kratek, brez obsojanja, brez 
česarkoli, dejansko pretoči njim, čisto samim.  
Tako, da, poskušajte s tem. Vendar, vidim, da nekako boste tudi to prestopili. 
 
»Dober dan Gospodje in Lana. Jaz bi pa rada povprašala, kam nas bodo pripeljali vsi ti 
različni lobiji – farmacevtski, politični, prehrambeni in drugi?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Peljejo vam ali pa vas k nekemu koncu, k nekemu zasužnjevanju oziroma uničenju. Od vas pa 
bo odvisno, koliko boste pustili, da manipulirajo z vami oziroma, koliko boste kot masa ljudi 
dopustili, kaj lahko oni prodajo vam oziroma kaj ne? To je sodobno suženjstvo, v kateremu 
ste in se le časi davnine ponavljajo, obnavljajo ali na novo postavljajo. 
Tako, da, tukaj pelje le k nekemu koncu. Tako, da, tukaj bo določena sprememba.  
 
Vendar, poskušajte razumeti – v teh šestih mesecih, morda do devetih, vendar si upam 
napovedati, da bodo dogodki zelo ozko strnjeni, vas znajo res, kar iz nekaterih večih smeri 
dobesedno stisniti, kot ljudstvo, kot ljudi, da bi vas nekako opeharili za marsikaj, predvsem 
pa za denar in za vašo prostost.  
 
Tako, da, Jaz vam svetujem kot množici ljudi: 
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Bodite strpni. Bodite potrpežljivi. Vendar, jasno in razločno izražajte, kaj dopuščate in česa 
ne sprejemate oziroma ne dopuščate.  
Drugače vam bodo odvzeli tudi duhovnost, tudi duhovno energijo. Tudi tisto, kar se vi 
ukvarjate z zelmi, z zelišči, s tistim jedrom, bistva vsegá, da ohranite in obnovite ali se vrnete 
nazaj v to nit tega božanstva ali prvobita kot ste ga poznali. Tako, da tukaj vsekakor bo 
potrebno izražanje.  
 
Vendar, se pa vidi, da bodo šli ljudje na cesto oziroma v neki upor, kar pa bo nekako tudi 
deloma prisilil nekako vladno pozicijo, da nekaj spremeni in prilagodi.  
In dokler ne boste sebe uprli in postavili meje, bodo oni vedno znova postavljali sami za vas 
meje. Pomembno je le, kdo bo komu postavil meje. Vendar, znate biti uspešni. Vendar, zna 
biti pa kar nekako neprijetno.  
 
»Ponižna zahvala. Pred nekaj tedni je v moj pljučni predel vstopila neka energija. Ali je bilo 
to kaj slabega?« 
 
Ne vidim neke slabe energije. Zaradi tega, ker se ta energija preprosto, preprosto lebdi in 
spaja z vami. Je pa energija, katera vas bo gnala naprej k določenim spremembam oziroma k 
zaupanju samemu sebi. Tako, da, zna vam zelo pozitivno pomagati, vendar le tedaj, kadar 
boste vi poslušali sami sebe. Kadar ne boste poslušali sami sebe, boste imeli občutek, kot da 
ste sami, samcati ali osamljeni na tej življenjski poti.  
Tako, da, bodite pozorni, kako pravzaprav to bitje zaznavate. Je pa moška energija, katera 
vas bo popeljala v nasprotju s tem, kar imate. Vendar v veliko spremembo, predvsem pa k 
bistvu, jedru vaše zmage. Ker to je tisto, za kar je ta energija vam kot prišlek tudi prišla 
oziroma ste ji dopustili, da je nekako pristopala. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Bi pa imela eno osebno vprašanje. Imam 
bolečine v hrbtenici, in sicer v spodnjem delu. Se trudim, ampak nekak nočejo od mene.« 
 
Poglejte! Jaz bi vam svetoval – poskušajte narediti ali delati pranske vaje. Skozi pranske vaje 
se hrbtišče dejansko prične obnavljati in razpirati in vračati v prvotni položaj. To je tisto, kar 
bi vam svetoval.  
Vendar, takrat, kadar delate pranske vaje, bodite pozorni tudi na dih. Ker prav dih in duh, 
katerega sestavljate pri samih pranskih vajah, se pravi, tudi blagodejno odpira hrbtišče, 
katero je posedeno oziroma nekako, kot malce sesirjeno. To je tisto, na kar bodite pozorni! 
 

Drugače pa vam svetujem, da se večkrat, resnično večkrat, preko dneva 
zapolnete preko trebuha, se pravi, kot bi zrak ujeli preko trebuha, prav 
preko te sprednje čakre, trebušne čakre in zaznali boste, kako se energija 
pravzaprav vakuumira oziroma polne. 
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Potem se preko tega balona dejansko pričnite raztezati.  
Sedaj se ne smem, da ne Bom pretrgal kakšnih povezav.  
Se pravi, da se raztezate kot muca.  
 

 
In, ko boste delali to, se bo ta pranska energija ali prvotna hrana, prvobit prane, pričel spajati 
z vami in se zna tudi telo pričeti regenerirati. Na to bodite pozorni! 
 
Drugače pa vam svetujem tudi morda kakšno bioresonanco ali kaj takega, skozi kar se tudi da 
telo obnavljati ali postavljati. Imate tukaj tudi določene masaže oziroma določena eterična 
olja oziroma zmesi, katere tudi kot homeopatsko pomagajo nekako prodirati v notranjost. 
 
Vendar, vaša velika težava je padec predhodnega življenja, kjer ste padli s konja na nekakšen 
breg. Od tam imate osnovno poškodbo. In, ker se je duša oziroma telesna struktura obrnila 
in se pretočila, imate sedaj obdobje, katero zna potrajati tudi dve leti, se pravi, kjer se potem 
težava tudi odstrani.  
Bi vam pa znala uradna medicina tukaj ponuditi tudi neko svojo pozicijo. Vendar vidim, kot 
da se vi ne bi za kaj takega odločali.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala vam za vse, kar mi podarjate, pa, da mi stojite ob strani na moji 
poti. Prosim vas za spremstvo nekoga, ki odhaja na neko pot. Vprašala bi vas pa za neko 
starejšo osebo. Njen mož je že dalj časa pokojni in jo večkrat obhaja in prihaja k njej 
pogosto. Pa jo zanima, ali mora ona tudi kaj storit za njega, zdaj še?« 
 
On je pravzaprav dokaj navezan na njo. Tudi neko ljubosumje se vidi iz tegá. Vendar, neka 
pripadnost, kakorkoli jo tretirate, je pravzaprav tista, zaradi katere se on zagotovo še nekaj 
časa ne bo želel izmakniti ali odmakniti.  
 
