SVET ŽENA
Lana, Vrhnika, 22. marca 2014
Samo še malo prosim.
Takole. Malce potraja, da se vsi nekako uskladimo oziroma dokončno povežemo. Vendar,
vsekakor, tudi v našemu svetu potrebujemo nekaj trenutkov, da se spojimo z zemeljskim
stvarstvom, da potem vse skupaj tudi nemoteno poteka.
Najprej en lep, topel pozdrav vsem vam, kateri ste se zbrali, predvsem pa zbrale, glede na to,
da je danes tematika predvsem namenjena vam oziroma vsem dekletom, ženam oziroma
ženskemu spolu. Poučnemu spolu ali moškemu spolu pa le toliko, da boste morda lažje
razumeli svet žena, kako pravzaprav funkcionirajo ali pa funkcionirate. Kakorkoli že, morda
vam bo lažje tudi razumeti, zakaj se ženske daje v ospredje prav v temu zaključnemu
obdobju, v kateremu nekako postavljate več tisočletij ali milijonskih let nekakšno zaključno
celoto, zakaj je ženska pravzaprav tako zelo pomembna oziroma sveta.
Danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom nekako povezoval, spajal in nekako tudi deloma prevajal.
Moje imenovanje je le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo.
Končno smo odstranili trepetajoče se dekle, tako, da sedaj nam bo mnogo lažje tudi po
energiji zemeljskega stvarstva.
Zakaj ženske, tako nekako, masovno obhajajo razna Sveta bitja in tudi manj sveta bitja?
Predvsem zato, ker brez vas žena, tudi tega stvarstva, v kateremu ali o katerem se Bomo
danes tudi nekako pretakali, spogledovali ali gledali, ne bi bilo.
ŠESTI ČUT
Ženske, tako kot poznate, imate zaključno celoto oziroma delate neko zaključno enoto,
zato imate tudi nekakšen poseben občutek ali dodatno občutje že od rojstva. Nekateri mu
pravite kot šesti čut ali nekaj podobnega.
Tudi Mi lahko uporabimo ta preprosti izraz. Vendar, da boste lažje razumeli in doumeli, zakaj
ga imajo in od kod pravzaprav izvira, boste danes nekako dobili približno celoto vsegá, kar je
za vas v tem svetu izredno pomembnega.
Ženska ali žena že ob rojstvu dobi nekakšen kristal, še predno vdahne. Ko se prvič spoji z
žensko energijo oziroma z materjo bodočega stvarstva oziroma rojstva, se naredi nekakšen
zatič – kot kalček, kot nekaj, kar nekako spusti v notranjost duša ali energija, kot nekakšno
seme. To ga dobi mater izza zatilja, v ozadju hrbtenjače in se postopoma, postopoma po
njej ali ob njej spušča toliko časa, dokler se ne zlije v notranjost njene maternice. Prav v
notranjost ženske maternice in pride nekako do spočetja.
Vendar, vse skupaj se nekako razvija v zunanjosti. To je nekaj, kar smo predhodno že v
nekaterih predavanjih že malo prišepnili, kako prihaja do spočetja izven telesne strukture
oziroma, kako pravzaprav poteka sestavljanje, da se nekako tudi nekdo porodi. Vendar,
dandanes ali v temu času ni pravzaprav to bistvo.
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MATERNICA
Bistvo je pravzaprav svet žene. Maternica oziroma materinstvo je tisto nekaj, o čemer se
bomo danes le deloma nekako, tako nekako spreleteli, preleteli ali pa nekako postavili to v
ospredje.
Vsaka žena oziroma ženska struktura ima pravzaprav v osnovi, v samemu spočetju,
postavljeno zasnovo za maternico oziroma maternico. Prav tako Bom uporabil izraz. Prav.
V osrčju maternice je energetsko polje. Je pravzaprav nekakšna gostota.
Bodite pozorni!
Imate dva jajčnika, katere bi lahko nekako povezali kot v vzporednico. Ta vzporednica je
pravzaprav os in poskušajte zaznati, se pravi, ko povežete nekakšne jajčnike ali povezavo
teh jajcevodov prav v središču jajčnikov, se pravi, se naredi nekakšna vez.
Potem poskušajte zaznati maternico in v osrčju maternice je center, je nekakšen kristal ali
nekakšna zasnovka ali tisto nekaj kot kalček za duhovno bitje, katero potem pride do vas
in se spočne oziroma tudi pretoči med vas.
In sedaj poskušajte nekako začutiti, kako se
povežeta ta dva jajčnika in se od te cevi, nekako v
vodoravni ali nekakšni navpični legi, da Bom
pravilno prevajal, poveže z osrčjem maternice, se
pravi, prav v osrčje te pike, se naredi nekakšna vez.
In ta vez je osnova za nekaj, o čemer Bomo danes govorili.
Ta vez je tako, kot bi nekako postavili nekakšno nit, katera nastaja v povezavi. In to je cev,
katera je deloma skrita ali zakrita in je povezana z najbolj pomembnim členom vsegá –
češariko, o čemer ali preko česar se Bomo danes le deloma nekako tudi sprehodili oziroma
nekako pretočili.