Vendar, Jaz svetujem takole: 
Naj prižge v prostoru belo plameničko in naj moli za njega oziroma naj prosi njega, da 
zapusti oziroma izpusti njo, da živi v temu času, v temu trenutku, v kateremu je ona še 
živeča in postavljena. In, da ga prosi in naproša, da se odmakne od nje ali od njenega 
življenja samega. Ker zna biti to dokaj moteče, dokaj naporno in običajno, kadar pričnejo 
intenzivneje obhajati ali prihajati nazaj, se pravi, rajni, se lahko dogaja, da tudi rajni želijo 
vstopiti v telo, vendar le zaradi tega, ker bi želel imeti bližino z osebo, na katero je bil morda 
tudi vezan ali povezan.  
 
V nasprotnemu primeru, če nekako ne bi šlo, se pravi, skozi njeno molitev ali prošnjo, Bi 
svetoval, da se obrača na nas, da Bomo Mi poskušali, z njenim dovoljenjem ali privoljenjem, 
tudi poskrbeti za to osebo in jo morda premakniti, ali nekako drugače postaviti v drugi svet 
ali pa drugače poskrbeti za njo. 
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»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav tudi od mene. Hvala lepa danes za vse daritve. Bi pa imela tudi osebno 
vprašanje. Imam že kar nekaj časa problem z levo stranjo glave. Sploh to noč nisem niti 
spala. Glava je tako, kot da bi bila omrtvičena, da ne bi bila moja. Če mi lahko kaj, na 
osnovi tega poveste?« 
 
Jaz vidim takole: 
Vam nagaja neka moška energija, katera je znotraj v telesu in odhaja. Dobesedno pa je 
poškodovana energija. In to je tisto, kar vas najbolj, pač, bremeni.  
 
Jaz vam svetujem takole: 
Poskušajte iti kot skozi prostor mirovanja. Se pravi, vzemite si kot čas za meditacijo. Vendar, 
poskušajte se čisto, čisto popolnoma sprostiti. Takrat boste zaznali nekakšen pritisk na 
določeni strani.  
 
In potem naredite le takole: 
Ko boste zaznali to energijo, se pravi, kot naslonjeno na vas, jo preprosto, kot bi jo v mislih 
prijeli in jo premaknite od fizičnega telesa proč od vas, v avro. Iz avre pa jo Bomo odstranili 
Mi, čisto sami, ker ne smemo vstopati v polje fizične materije.  
In, ko boste naredili to, preprosto zlato svetlobo spustite v sebe in se zapolnite prav po 
strani, kjer je bil on v notranjosti.  
 
In, ko boste zaznali morda, na levi strani, na levi dlani, pravzaprav energijo, kot da je nekaj 
pripeto, preprosto le spustite zlato energijo skozi svojo dlan, da se sperete in zapolnete. In se 
vam zagotovo ta energija hitreje odlušči iz vas.  
Je pa to prav v strukturi materije in zaradi takšnih bitij potem nastanejo tudi poškodbe na 
fizični materiji, ker se davnina ponovi ali obnovi.  
Tako, da, to je tisto, kar naredite morda v roku dveh ali treh noči. Mi pa Bomo potem 
poskrbeli naprej za njega. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala najprej za daritve. In pa posebej bi se rada zahvalila in 
sem vas pred časom prosila, da ste prisotni oziroma mi pomagate v procesu zdravljenja 
moje mame. In zelo lepo se vidi in čuti ta vaša pomoč.«  
 
Da. 
 
»Bi vas pa prosila, če ostanete še naprej, da se ta proces zaključi, tako, kot je za njo prav.« 
 
Vsekakor se Bomo potrudili za njo in ponižno sprejemam vašo zahvalo od vseh nas. 
Vsekakor.  
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 »Imam pa še eno vprašanje.  A mi lahko majčken obrazložite, kaj se dogaja z ljudmi, ki, ko 
grejo, ko so dementni? Ali pa, da imajo Alzheimer? Kaj z njimi? In kaj pravzaprav lahko 
tudi mogoče jim pomagamo? Ali, kaj bi se dalo naredit?« 
 
Ti ljudje se masovno premikajo iz časa v čas, iz prostora v prostor. Vendar, kot duhovna 
energija ali energija znotraj telesa, zato oni izgubljajo spomin. Takšni ljudje mnogokrat 
izgubljajo spomin, vendar le zaradi tegá, ker del od neke celote, katera je kot v celoti zlita ali 
prelita odide, se premakne ven iz materije v drugi svet ali v drugi čas, kateri so paralelno 
povezani ali pa se spajajo s svojimi deleži, kateri so kot v shrambi izven fizične materije ali 
proč od fizičnih ljudi.  
 
To je tako, kot v vaših knjigah na nek način opevate, ko pravite, ko izstopate iz telesa, 
pristopate k svojemu deležu, vidite veliko, visoko drevo oziroma vaše telo. Zlijete se z njim in 
postajate isto, enota ali celota.  
In tako se dogaja predhodno in predčasno prav s takšnimi bolnimi oziroma dementnimi 
ljudmi.  
 
In ti kosi izstopajo predčasno. Vendar, zakaj? 
Zato, da se predhodno pričnejo soočati in zaključujejo procese gledanja. In, ko takšni ljudje 
pridejo kot zadnja živeča enota na površje in zapustijo telo, imajo običajno že izravnano 
energijo in se potem celota tudi naredi, zvakuumira. In takšni ljudje potem nimajo več 
podlage, se pravi, kakšne bolezni ali kaj takega, za prihodnje rojstvo ali pa kaj drugega.  
 
Tako, da, kakorkoli je morda v zemeljskemu času hudo ali težko, je potem na drugi strani, ali 
v Onostranstvu ali na drugi poti, vsekakor lažje, lepše in boljše. Tako, da, za takšne ljudi je 
običajno dobro in lepo poskrbljeno.  
Vendar, ko se spoji celota, se pravi, se potem s celoto zavedanja, kot ste izživeli v zadnjemu 
življenju – se pravi, če ste bili srčni in topli in iskreni preko celega življenja, tudi ponese vaša 
energija višje kot si sploh upate misliti ali pa nižje v svet, kjer se morate še kaj soočati ali kaj 
podobnega. 
 