ČEŠARIKA OZIROMA MINI MOŽGANČEK
Češarika je pravzaprav tretji možganček ali Mi smo ga poimenovali kot mini, mini, mini
možganček ženstvenosti oziroma pomembnosti.
Ta češarika oziroma mini možganček, kateri je osnova, katerega duša uporablja oziroma
shranjuje vse, kar je pomembnega za njo, je povezana prav s to cevjo oziroma s to malo
cevčico, preko katere lahko vstopajo Bitja.
Bodite pozorni!
Preko te cevi, katera je v povezavi, te cevčice, v maternico, se pravi, vendar ne v kalček ali v
ta kristalček, kot ga Bom poimenoval, vendar ga Bom poimenoval kasneje malce drugače. Za
začetek ga Bom imenoval le ta kristalček.
Se pravi, je ta cevčica in Bitja oziroma ta šesti občutek ali šesti instinkt, se pravi, občutja,
prihajajo ali opozorila, svarila ali odprtostja pri ženstvenosti ali pri ženskah pravzaprav
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vedno prehaja prav preko tega kanala navzgor. In to je tisto nekaj, kar je za vas izredno
pomembnega, da veste.
Ta kanal je pravzaprav odprt tukaj le pri ženskah. Preko tegá se pravzaprav dobivajo Bitja
oziroma se povezujejo Bitja Onostranstva, katera vas vodijo v opozorilih. Zato imate
občutek kot šesti čut ali nekaj takega, kot ga vi opevate, je to tisto nekaj, kar je izredno
pomembnega.
Vendar, Bitja ne prihajajo do vas, v vaše mednožje, ali v vašo nižino ali plitvino, da ne bo
pomote! Vendar, gredo preko češarike v osrčje. Se pravi, znotraj je nekaj, kar še ne Smem
opevati, se pravi, je neka, neka povezava, neka nit, katero ne Bom še opeval. Niste še
pripravljeni na to in se povezuje s to cevjo oziroma s to cevčico in preko te cevčice potem v
telo dobite občutek ali šesti čut ali zaznavo, kaj bo ali česa pravzaprav ne bo.
In to imajo le ženske.
Tega povezovalnega dela nimajo moški. Moški imate nekaj drugega. Vendar, ta trenutek
Bom opeval o ženski.
Ta cevčica je nekakšen kanal, preko katerega Bitje Svetlobe, Bitje Svetlobe oziroma Bitje,
katero vas pelje v pravi ciljni fokus, se pravi, vas pelje točno do določene točke, do kamor
želite oziroma morate priti, vas prav vodi preko te cevi.
Zato v trenutku, kadar vam nekako prične delati neka neprijetnost, se to
vedno odvija prav v temu, trebušnemu delu.
In dobite nemir.

Vendar le zato, ker vam nekdo odda signal, preko vaše češarike oziroma preko mini, mini
možgančka, po neki niti, katera se rahlo razpre oziroma se spoji z jajcevodi oziroma s to
membrano.
Ta vez, povezava med dvemi jajčniki ali jajcevodi, je pravzaprav kot nekakšno polje, katero
nastaja. In ko nekdo spusti misel, energijo, svarilo ali opozorilo, se preko te niti spusti v
cev. Preko cevi se razprši na to polje jajčnikov oziroma te povezave in zavibrira v
notranjosti fizičnega telesa.
Takrat dobite občutek, da je to nekaj, kar veste, da se bo zgodilo in temu pravite šesti
občutek ali tisto nekaj, kar imate kot dodatek le ženske in ne moški.
To ni instinkt!
Instinkt imate v vodstveni poziciji, tako v ozadju, na desni strani. To je tisto nekaj, kar
dobite preko češarike v notranjosti, preko uma, razuma ali možgana, prav preko duše v
notranjosti.
Kdo pravzaprav proizvaja to?
To proizvaja duša sama.
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In vaše fizično telo bi lahko brez težavic živelo le s tem mini, mini možgančkom, ker le
toliko, kot imate enote, energije ali površine odprte na češariki, bi lahko brez težavic ali
ovir, dejansko poganjalo, pretakalo, vodilo fizično telo.
Kar pomeni, da tudi, če bi vam v sami osnovi ali zasnovi odvzeli veliki in mali možgan, bi
lahko, če bi se porodili brez tegá, tudi češarika prevzela vodstvo. In dejansko je to nekaj, kar
ste v samemu začetku, kot zasnova, kot popotniki ali potujoči, tudi imeli.
Bodite pozorni!
Ženske imajo to pot nekaj še odprtega in shranjenega. Tisto nekaj, kar je v središču
maternice, je pravzaprav nekaj neskončnega in najbolj pomembnega. Zato se Bom tudi
usmeril v to.
KRISTAL V SREDIŠČNI TOČKI MATERNICE
Kristalček, kot jedro, kot sredina neke središčne točke v maternici, je pravzaprav izrednega
pomena, ker je to sveto polje ali sveto področje, do katerega in v katerega zmorejo vstopiti
le Bitja Svetlobe, ali Pomoči ali Tistega nečesa ali Tistih Bitij, kateri se nekako lahko
odmaknejo od fizične naravnanosti v Višje sfere.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da duhovi, kateri vstopijo v to točko, se lahko transformirajo v Svetlobo,
prehajajo tako kot bi se pretočili po tej cevi v to nižjo membrano oziroma v to polje
jajčnikov, katero jih nekako transformira, preoblikuje in jih, pazite to!, ne po tej tanki osi, o
kateri še ne Bom govoril, vendar, ob tej tanki liniji ali niti pretoči v češariko, v češariko
oziroma v ta mini, mini, mini možganček.
In potem, po nekaj trenutkih, dejansko pride do eksplozije, do svetlobe in se potem to
energetsko bitje pretoči, izstopi ali odide. Se preoblikuje v višjo zavest, višjo raven in lahko
tudi zapusti zemeljsko raven.
Zakaj to opevam?
Predvsem zato, ker ste ženske, skorajda, skorajda vsaka je doživela morda spolno
obhajanje ponoči, ko se morda prebudite od orgazma ali od užitka, preživele prav ta izpust.
Se pravi, kjer je bitje Svetlobe odhajalo ali prehajalo v Višjo raven ali pravzaprav celo tuje
bitje lahko vstopilo in se pretočilo navzven in odšlo iz zemeljskega stvarstva.
Vendar, le ženske na Zemlji imate v središču maternice prav to energetsko neskončno rožo,
katero pravzaprav Mi opevamo oziroma Bomo o njej marsikaj obrazložili zato, da boste lažje
razumeli, kakšen biser tega stvarstva ali Onostranstva za nas, ste pravzaprav ženske
zemeljskega popotovanja.
V notranjosti je kot nekakšna ploščica, vendar okrogle oblike. Ta ploščica je čisto tanka
linija. Kot bi jo nekako pod mikroskopom pogledali, bi morda zaznali kot nekakšne
praznine ali kotanjice ali špranjice. V vmesnih povezavah pa so kot vaše rože. Roža
neskončnosti ali roža življenja, kot jo vi poznate, je to skorajda identičen program ali
postavitev, kot jo vi imate v raznih slikah tudi upodobljeno.
Izgleda prav tako, v prerezu. Vendar, kaj to pomeni? Ta neskončnost te povezave?
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Znotraj so kot nekakšne niti ali prehodi, kateri se medsebojno povezujejo in to so skrivni,
skrivnostni prehodi, preko katerih bitje lahko izmenično, postopoma izstopi iz Zemlje in
odide drugam.
Torej, ženske Zemlje ste edine v programu, na vseh planetih je ta program že prehojen
oziroma izgubljen ali pogubljen, ste še edine, katere ohranjate ta vir tega kristala oziroma
tega prehoda. Zato ste tudi toliko bolj intenzivno obhajane in toliko bolj intenzivno hkrati
tudi čuvane.
Zato je izrednega pomena, da se zavedate, da tudi, ko moški nekako spolno občujete z
žensko, vaša energija, duh ali struktura, delček ali celota lahko vstopi v ta program.
Bodite pozorni!
To pomeni, da se moška energija dobesedno, kot od spodnjega in ne od zgornjega kanala,
se pravi, prav od tega spodnjega kanalčka, vstopi v notranjost ženske in lahko
enakopravno zavibrira okoli tega kristalčka, vendar le tedaj, kadar žensko ljubi, spoštuje ali
ceni.
Takrat se lahko moška, njegova energija med spolnostjo, dejansko prične ovijati okoli tega
kristalčka. Ta kristalček prične prasketati in tedaj nekako nastaja velika krogla,
prasketajoče se energije. Iz ploščice ali nad ploščico se prične ovijati njegova energija in
prične vrtinčiti sebe okoli nje, kot bi jo osvajala, šarmirala ali nekako lovila ali pretočila.
Ko pride do tega norega plesa, pride do erekcije oziroma do notranjega zaupanja ženske
do moškega. Takrat se ženska popolnoma sprosti.
Vendar, kaj se zgodi?
Odpre se ta sveti in naj bolj svetostni kanal, kateri je nekako od jajcevodev, se pravi, od te
membrane ali te površine v kristalnemu delu s tanko nitjo povezan v češariko, se ta
energija, ta tanka linija ali nit prične nadihavati.
In pazite to!
Lahko preprosto prebudi višjo zavest kot pa vi, čisto sami.
Takrat ženska lahko doživi dve plastni orgazmični sceni. Lahko doživi orgazem znotraj sebe
in hkrati tudi preko tega mini, mini možgančka.
Kar pomeni, da to ni orgazem, katerega doživijo ženske izven telesa ali v notranjosti telesa,
vendar prav znotraj, v telesu večplastno. Takrat se odkodira oziroma odpre energija
prehoda oziroma lahko tudi izpusta iz fizične Zemlje. Kanal je odprt.
Vendar, ženska lahko aktivira to le ob pomoči moškega, kateri jo ljubi, ceni, občuduje,
spoštuje. Se pravi, da ima popolno zaupanje v vas.
Vendar, kaj se s tem zgodi?
Ona odpre ta prehod preko možganskega dela. V istemu času ona lahko dobi popoln
spomin ali popolno razodetje. In že v nekaj dnevih ali v nekaj tednih lahko pride do stopnje
Razsvetljenstva.
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Ženska prične razumevati celoto vsegá, zakaj je tukaj, zakaj je tam. Vendar, ne le sama.