In enako se dogaja tudi pri drugih boleznih. Vendar, pri nekaterih se hitreje prihaja do 
nekega spajanja.  
Pri nekaterih, predvsem pri kakšnih boleznih, kjer um in razum zelo dobro funkcionirata, telo 
pa pravzaprav nasprotuje oziroma počasi odpoveduje, če Smem uporabiti sploh ta izraz, pa 
se ta notranja energija spušča ven v avro. In imate v avri kot nekakšne mehurčke ali nekaj 
podobnega, ker se notranjost preprosto pretaka v zunanjost. In potem preko noči, običajno 
okoli pol polnoči ali poldruge ure, se pravi, drugi delež, kateri je izven avre, pride po svoje 
deleže in tako sestavljajo in shranjujejo celoto, nekako drugače, kot si vi upate predstavljati. 
Vendar, tako je vedno prav poskrbljeno.  
Vendar, vse te bolezni so v naprej, v usodi določene. Morda le en procent je takšnih, kateri 
niso izbrani, kot vidim tukaj, kjer so jim kaj podtaknili ali zemeljska bitja jih kaj obtežila ali kaj 
podobnega. Vendar so sila redki.  
 
»Hvala.« 
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Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Zahvaljujem se za vse daritve. Mene pa zanima za včerajšnji spor, ki se je 
zgodil? In me zanima, zakaj me od te osebe energija kakor odganja stran?« 
 
Zato, ker vi zvišujete frekvenco in ste moteči za to osebo, katera znižuje frekvenco. Vendar, 
tako kot greste vi navzgor, gre on navzdol. Vendar, to je tisto, skozi kar vi rastete.  
 
Ne obremenjujte se!  
Tako kot se je zanetilo, se bo tudi umirilo in razrešilo. Tako, da tukaj preprosto pustite 
situacije naj odtečejo proč in se bo vse nekako zložilo oziroma sestavilo. Vendar, to je tisto, 
kjer dejansko postajate moteči faktor za tiste ljudi, kateri so drugačni od vas. In to je tako, 
kot bi svetlobo in temo skupaj postavljali. Vsekakor bi odbijali in sebe drug od drugega 
odvijali. Tako, da, tukaj se nikar ne obremenjujte! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za današnje daritve, za vso vašo pomoč in vodenje. Pa 
me zanima – v zadnjih tednih je Slovenijo zelo prizadel žled. V javnosti se pač pojavljajo 
informacije, da je bilo to nekje načrtno narejeno s strani tujih sil. Pa me zanima, če je to kaj 
resnice? Drugo pa, predvsem, kako zdaj tej ranjeni naravi pomagat, da se vzpostavi neko 
ravnovesje? Hvala lepa.« 
 
Jaz ne vidim neke tuje sile ali kaj takega, da bi udarila preko vas. Je pa to posledica 
pravzaprav misli ljudi, kateri so izredno posesivni, zahtevni ali nekako pohotno – kako naj se 
izrazim? Tisti, kateri pobirajo in dajejo le k sebi in gledajo na sebe.  
 
(iz skupine: grabežljivi) 
Grabežljivi. Tako. Najlepša hvala.  
 
Se pravi, in zaradi tega, ker je bilo v procesu v naprej videno koliko gozda in koliko rudnin ali 
dobrot iz vaše narave preide v tujino, je bolje, da se je proces ustavil. In neki posel, kateri je 
bil postavljen iz strani dokaj velikih ljudi in mogotcev, bi skorajda več ali že v samemu 
začetku, dve tretjini gozda, točno toliko od tega, kar je bilo uničenega, bilo posekanega. 
Načrtno posekanega.  
In predvsem bi ta gozd v približno dveh letih ali pa petih mesecih se izredno skrčil, ker bi ga 
posekali ljudje sami zaradi plačevanja davka. In tako bi nastala določena škoda, še večja in še 
globlja.  
 
In, sedaj je znova na potezi vlada oziroma vladna pozicija, kaj bo naredila. Ali bo ljudem, od 
katerih ne more več pridobiti gozda, vsaj v takšni meri več ne, kot so ga, ste ga ali ga boste 
imeli, se pravi, je neki posel v ozadju zdrsnil navzdol. Je nekako propadel.  
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Po drugi strani pa ste sedaj na poziciji ali tisti, kateri imate, imajo ali bodo imeli gozdove 
poškodovane tudi plačevali davke, ali pa se boste uprli in postavili sebi v prid. Se pravi, in 
tukaj se bo delalo ravnovesje.  
Vendar, ne vidim tuje civilizacije ali kogarkoli v tej smeri, da bi načrtno to povzročal. Tega Jaz 
tukaj, žal, ne vidim. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prav lep pozdrav tudi z moje strani. In hvala lepa za vse darove. Prav čutila sem in dosti 
bolj lahkotna sem. Bi pa tudi jaz imela vprašanje glede teh energij ali duhov. Včasih, kar 
nenadoma, me obliva ena energija, topla. Postanem potna. Sicer lahko bi bile to kakšne 
zadeve fizičnega telesa, ampak se mi ne zdi tako. Po drugi strani pa tudi te energije zelo 
čutim po levi strani, okoli ušesa, ki se mi nato premakne v grlo, v vrat ali proti srcu. Kaj v 
bistvu to je?« 
 
To je energija, katera je znotraj vas, se pravi, in to je tisto, kar imate. To ne prihaja od zunaj, 
vendar imate znotraj proces preoblikovanja. 
 
Kaj to pomeni? 
Ko nekako »duhovno«, če se smem tako sploh izraziti, Bom uporabil ta vam, zelo blizu izraz, 
duhovno izoblikujete, duhovno napredujete, prihaja do preobrata ali preobrazbe znotraj 
telesa.  
To pomeni, da tisti, kateri niso v določenemu momentu vredni višje pozicije v materiji, se 
jih pregreva in znižuje. Se pravi, in tisti, kateri dosegajo določen nivo po nekih normativih ali 
merilih, katera so pri nas zelo stroga in se ne spreminjajo, tako kot vam spreminjajo 
normative glede pritiska, sladkorja ali kaj podobnega, se pravi, je to tisto nekaj, kar se potem 
pregreje in višje vibrira.  
In, da do tega pride, se pravi, se vedno dela to na levi strani, ker na levi strani je največja 
težina. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Ko se to premakne in ko se to nekako sprosti, se energija zgosti in se premakne višje na 
desne smeri.  
 
Bodite pozorni! 
In ste popolnoma, kot da se prelije nekaj v vas, vendar ste to vi sami in se potem dobesedno 
na novo umirite. In ste popolnoma umirjeni in pomirjeni. 
 
Če bi bilo nasprotno delo, se pravi, da bi vam kaj škodovalo, bi vas popadel strah, nemir, 
obup, tesnoba, upor ali zloba. Se pravi, jeza ali bes. To je tisto, kjer je nasprotno polje. 
Vendar tega pri vas sploh ni.  
Tako, da to je proces, kateri se večkrat v zaporedju odvija, glede na to, kako vi sebe 
spreminjate, ker so znotraj bitja, katera so postavljena na različne pozicije. In ob določenemu 
zorenju, se pravi, testiranju, pregledanju ali kakorkoli že, se pravi, se znova izluščijo najboljši 
– najslabši ali tisti, kateri so najbolje naredili določen del dneva in tisti, kateri so najslabše 
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naredili. In tako se nekako dela znova sito. In to se dela preko pregrevanja. Tako, da tukaj ne 
vidim nič slabega.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz imam pa eno vprašanje, malo osebno, če je kakšna povezava, da 
moj sin in jaz enako odreagirava, da točno ob določenih trenutkih uničiva svoje izdelke ali 
pa dejanja, dobra dejanja. In me zanima, lahko, če jaz prekinem kaj pri sebi, kaj lahko 
naredim, da bi, če je povezava, pomagala na ta način tudi njemu?« 
 
To je vse v vaših mislih. Kadar vaše misli se usmerijo v rušenje, boste rušili. Kadar v mislih 
sebe usmerite v celjenje, boste celili. Kadar sebe usmerite v ljubezen, boste ljubili. Na to 
bodite pozorni! 
 
Pričnite se nadzorovati. To je tisto, na kar bodite pozorni! 
Predvsem pa bodite pozorni, kdaj vam poskuša nekdo sugerirati in kdaj vi prisluhnete izza 
ozadja, rahlo izza diagonale, na levi strani, se pravi, takrat vas preizkušajo oziroma tudi 
nekako postavljajo tako, kot bi vas podajali na preizkušnjo, ali res vi stojite za tem ali ne? 
Kadar začutite upor, da nekaj ne želite, se pravi, in se nekaj vsekakor zgodi, naj vam bo to le 
opozorilo na to, da ste v umu in razumu izredno, izredno močni.  
 
Nadzorujte svoje misli in opazujte kdo preko dneva ali določenega časa z vami sodeluje 
oziroma vas nadzoruje.  
 
Bom pa za vas nekaj poskušal narediti, vendar ne preko tega dneva, preko našega jutra 
oziroma morda vašega večera. Bom videl, kako Bom uspel in proti jutru vašega dne Bom 
nekaj poskušal prenašati k vam, v pomoči tudi z Lanjuško fizično Pranerjevo ali Prunerjevo 
Gospodo, pa Bom videl, kako vam lahko energije nekako porazdelim tako, da si tukaj 
vsekakor olajšate tukaj življenje. Vendar, nadzorujte svoje misli! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in iskrena hvala za vse darove. Žled, ki je zelo prizadel naselje, v 
katerem živim, je na eni osebni ravni zelo prizadel tudi mene.«  
 
Da. 
 
»Bolj kot, bolj kot ostale prebivalce, moje sosede in imam občutek, da se je vzporedno, da 
vzporedno poteka en proces, ki ga v popolnosti ne razumem. Prosim vas za pomoč pri tem 
in za informacijo, kaj se dogaja.« 
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Kadarkoli narava odmira, umira ali jo izsekavate, to je enaki proces, se pravi, vendar tukaj je 
večja masa dreves ali življenja naenkrat udarjena. Se pravi, se energija življenja počasi 
izpušča iz fizične celote.  
 
Bodite pozorni, kako to pravzaprav izgleda!? 
Imate drevo. Drevesu pravzaprav se odlomi vrh drevesa. Se pravi, drevo pade ali vrh pade, 
energija krošnje pa ostaja. 
 
In kaj se zgodi? 
Vi odtrgate ali porežete ali odstranite vrhove dreves. Na vrhu gor, zgoraj ostaja energija, 
katera prosto sloni in se nekako kotali.  
To je enako kot, če si vi odrežete roko, se pravi, ali vam odrežejo prsa ali karkoli drugega, se 
pravi, ta energija še vedno ob telesu ostaja. Le na fizični bazi telesa to odhaja.  
 
In ta energija, večja kot je od samih dreves, se pravi, se povezuje z drugo takšno energijo in 
to je tisto, kjer se potem narava prične vakuumirati.  
 
Kaj se zgodi? 
Tam, kjer so drevesa poškodovana, iz višine kepe krošnje, katera je bila zgoraj, počasi prične 
odtekati v osrčje drevesa in se prične počasi, počasi, kot kaplja ali tanka nit ali sluz, stekati 
nazaj v drevo. In naenkrat izgine svetloba in se zlije s poljem žive energije, kot bi se vrnila v 
Boga Zemlje ali Narave.  
In to je tisto, kjer potem energija izgine. Ostanki materičnih dreves še vedno ostajajo. Vendar 
tega, živega polja, katero vibrira kot avra okoli drevesa, več ni.  
 
In to je praznina, katero začutite in čutite predvsem tisti, kateri dihate bolj z naravo, kateri 
občudujete naravo tako kot vi, čisto sami. Se pravi, in to je tisto, kjer nastane potem luknja, 
praznina ali kaj takega.  
 
In ta praznina potem posledično spreminja tok energije, se pravi, in vibracija vremena se 
potem tudi spremeni. To je vse nekako povezano. Zato potem nastajajo, ali večji pritoki 
deževja ali suše ali viharji.  
Se pravi, to je vse nekako povezano v tej harmoniji, ker mora biti globina Zemlje povezana z 
višino Nebesne energije in morajo biti tako kot neki stebrički ali cevi v povezavi, da kot bi bilo 
nebo podprto, tako energija Narave tudi živi.  
In ko se ta energija preprosto odmakne, ni več življenja v tisti smeri in nastane praznina.  
 