Ker je ponesla vas s seboj, lahko enako doživi tudi moški. To poglobi njuno vezo. To
poglobi njuno ljubezen. In tedaj sta pripravljena lahko na globlji odnos. Šele tedaj bi bilo
pravilno, pravično in pošteno, da bi se pari pričeli odločati za spočetje novega otroka.
Zakaj?
Ker takrat tako visoko vibrirata v razumevanju in doumevanju vsegá in ker imata odprt ta
kanal, se preko tega kanala duša najvišje ravni spusti do vas, med vas ali za vas.
In to imate odprte le Zemljanke.
In to se ne da odpreti v globino. To se lahko odpre le v Višino.
Zato mnogo bitij Zemlje, podzemlje ali nižine poskuša, poskuša preko noči vas mnogokrat
spolno nekako nadzorovati.
Vendar, če se duša ne zaljubi v tistega ali vi, kot zadnja živeča enota, v nekoga, kateri je ob
vas in se vam ne dokaže, ne bo nikoli takšnega zaupanja, da bi se ta kanal zmogel odpreti.
In to je tisto, zaradi česar gredo duše tudi v ponovna rojstva, da bi v materiji in preko
materije, kjer vi živite in dihate, prišli do te zaobljube oziroma do prebuditve te točke, da
bi se energije znova povezale in zaparile, da bi se odprla ta Višja energija.
Kaj ta Višja energija preko češarike odpira?
Ne le Razsvetljenstvo, ne le celoto razumevanja, vendar premik fizične frekvence.
To je nekaj, kar ste znali v davnini. Zaradi tegá se zmore spremeniti frekvenca materije. In
zaradi tegá je frekvenca materije drugačna in je tudi telo bolj lahkotno. In ob določenemu
poganjanju ali potiskanju energije naprej ali navzgor, se pravi, se telo lahko tudi premakne,
razblinja, prestrukturira in to je nekaj, kar ste v davnini, prav vi, kateri ste še živeči in
ohranjeni ali postavljeni v zemeljski svet, še imate to energijo postavljeno ali zastavljeno
za sebe.
Ženske ste tiste, katere izbirate koga spustiti do sebe ali na sebe. Ne moški!
Ženska je tista prva, katera znotraj začuti ali ima moški tisto nekaj, kar jo privlači. Lahko je
po usodni poti, po usojeni polovici ali pa tudi ne!
Se pravi, če ženska začuti, da moškega privlači, da jo moški občuduje, da jo moški ceni, da
jo ljubi, je to tisto nekaj, kjer se aktivira to polje oziroma ta energija znotraj nje same.
Zato bodite izredno pomembni oziroma pozorni na to, da ne jemljete telesa kar tako kot
telo! Da je nekaj, kar se lahko razdaja za potešitev. Nikakor ne!
Dokler ne boste ljubili in bili ljubljeni ali nekako morda preveč ljubljeni ali zaljubljeni, se
ne prične tukaj energija pariti oziroma plesati, se ne energija ne aktivira in se tudi ta cev ali
energija preko mini, mini možgančka ne aktivira.
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Orgazem se lahko tedaj doživlja na dveh stopnjah. Tako v zgornjemu, glavnatem delu, kot
tudi v spodnjemu, nekakšnemu spolnemu delu.
KAKO DOSEČI POPOLNO PREDANOST S PARTNERJEM
Vam Bom nekako prišepnil, kako si pomagati, ko pridete do tegá, da morda imate
partnerja, se pravi, kateri se nekako ljubi ali zaljubi v vas in začutite res to tisto prasketanje
okoli sebe ali nad seboj.
Takrat poskušajte se povezati z mislimi, prav misli usmerite v to, da ste popolnoma
predani njemu oziroma on vam. Takrat se boste preko češarik, tako kot bi nekako nad
tretjim očesom se povezali in to je tisto, kjer se dva uma, prav uma, dejansko medsebojno
vežeta. Dva možgana. Takrat nastane novo polje in to je tisto, kar morda tu in tam celo
zaznate, vendar, da boste vedeli, zakaj.
Ta energija se nabere okoli vaše glave in začutite pravzaprav kot neko prasketanje ali neko
migetanje. In tedaj začutite, kot da nekako prihajate do nekega vrhunca in prične se telo
znotraj gibati. Kot da čutite materijo in v materiji se prične notranje telo gibati ali
premikati.
Takrat je duša povezana z vami.
In to je tisto nekaj, kjer se prične paritveni ples duše. In to je tisto, kar lahko poveže vaju.
In ne le vaju. Pripelje k vam izbrane duše, katere enako vibrirajo in to je tisto, v kakršno
dobo ste pravzaprav tudi vstopili.
V tej Zlati dobi, v kateri se nahajate, bodo tudi duše prihajale k vam za rojstvo ali spočetje ali
otroci, kateri se bodo pripravljeni poviti, da Bom opeval zelo preprosto, prav na podlagi tegá,
kako se bodo duše medsebojno vezale ali povezale.
Vi imate lahko izbrane duše na Visokih frekvencah, katere so izbrale vas in pridejo do vas.
Predvsem do matere.