In kaj se zgodi? 
Tako kot pri vas, se lahko zgodi tudi vdor v samo Naravo, drugih bitij, druge civilizacije ali 
drugih energij, katere potem zasežejo prazen prostor.  
 
Vendar, pri vas se to še ni zgodilo. Se pravi, to je tista praznina, kjer se lahko Narava še 
vedno, nekako kot Nebesna energija, popolnoma zapre in ne dopusti vdora ali naselitve 
drugih ali tujih energij na prostor, kjer je bila poškodovana narava. 
 
»Iskrena hvala.« 
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Prosim. 
 
»Pozdravljeni Gospodje. Zelo sem vam hvaležna za vaše učenje in vodenje. Imam pa eno 
težavo. In sicer, želela sem vizualizirati vrtnico oziroma jabolko, pa mi to ni uspelo, čeprav 
sem se držala, pač, navodil, ki ste nam jih dali. Pa bi prosila, če mi poveste zakaj in pomoč 
pri temu, da bi, pač, mi to uspelo.« 
 
Jaz ne vidim nobene blokade, da vam to ne bi nekako uspelo. Morda poskušajte takoj, bolj v 
jutranjih urah, ko ste bolj nekako odpočiti, spočiti. Se pravi, ko se zbudite, se pravi, si vzemite 
morda nekaj minutk za vizualizacijo in takrat poskušajte narediti. Ker nimate nič zaprtega in 
se vam bo to zelo hitro tudi odprlo in boste tudi videli. Tako, da kar pogumno naprej.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Hvala za vse darove, ki jih dobivam. Vas bi pa prosila, da mi stojite ob strani 
pri mojem delu v službi, da bi ga dobro opravljala, da ne bi delala več napak, ki za moje 
šefe niso sprejemljive. Prosim.« 
 
Vsekakor se Bomo potrudili. Bom videl, kaj lahko naredim za vas na temu področju. Vendar, 
morda lahko dodam kakšna bitja v prostor, nad tistimi, kateri so morda malce bolj 
nepopustljivi. Pa da vidim, kaj lahko za njih naredim, da pri njih rata ali nastane mir, da Bom 
pravilno prevajal, se opravičujem in tako bodo tudi vam nekako bolj milejši oziroma bolj 
popustljivejši. Bom videl, kaj lahko tukaj, na temu področju naredimo. 
 
»Hvala. Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Hvala za vse daritve. Imam eno prošnjo in eno vprašanje. In sicer, bi prosila, če lahko 
mojemu očetu, ki je trenutno v bolnici, pomagate pri okrevanju. Se mi zdi tudi, da se je 
znašel kar v enih hudih stiskah sam s sabo. Imam pa še eno vprašanje, in sicer povezano z 
zvokom. Sama se delno poklicno ukvarjam s tem in se mi zdi, da mi je fajn. Ampak zvoki, ki 
so v okolici, recimo, gremo v nakupovalni center, pa je tam precej enega hrupa oziroma 
zvokov, glasbe recimo, me zelo meče iz tira in imam včasih občutek, da me kar utruja. Pa 
me zanima, v bistvu zakaj? Pa kaj lahko sama naredim? Hvala.« 
 
Glede vašega očeta Bomo Nekoga odposlali, dokler nekako mi ne zaključimo te povezave, 
potem Bom obhajal tudi Sam, da vidim, kaj lahko za njega naredim. Vendar ima veliki strah 
pred Onostranstvom, predvsem pa veliki strah pred nerazrešenimi situacijami, katere mu 
nekako ležijo na duši ali zavesti.  
 
Kar pa se vas tiče, zvoka. Zvok mora biti v harmoniji z vami in više, kot boste sebe gradili, 
težje vam bo. Rušenje zvoka, kateri je na materiji zelo moteč, je lahko tudi rušilen za dušo. 
Kot, da jo raztrgava, kot da raztrgava ovoje. 
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Poglejte! 
Kadar je glasba nekako harmonična, teče kot v nekakšnih valovih, kot val, kateri se steka 
preko vas. In dejansko duša z njo dobesedno, kot bi se prepustila toku, lebdi in nekako 
teče vseskozi in ji ne škoduje ali poškoduje.  
Kadar pa je glasba moteča, trda, neizprosna ali ropoče, se pravi, takrat nastaja na avri, 
katera je nekako kot vakuumirana, kot prazni prostori. Se pravi, avra je tako, kot bi zunaj 
bile luske postavljene. Se pravi, kot bi vaše pore obrnili, se pravi, naokoli, je to tisto, kjer se 
naredijo nekakšne luske. In te luske pravzaprav odpirajo in se raztrgava energija avre.  
 
In, ko se trga energija in škoduje avra, vi postajate nemirni. Čutite nemir. Se pravi, prav 
znotraj telesa. In obupno stanje, v kateremu se potem nahajate – Jaz Bi vam svetoval, da se 
poskušate čim manj zadrževati v takih prostorih.  
 
TEHNIKA – ZAŠČITA PRED ENERGIJAMI V NAKUPOVALNIH CENTRIH IN PODOBNO 
 
Drugače pa, predno greste v prostor nakupovalnega centra, kjer so še prisotne druge 
energije, ne le zvok, da se zaprete v avrični ovoj. Se pravi, kot bi morda zlato barvo prelili 
preko avre, vendar v notranjosti – ne preko zunanjosti, se pravi, kot bi naredili vakuum.  
 
Ali pa naredite tehniko, katero Smo tudi učili, kako sebe zaščititi. Se pravi, da naredite zgornji 
zaprti kanal in spodnji zaprti kanal. In skozi to energije ne bodo prišle do vas in vas ne bodo 
raztrgale.  
 
Predvsem pa se vam zna zgoditi in dogajati enako tudi pri ljudeh, kateri so nasprotne 
energije. To je tisto, kjer boste imeli več čiste energije, bolj vas bodo zmotili tudi ljudje. Tako, 
da, zaenkrat je bolje se odmakniti od tistega ali nečesa, kar vas pač zmoti.  
 