In, kadar ni tega energetskega polja odprte, se pravi, spodnje poti in zgornje poti, se ona ne
zmore vliti z vami in takrat pride do nasprotnega vibriranja. In je to tako, kot bi se ona
poskušala zliti v to cevčico znotraj telesa, vendar ne more, ker je preozka in premalo odprta.
Ne pride do nekakšnega dihanja ali vibriranja.
In, kadar pride neka dušica za spočetje ali za rojstvo, pride najprej nekaj dni predhodno na
ogled. In kadar je povezava teh duš, moškega in ženske, se pravi, se ta trakec ali ta nit
dejansko razširi in diha z vami. In takrat čutite brezpogojno ljubezen, predanost,
sprejetost, predvsem pa tisto nekaj, čemur Mi pravimo, božanstvenost.
Takrat se takšna nova dušica lahko poveže in vstopi ali prestopi v notranjost tega kanala,
prav v predel med češariko oziroma mini, mini možgančkom in do tega popkovnega dela
oziroma tega kristalčka v maternici. Ona se zlije v notranjost, če je dovolj odprto to polje in
tedaj se ona, znotraj telesa, s svojim umom poveže v mini možganček matere in praskne
košček na očeta in potem se odmakne od vas.

7

Tedaj je najvišja duša pripeta na vas. Vendar to se zgodi le tedaj, kadar je brezpogojna
ljubezen ali predanost iz strani obeh.
Drugače, takšna visoka duša ali visoka energija nikakor ne more priti do vas.
To je edina pot, katero vi lahko zavestno odpirate oziroma jo občudujete, opazujete. Ko ta
energija se odpre zgoraj, imate tudi možnost spočetja, se pravi, tiste, katere ste morda malce
mlajše. Zagotovo ne starejše, ne boste razmišljale o tej smeri.
Vendar, na ta način se odpre pot, kanal, do Najvišjega stvarstva, o katerem pravzaprav
skorajda vsaka duša sanja in sanjari.
Kadar se ne odpre ta tok te povezave, ženska ne more dobiti takšne Visoke
frekvence, se druga energija, katera je za njo pravzaprav morda malo nižje
frekvence, pride tako izza strani in se obvije okoli maternice. In se zlije v
notranjost rodnega kanala in zaspi v maternici ali ob notranjosti ženstvenega
kanala.
In nekako leto dni ali kaj takega, čaka in počaka, da vidi, ali bo prišlo do spočetja. Če po
enemu letu ne pride do spočetja, da se materična energija ne spoji, potem se ona izpusti iz
vas in znova počaka ugodni čas in se po nižji frekvenci znova pretaka.
In zato imate na Zemlji toliko nizkih frekvenc, ker tisti, kateri ste Nebesna bitja, bi vedno
lahko imeli visoke frekvence Nebesnih bitij ali istih, enakih ali enakopravnih kot ste vi, čisto
samí, samí po notranjosti.
Vendar, to imate odprto le še Zemljanke. Nihče drugi, na drugih planetih, nima več takšne
možnosti ali priložnosti, ker je to že nekaj, kar je odšlo.
OKO MATERNICE ali MATERNIČNO OKO
Vendar ta vmesni kristalček ali ta osnova, kot Sem jo Jaz poimenoval, Bom Jaz dejal oko
maternice ali maternično oko, je pravzaprav še nekaj drugega.
Ta energija, prav ta energija pravzaprav gleda lahko samostojno.
To je tako kot Božje oko, katerega vi opevate, da nekako kot Bog ali Božanstvo gleda nad
vas, enako oko imate le ženske v notranjosti maternice, da lahko zaznate moškega okoli
sebe.
In tedaj lahko zaznate resnično metuljčke, kot vi pravite na vaši zemeljski bazi, energija,
katera se sprovede prav iz tega predela, če to maternično oko dejansko vidi drugo oko, s
katerim se lahko povezuje ali nekako samostojno tudi sodeluje.
Vendar, bodite pozorni!
Ženske bi morale poznati svojo notranjost. Tudi tiste, katere nimate maternice, imate
energetsko polje še vedno ohranjeno. Znotraj je enaka kopija kot ste jo imeli na materiji, jo
imate tudi na energetskemu nivoju.
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Ženske bi morale to maternično oko še posebej občudovati!
Ker, kadarkoli imate priložnost in možnost, se z mislimi usmerite v to, v to maternično oko.
Kot bi ga želele pogledati ali zaznati. Videle boste kot nekakšno kristalno energijo.
Resnično tako kot malo povlečeno ali tanko energetsko polje. Resnično izgleda kot
izoblikovano oko, vendar le zaradi tegá, ker ta ploščica ali ta ravna površina pravzaprav
diha in se nekako navidezno nekako premika. Naj vas to ne zmoti ali ne zavede.

TEHNIKA – POVEZAVA PREKO MATERNIČNEGA OČESA Z NEBOM
To je tisto nekaj, kar lahko zavestno opazujete. In če z mislimi sebe usmerite v to, kot bi to
energijo želele objeti, jo objamite prav točno takole:
Desno dlan dajte spodaj, kot bi se dotaknile tistega polja, se pravi, ko
povežete jajčnike medsebojno, dobite ravnico. Desna stran gre prav na
podlagi tegá, polja in sloni na temu polju. Levo stran usmerite tako, kot bi jo
dali morda malce nad popkom, se pravi, tako na široko, da se ustvari ta vez
med vami in med maternico.