»Najlepša hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Prisrčen pozdrav. Tudi hvala lepa za vse daritve. Imam pa vprašanje. Tale moja glava. 
Počutim se kot v jabolku z lupino, znotraj se pa nekaj velikega dogaja. Nahod. Bolečina. 
Zobobol. Kakšna sprememba je to, pri meni?« 
 
Jaz Bi vam svetoval, vsekakor Bi vam svetoval, da podprete imunski sistem. Predvsem pa si 
vzemite čas za počitek. Premalo imate počitka. Vzemite si nekaj dni za sebe in se ne 
posvečati drugim ljudem. Poskušajte si vzeti oddih, ker boste le vi, čisto sami in tako se boste 
nazaj ponovno regenerirali in povezali. To je tisto, kar vi dejansko tudi potrebujete.  
 
OKREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA  (sok limone) 
 
Predvsem pa vam svetujem, da nekako okrepite imunski sistem – ali preko matičnega mlečka 
ali preko C vitamina ali limone, katero zjutraj, v jutranjemu času na tešče ožemite in nekako 
na tešče tudi spijete. Malce Sem narobe prevedel v prevodu, vendar, vseeno smo se 
razumeli. Se pravi, in na tešče spijte sok sveže limone. Da ga ne popijete takoj v notranjost 
želodca, poskušajte ga nekaj časa zadržati v ustni votlini, da se nekako izniči ta jakost ali moč 
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te limone in jo potem, ko se med vašo slino poveže in pomeša, popijte v želodec ali v 
notranjost telesa. 
 
Takrat bodo dejansko vsi strupi, dejansko pričeli izparevati in to je nekaj, kar potem ne izpijte 
nobene vode približno 15, 20 minutk. Šele po 25-ih minutkah izpijte kozarec vode in boste 
prav čutili, kako se odplakne nesnaga od vas. In to poskušajte delati nekaj časa in boste 
videli, da se vam bo telo dejansko popravilo. 
Vendar, vzemite si tudi čas za počitek. 
 
»Sam, kaj pa kava? Jaz imam zelo rada kavo. A potem to lahko pustim?« 
 
Poskušajte narediti tako, da morda v tistemu času, se pravi, ko boste delali to, dejansko 
nikakor, nikakor ne uživate kave. To je tisto, na kar bodite pozorni in poskušajte se temu, v 
tistemu času morda izogniti. 
 
»Hvala lepa.« 
 
»Lepo pozdravljeni. Imam eno precej zapleteno vprašanje – o iluminatih. Me zanima, kdaj 
bo, bom rekel, narod in svet rekel bobu bob in da bo se vedelo, kaj prihaja v ljudi, ki 
odločajo o naši usodi. Ki, v katere ti iluminati prihajajo in delajo vso to grozo, kar se nam 
dogaja na tem svetu. In pri čiščenju vsega tega mislim, da imam tudi problem z grleno 
čakro. Me zanima, kaj jo fila to?« 
 
Grlena čakra je pravzaprav izraz, kadar se nekako, kako pravite?, fila ali zapolnjuje ali nekako 
manj energetsko vibrira, je to izraz vaše čustvene energije, katero ne izražate.  
 
Vi dobesedno veste kaj poveste in koliko poveste. In bodite iskreni do sebe. Kar čutite, 
povejte! Večkrat, ko se boste pričeli opazovati in nekako nadzorovati sebe, boste videli, da 
bolj ko tisto, kar vam leži v »notranjosti« telesa, duše ali kakorkoli se po preprosto Smem 
izraziti, se pravi, boste dejansko sebe olajšali.  
Morda bo tisti trenutek težko ali hudo za tistega, s katerim se boste morda povezovali ali 
sprejemali določene odločitve. Vendar se bo energija zavesti dejansko umirila in tudi ščitnica 
bo pričela normalno potem tudi funkcionirati. Težava s ščitnico nastaja prav zaradi 
neizražanja.  
 
Kar se tiče iluminatov vam svetujem takole: 
Iluminati so namreč bitja od drugod, katera so živela že, hm …, že daljše obdobje tukaj na 
Zemlji. Vendar, to je civilizacija, katera tudi z določenimi aparaturami vpliva na vas kot na 
fizične ljudi. Vendar, ne na vse! Le na tiste, kateri so, so bili in še bodo njihovi pripadniki, 
privrženci oziroma njihove sekte, skupine … 
 
»Tisti, ki denar talajo.« 
 
Da. (smeh) 
Se pravi, po tisti strani Bi Jaz dejal takole: 
So ljudje, v narekovajih opevano oziroma tisto, kar je znotraj njih, se pravi, so bitja, katera so 
v zgodovinskih obdobjih lahko tudi prodajala dušo preko določenih obredov, obrednih stanj. 
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In, ko so se določene energije odmaknile, ali pa pokorile, so oni dobili za večnost večnosti 
preliv preko njih in preko njih lahko živijo, sodelujejo ali »prijateljujejo«.  
 
In, ko se takšen bit energije zlije z materijo, popolnoma lahko nadzoruje celo človeštvo. Ima 
neverjetno moč komunikacije, predvsem pa manipulacije. In tedaj je le odvisno, kdo bo 
koga pravzaprav prevzel oziroma izpodnesel.  
Ali boste vi poslušali sebe in ne njih in njim postavljali meje ali pa bodo oni šli preko mejá in 
zasužnjevali vas. Suženjstvo je prav plod njihovega marljivega dela, njihove vztrajnosti in 
podpiranja moči, vladanja, dominantnosti. In skozi to marsikateri duh, kot zadnji živeči, 
pravzaprav tudi popusti pod moč, pod močjo, pod težo popularnosti, izvirnosti ali kaj takega.  
 
Jaz Bi vam svetoval predvsem tako, da poslušate sebe, kaj si želite in to tudi dobite. Če želite 
biti pokorni, potem bodite pokorni in ponižni in jim dopustite, da oni delajo kar želijo. Če pa 
ne, se v množici zberite in pojdite v mirni protest in postavite zahteve. In ne popustite, 
dokler se mirni protest ne obrne vam v prid.  
In tudi ta bitja v manjšini ugotovijo, da imajo slabšo pozicijo od vas in boste lahko politiko, 
katera je zelo, zelo zahtevna, težavna ali temačna, obrnili tako, da boste tudi vi lahko nekako 
postavili svoje zahteve ali postavitve.  
 
To je tisto, na kar bodite pozorni. Kaj več pa vam o iluminatih danes ne bi ravno govoril.  
 