Naenkrat boste začutili, kako središčno oko, maternično oko vleče močnó energijo v sebe
ali v svojo notranjost. Začutili boste energijo, kako se znotraj, kot bi jo nekdo sesal, pobira
in zaznali jo boste na hrbtišču, kako se v ozadnemu delu, prav po bazi hrbta, kot bi želela
priti navzven in navzgor.
Pustite nekaj časa, da takole ta energija tli in jo opazujte. Pustite misli in ne razmišljajte
ničesar. Le poskušajte opazovati svoje maternično oko.
Takrat boste zaznali, kako se aktivirajo energije po notranjosti – morda na želodcu ali
občutek v notranjosti, se bo energija pravzaprav pričela počasi viti navzgor.
In ne le to!
Vi boste zaznali in zaznale, kje imate pravzaprav vstop v to maternično oko. Preko hrbtišča,
preko ozadnega dela, prav preko hrbtnega dela, imate vstop v to notranjost.
Zato vas morda mnogokrat določena Bitja dobesedno čuvajo preko hrbtišča in so
vakuumirana le zato, da zapirajo najboljše vhode v vaše sveto telo.
In energijo še vedno držite takole in opazujte svoje oko, notranje maternično
oko. Zaznali boste, kako se vedno višje aktivirajo točke.
Pustite to! Preprosto opazujte!

Ta nit ob niti so pravzaprav čakre, katere se povezujejo in trgajo prav to nit te povezave.
Pustite energiji, da pravzaprav teče navzgor.
Naenkrat boste zaznali energijo povezave v možganu. Prav čutili boste, kako gre preko
možganov v notranji del. Pustite, da energija teče. Le opazujte proces.
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Naenkrat boste zaznali pekoč občutek v dlaneh. Pustite, da ta občutek traja. Nekaj
trenutkov potraja, potem počasi se znova umiri.
Naenkrat boste zaznali, tako kot v prerezu, kot bi vam, morda nekateri
malce boj zadaj, nekateri malce bolj spredaj, kot nekakšen trikot boste
zaznali.
Le opazujte to. Nič se ne obremenjujte s tem.

Ko se tukaj energija pravzaprav kopiči, jo pustite, da se nakopiči. Energija bo
pričela se vrtinčiti. Pričeli boste opazovati ali zaznati, kako se energija vrtinči,
kot bi bila rahel vrtinec. Opazujte jo.

Naenkrat se bo energija pričela vrteti vedno hitreje, vendar tako hitro, da se bo navidezno
upočasnila. Takrat boste zaznali celo mini, mini, mini možganček. Vendar ne drezajte v to!
Le opazujte to.
Naenkrat nastane čisto tanka nit preko zgornjega dela. Nekateri jo bodo zaznali morda tik
ob malemu možgančku, nekateri bolj v ozadju. Nič zato! Pustite, kjerkoli nit požene to
prosto pot, jo pustite. Le opazujte jo.
Ko se naredi to, boste pravzaprav zaznali lahko telo. Prav poglejte, kako imate lahko telo.
Prav čutili boste, kot da bi želelo telo lebdeti. Prav začutili boste umirjenost, pomirjenost
in lahkoto. Kot bi znotraj v telesu lebdeli in telo fizičnega telesa postaja vedno bolj
lahkotno. Opazujte ta proces.
Naenkrat boste zaznali nad seboj Visoko lebdilno bitje, Visoko bitje, katero bo le gledalo
navzdol. To je vaš vratar.
Običajno so moški, vendar v belih, svetlih oblačilih. In ko vidi, da ga zaznate, se vam le
pokloni in se rahlo premakne.
Nekateri bodo obdržali svojo pozicijo, vendar ne obremenjujte se z njimi. Vi glejte naprej.
Poskušajte čutiti z mislimi, kam teče energija.
Naenkrat boste zaznali nit, katera se povezuje z neko neskončno točko, predvsem z
neskončno točko vašega ovoja, vaše avre, na katero se pripne.
Opazujte to! Kot prisesek, kot hobotnica, katera se prisesa. Tako se poveže tudi ta energija.
Naenkrat nastane praznina.
Pregloda oziroma prisesa se na to in se stopi zunanje telo. Naenkrat nastane nit
neskončnosti in tako lahko sebi, duši daste prosto pot do Najvišjega stvarstva oziroma do
jedra samega sebe ali do jedra Boga, Božanstva ali tiste ohranjene harmonije.
Tako duša dobi pretok. Tako duša dobi mimo erekcije oziroma mimo spodbujanja ali
ljubljenja tudi odprt ta kanal.
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In ne le to!
Nekaj časa pustite, da ta energija pravzaprav prasketa.
Naj vas ne zmoti neki obok, kateri se vidi le deloma iz vaše strani, ker je celota pravzaprav
vakuumirana.
Vendar v ta zgornji del ne morejo nikakor ne priti spodnja bitja, ker je to nekaj, kar prihaja
od Vira Boga, od točno tiste Energije, od katere ste bili prvotno sprogramirani, odposlani,
sestavljeni ali pa od tam, kjer duša črpa in se povezuje z Božanstveno Energijo ali z Virom
ali z Bogom. Kakorkoli ga imenujete je pravzaprav prav.
To je njej odpust oziroma povezava nje same.
Nekaj časa še vedno držite takole energijo.
Opazujte, kaj se zgodi!

Naenkrat se energija od vrha, ob temu kanalčku, se pravi, kjer je nit postavljena in
prisesana, prične spirati kot nekakšna drugačna barva. Kot slap. Energija, katera steče
nazaj. Preko višine, postopoma navzdol in nazaj. Pustite, da to gori oziroma, da to teče kot
slap.
Zaznali boste takšno kot lila božansko energijo tik ob vas, katera vas bo spirala. Pustite to
polje, da se napolne.
To lahko naredite ženske vedno in povsod.
Ko naredite to, preprosto uživajte, kako energija vas spira.
Nato obrnite dlani navzgor in boste začutili, kako se povezujete direktno z
Nebom.
Na dlani boste začutile kot nekakšen velik prisesek ali veliko Energijo, katera
vas bo nekako povezovala direktno z Nebom.
In tudi tiste ženske, katere niste Nebesne energije, na ta način, preko tega kristala, katerega
imate, se lahko direktno pričnete povezovati z Nebom in nič več z Zemljo.
To je tisto, na kar bodite pozorne ali nekako izvirne.
MOŠKI IMAJO KRISTAL V TRTICI
Moški imate takšen kristal v trtici. V trtici. Trtica ima na koncu nekakšno kot jamico ali
prehod. V tisti jamici, se pravi, je takšna kristalna energija ali kot navidezna ploščica.
Vendar jo imate prav v trtici.
In moški lahko ta program povezave naredijo tako, da se povežejo na enak način kot
ženske, vendar le to, središčno oko, imajo v trtičnemu delu, tam, kjer je nekako trtica v
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zaključku. Trtica, tako kot poznate, je praznina, je luknjica, je špranjica in na koncu te
špranjice, v notranjosti te kotanjice, je identični kristal, katerega moški na Zemlji še vedno
prenašate.
Sedaj vam izdam še eno skrivnost:
ISTOSPOLNA USMERJENOST – MOŠKI
Energija moškosti, se pravi, je v zaključni fazi.
Bodite pozorni!
Ker se preko spolnosti vedno znova vse nekako približuje ženski v notranjosti, kot v
maternici, se pazite!, moški vedno več nekako nahajate v ozadju.
Vedno več je nekakšnega ljubljenja med moškimi. Moški z moškim. Vendar se vedno znova
približujete prav temu zadnjemu predelu.
In, kadar ste moški z moškim in prihaja do ljubezni oziroma do enakega občudovanja,
pazite to!, se enako lahko aktivira to polje in povezava, identično kot pri ženi, pri ženskah,
katere lahko občudujete, se pravi, da se tudi ta energija da odpreti.
Pomembno je, da veste, kje so pravzaprav kristali.
Vendar, ne gre tukaj za potešitev. Se pravi, le za ljubezen.
ISTOSPOLNA USMERJENOST – ŽENSKE
Pri ženskah, kadar so ženske v ženske zaljubljene oziroma se povežejo, je to malce težje.
Vendar je tudi možnost, da nekako se aktivirajo ti kristalčki oziroma očesa maternice. Vendar
malce drugače.
Takrat kadar se ženska z žensko ljubi in je zelo, zelo čustveno povezana ali navezana na
njo, se medsebojno, na enaki bazi, povezujeta ta dva očesa. Zato ženske vedno vlečete
žensko k sebi po čelni plati.
Bodite pozorni!
Takrat se energija poveže na drugačen nivo, vendar kot preko telesa na drugo telo in takrat
lahko obe hkrati odpirata tudi to. Da boste vedeli, da imate veliko možnosti.
Vendar, najboljša in najbolj lepša ali osnovna je bila pravzaprav postavljena preko
moškega v žensko, se pravi, kot da sodita celota moški k ženski in nič drugače. To je bila za
vas osnova.
Kadar ste moški z žensko, torej, bodite pozorni!
Ne izpraznite sebe kar tako. Bodite res nekako zaznavni, da izberete žensko po temu, kako
jo začutite. Ker le tako boste lahko odprli nekaj, kar lahko, če načrtujete svoje potomstvo,
pride res Višja, Visoka energija, topla in prijetna oseba ali silhueta med vas, da se potem za
vas tudi porodi.
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Žal, te možnosti nimajo osebe, katere so ženska z žensko ali pa, da bi se ženska odločala,
da bi po umetni poti zanosila, da bi takšen kanal tudi pridobila. Nikoli, žal, ne morete
dobiti. Tudi, če imate kakršnekoli pomoči in tudi, če se resnično medsebojno ljubite in
zaobljubite, žal, ne morete po temu kanalu dobiti duše, ker je to nekaj, kar je potem po
umetni poti lahko ustvarjeno, kar pa nikakor ne prinaša teh energij.
Zato bodite izredno pozorni na to!
To je nekaj, kar je zelo pomembnega za vas.
ŽENSKE BI MORALE CENITI SAME SEBE
In ne le to!