»Pa saj mislim, da sem jim že velik trn v peti, tako, da …  Moti me, moti me to, ker se to ne 
pove v javnosti, da bi ljudje – od politikov, do gospodarstvenikov, do vseh teh, ki odločajo o 
naši usodi, se zavedali, da je ta možnost, da dobijo, da dobijo te iluminate v sebe.«  
 
Žal je tako! Kadar človek hoče moč, nadvlado, biti pomemben, biti glaven, biti najmočnejši, 
biti najbolj izrazen, biti najbogatejši, daje moč temi. Tema sodeluje z iluminati. To je svet 
pravljice, v kateremu živite. 
Vendar, to je nekaj, kar se bo zagotovo tudi pričelo spreminjati oziroma se že masa ljudi 
spreminja in odmika od vsegá. In večja masa kot bo srčnosti, težje bo njim in prej bodo 
popustili in se tudi prilagodili oziroma planet Zemlje tudi izpustili ali pa zapustili. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»En lep pozdrav tudi iz moje strani. Prisrčna hvala vam, Lani, za vse dobro, ki se, za katere 
stvari se včasih sploh ne zavedam. Prosim vas, da mi pomagate na moji duhovni poti, da 
delam korake naprej, da grem hitreje lahko naprej. In pa, seveda, vas prosim še za in 
upam, verjetno na pozitiven odgovor. Hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. In kar bo v naši moči, bomo še vedno postorili za vas.  
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se Gospodom in Lani. Imam pa eno prošnjo. In sicer, v 
ponedeljek gre ena moja prijateljica na operativni poseg in bi prosila, če ji lahko stojite ob 
strani oziroma pomagate k ozdravitvi. Hvala.« 
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Vsekakor se Bomo potrudili za njo. Bom videl, kaj lahko naredim za njo. Jo Bom obhajal 
oziroma Bom obhajal tudi vse vodnike, kateri so povezani z njo in z družino, pa da vidim, kaj 
lahko za njo naredim. Vendar, vsekakor, vsekakor se Bom potrudil za njo.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala za vse. Najprej bi imela eno prošnjo, in sicer, moj sodelavec je imel 
operacijo, pa bi prosila, da mu pomagate. Druga zadeva, ki je, je pa – moj sin ima večkrat, 
pač, nočni strah se reče temu, ne. Po kakšni uri spanja se v bistvu prebudi. In, ko je bil 
manjši, se tega ni zavedal. Zdaj se bolj zaveda, pač vidi določene stvari in ga je strah.«  
 
Da.  
 
»Kaj se pravzaprav dogaja ob teh napadih nočnega strahu?« 
 
Takole. Kar se tiče vašega prijatelja, kaže tukaj nekaj zapletov, vendar Bom videl, kaj lahko 
postorim. Vendar le toliko, kot bo v dovoljenju z zakonskimi določili, se pravi, tistih, kateri so 
odločilni na bazi materije oziroma Zemlje. Tako, da, Bom videl, kaj lahko postorim za njega. 
Tako, da za njega vam ta trenutek ne morem nič obljubiti. Celo do polpolnoči ne Bom niti 
vedel točno kaj in kako, dokler ne bodo neki dogovori stekli. 
 
Kar se tiče vašega sina. Vaš sin je zelo odprt in zelo jasno in razločno vidi marsikaj. Vendar, 
bolj ko boste vi zviševali frekvenco, težje mu bo morda neko obdobje. Potem pa dobesedno 
bo kot nekakšen pok okoli njega in takrat se dobesedno, kot pretoči neka energija varovala 
okoli njega. Vendar, to se zgodi tedaj, ko prestopate. Kot neko zavedanje ali ko dozorite, se 
sliši pok. Nekateri ste to že doživeli. In na ta način se potem, kot da bi se prelili v nekaj 
drugega, kot da bi drugo ovojnico dobili, se potem tudi več ne približujejo oziroma se več ne 
vidi in ne zaznava teh bitij, kateri morda so res malce težavni v obhajanju.  
 
Vendar, pa, prihaja iz moške strani ta energija. Bom poskušal poslati ali odposlati nekaj 
Svetlobnih Bitij v vaše prostore, pa da vidim, kaj lahko naredimo. Vendar, vsekakor, vsekakor 
se Bomo potrudili tudi za vašega sina. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala za vse daritve in darove. Posebej pa še iskrena hvala za vso pomoč pri 
ozdravitvi gležnja, sinovega. Hvala lepa, res, za vse.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
 
»Lep dober dan tudi z moje strani. Predvsem hvala tudi Lani za vso pomoč, ki jo daje, pa se 
jo včasih dejansko niti ne zavedamo. Rada bi pa vprašala v zvezi z mojim sinom in njegovo 
deklico, pravzaprav. Štiri mesece ima že bolečine v spodnjem delu trebuha. Uradna 
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medicina ne najde vzroka. Jaz pa sprašujem, če morda vidite, veste, kako bi ji lahko 
pomagal? Hvala lepa.« 
 
Zna ji ta bolečina še potrajati. Vendar, dajte, bodite tako prijazni in poskušajte enkrat priti na 
osebno povezavo. Vam Bom nekaj podaril oziroma nekaj naredil za njo. Vendar ne tukaj v 
skupnosti. In vam Bom nekaj tudi razkril, kar je morda dobro, da veste, vendar ne v javnosti. 
Pa da vidim, kaj lahko naredim. Vendar, vsekakor, vsekakor Bom obhajal. Bom videl, kaj 
lahko naredim. Vendar je nekaj starega in zgodovinskega.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Lepo pozdravljeni. In hvala za današnje darove. Mene pa zanima o 
energetskih vezeh po ženski strani, po celem rodu. Pa, če bi se to res lahko odrezalo?« 
 
Dobro vprašanje! 
Ženske vedno čistite predhodne rodove. Če vaše matere niso uspešno postavile, ali babice ali 
prababice ali kakšne tete, predvsem vaše mame, potem se vsa energija zapisa pretoči po 
ženskemu rodu, predvsem, če je kakšna magija. To je nekaj, kar je vedno živega in se vedno, 
kadar je bilo nekaj postorjeno slabega po ženski strani prenaša po ženski.  
 
Zakaj vedno na najnižji rod? 
Zaradi tegá, ker so oni najbolj čisti, najbolj pristni, najbolj izvirski. Otroci so še tako zelo 
nedotaknjeni, zato vedno izbirajo takozvane »žrtve«. Zato je zelo, zelo dobro, da se 
zavedate, da je potrebno pravzaprav se soočiti z življenjem sam in ne pretakati ali prenašati, 
tako kot so predhodne generacije to delale v vsemu temu času, dobesedno, iz sebe na tebe, 
Bi tako nekako preprosto dejal.  
 
Vendar, današnjih nekaj pet let približno, pa potraja nova doba ali novo ciklično obdobje, 
kjer vsak dobesedno zapre določen spomin oziroma izživi in po novemu se ne bo prenašalo 
več iz roda v rod. Vendar se v trenutku ustavite in se vam preko življenja ali leta dni 
dobesedno ponavljajo, ponavljajo isti dogodki, isti detajli in vedno nekako padate ali 
postopate po istih situacijah, kot bi lovili sami svoj rep. In na ta način ste prisiljeni in ste ujeti 
v času in v momentu, da počistite in zaključite kar je bilo vam naloženega in se od vas ne 
prenaša naprej na otroški rod.  
To je bila neka varovalka ali blokada. 
 
Po drugi strani pa nastane težavica, ker ste zaradi tega  tudi ujeti v času. In dlje časa, kot se 
ne zavedate oziroma ste morda žrtev, kot ubogi jaz ali kaj podobnega, se pravi, se kar 
vrtinčite v teh zapisih. In to je tisto, kar vas lahko obremenjuje ali obtežuje.  
Otroci pa so na ta način sproščeni in zato so tudi bolj zaznavni in lažje nekako spreminjajo 
zavest in raven nove postavitve.  
 
Kako rezati to vez? 
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Lahko jo režete tako, da daste na karmično izživetje ali se soočite s temi zapisi in jih zavestno 
opazujete in se soočate z njimi. Drugače pa, da bi kar porezali s svetlobnimi vezmi, je to zelo 
težko, če je še veliko magije prisotne. 
 
Zakaj? 
Ker tudi, če imate zlato rez in režete z zlato rezjo, se pravi, se črnina lahko znova spoji nazaj, 
čez določen čas.  
 
TEHNIKA – IZNIČEVANJE STARIH VZORCEV, POVEZAV, KI SE NIZAJO IZ RODA V ROD 
 
Jaz Bi vam svetoval morda takole, da poskušate, ko »meditirate«, vendar ne izstopajte in ne 
poganjajte nobenih korenin preko tal. 
 

Se pravi, da preprosto se popolnoma umirite in misli 
usmerite, kot bi gledali svoj možgan, energijo, kot bi začutili, 
kako se energija miru razliva v vašemu možganu in naprej, 
ven iz vas. 
Se pravi, kot po teh zunanjih ceveh ven iz telesa. 

 
Takrat bodite pozorni! 

 
Takrat boste obrnili nekako dlani takole, kot v ta stožčasti 
položaj in boste vdahnili energijo kot iz nič pred seboj. Se 
pravi, tako rahlo imate neko energijo, katero ne Bom opeval, 
ker je to pravzaprav predolga pot opevanja.  
 

Se pravi, jo vdahnete. S tem ste pripeti, se pravi, kot na vesoljni del nekakšne materije, a 
hkrati tudi imate kot odtoke.  
 

Se pravi, energijo vdahnete in poskušajte jo malce zadržati.  
Takrat tisti, kateri imate že pransko energijo prebujeno in 
aktivirano, boste le čutili, kako dih dobesedno kot zrak izginja 
v notranjost. Telo prane se napolnjuje. 
 

 
Znova vdahnete in znova boste začutili, kako se vrtinčijo 
energije zunaj, kot nekakšni čepki. In zadržite malo dih in 
začutili boste, kako se dih dobesedno, preko pranskega 
duha, zliva z vami.  
 

To naredite nekajkrat.  
 
Tako, naenkrat boste začutili, kako neko bitje, pransko bitje, izstopi, kot bi izstopilo iz vas. 
Kot bi stopilo izza hrbtišča ali ob strani, prav tako veliko, in on je tisti, kateri prelije, kot 
voda vas, kot slap vas. Pustite, da se on zlije.  
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In on je tisti, kateri lahko izniči določeno staro postavitev, stare, nekako vzorce ali povezave, 
katere se nizajo iz roda v rod. 
 
Le najvišja energija, to je pranska energija, katera je bila, ali pranski duh, kateri je bil aktiven 
v času postavljanja zapisov, se pravi, in vas je prvič tudi vakuumiral, da ste se oprijeli telesa in 
pričeli rasti v telesu in se tudi kasneje porodili.  
Se pravi, le on je tisti, kateri lahko odreže, zaključi ali nekako prepostavi. To je tisto, kjer se 
lahko nekako izničijo določene vezi ali pa postavitve davninskega roda.  
 
To je tisto, na kar Bi vas opozoril. Sami po sebi to dejansko le z določenimi rezi ne morete 
trajno izničiti, ker se vedno znova pojavljajo in medsebojno vežejo in povezujejo.  
 

Ne pozabite misli usmeriti v to, da gledate kako duh sebe kot 
val spira pred vami, tako, kot da bi šel pred vas, se pravi, izza 
ozadja izstopi, se zlije preko vas, po, kot pred vami po tleh, 
»navideznih« tleh.  
 

Se pravi, in opazujte le točko pred seboj. Vendar z zaprtimi očmi. 
 
Se pravi, takrat boste zaznali, kako energija zraste, se pravi, ko je zaključen proces in se on 
znova zlije z vami nazaj. 
 
Morda boste zaznali kot, da vam je nekaj vstopilo v telo. Vendar, to je le to bitje, katero je 
vaše bitje in se potem znova, znova zlije nazaj v postavljeni položaj, od koder ste ga izbezali 
oziroma aktivirali.  
 
Pomagajte si s tem. Poskušajte narediti to in s tem boste izničevali tudi vzorce, kateri 
prenašajo se iz roda v rod. 
 
Žal Bom Jaz moral postopoma zaključiti to povezavo. Še kar nekaj vprašanj, vidim, da je 
ostalo. Vendar naš čas se, žal, tukaj izteka. Predvsem zemeljski se morajo odmakniti, da ne 
bodo ostali ujetniki v temu času in v temu zavedanju. Zato se Bomo tudi Mi prilagodili njim. 
 
Jaz pa vam želim predvsem veliko miru. Predvsem, spoštujte sami sebe in svet okoli sebe in 
spoznali boste, kako pomemben cvet ste v tej silhueti ali postavljeni celoti, v kateri ste.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
  
 
  