Kot ženske bi morale same sebe izredno, izredno ceniti. Predvsem zato, ker bi morale
vedeti, kako zelo pomemben vir ljubezni ali vsegá, v neki celoti ali harmoniji pravzaprav
ste. Ženska je zmožna ohraniti prvotno ljubezen, nedotaknjenost ali iskrenost še iz svojega
prvega, prvega stvarstva ali osnove.
Kje se to shranjuje?
V mini, mini, mini možgančku.
Ženske, katere ste izredno tople, tako po karakterju in ne naučene, se pravi, Bom vzel
osnovo, da se boste morda lažje razumeli in doumeli, kje pravzaprav one vlečejo to energijo,
so lahko že od vsega začetka, v celi celoti povezane z mini možgančkom.
Ta je povezan s srčno žlezo oziroma s srčno energijo, da Bom pravilno prevajal in tako je
nekako njen karakter povezan z osnovo ali zasnovko, kar ste vi kot zasnovniki in tako
nastane karakter oziroma je prebujen karakter.
Zato vam nekateri, bodite pozorni!, že nagonsko ali po nekemu podzavestnemu spominu
prišepnejo ali vam velikokrat zabrusijo v obličje, da se nikoli ne spremenite, da ste vedno
enaki. Le zaradi tegá, ker se vas spomnijo že od vekomaj, morda tudi nazaj.
In ženske, katere ste po karakterju izredno tople in harmonične, imate že aktivirano
povezavo mini možgančka in srčne čakre in hkrati tudi zasnovnika. Zasnovnik pa je
velikokrat samodejno povezan s tem kristalom znotraj maternice. In takrat imate ženske,
kadar ste odprte čustveno, še mnogo bolj izraziti občutek ali instinkt notranjega dela ali ta
šesti občutek. Ne instinkt po zunanjosti, vendar notranji občutek.
O VARANJU
In tiste ženske, katere ste zelo harmonične s svojim telesom, točno veste, kaj se bo zgodilo,
kdaj se bo zgodilo, zakaj se nekaj dogaja in vedno, vedno veste, kdaj vas moški ali ljubljeni
vara.
In kaj naredite takrat, kadar vas vara?
V notranjosti veste, da ste bili prevarani oziroma varani. Takrat vam svetujem, da
preprosto morda, prvi moment, ohranite mirno energijo. Vendar začutite. Nekatere vidite
neko svetlo energijo, katera je nalita nad njega. Nekateri zaznate ali nekatere zaznate to že

13

takrat, ko on nekaj se razdaja ali predaja užitku. Nekatere pa dejansko zaznate že iz
njegovega pogleda, mimike ali vsegá. Veste, da je to bilo.
Takrat vam svetujem, da ohranjate predvsem mirno energijo in ne eksplodirajte. Vendar
moškega ali osebo, katero ljubite in katera, pri kateri veste, da ste bili prevarani ali da
oseba ni bila iskrena do vas, zrite direktno v oči. Kot v središče oči. Kot bi direktno gledali v
samo sredino oči. In ga glejte čisto umirjenega. Se mu rahlo nasmehnite in ga povprašajte:
»Ali je fajn?«
Pazite!
Nič ne govorite, kaj čutite. Takrat boste videli takoj energijo ženske ali moškega, preko
moškega, katera je nalita, kako se burno odvija. In tisti, kateri vidite energije, se
pozabavajte, naučite se to videti.
In nič ne spodnašajte! Vendar, preprosto povejte, da vidite energijo ali da na moškemu
zaznate nekaj, kar predhodno ni bilo in ga povprašajte, kako je bilo?
In pričel bo različno reagirati. Ali se bo pričel smejati ali pa vas bo pričel nekako spodnašati.
Vi ostanite mirni v tej energiji.
In vi lahko posledično pripeljete do tegá, da celo izpodnesete pripeto ali nasesano energijo
od drugega nad moškim, katerega je prišel nekako k vam, ravno zaradi tegá, ker gledate
direktno v oči.
In naenkrat se ta energija izlušči iz njegovih oči, ker je pripeta na njegove oči.
Takrat boste zaznali, kako se energija razprši in prosto zavibrira nad njim in počasi, počasi
izpari in tako se ta energija lahko vrne k tistemu, od katerega je pravzaprav prešla zaradi
užitka, zaradi ljubezni ali zaradi vsegá.
Vendar, kaj s tem dosežete?
Dosežete, da se energija vrne k izvoru. Dosežete, da moškega postavite in mu postavite
mesto. In hkrati dosežete njegovo iskrenost do vas. Takrat se bo moški iskreno odprl in se
morda celo pokesal.
To je nekaj, kar imate v zapisu. Kar znate in zmorete ženske sprovesti.
Vendar, ne pozabite na to!
Ko nekako moškega spravljate v takšen nelagoden položaj, ne bodite zbadljive! Ne bodite
zbadljive! Vendar, ko začutite, da se je ta energija od moškega odluščila, ne drezajte vanj!
Takrat misli usmerite na to maternično oko.
Moški, če se vam dogaja enako, usmerite misli v trtični prehod.
In takrat boste zaznali cev, katera nastane kot svetlobna kristalna cev, katera ga ujame in
ga pritegne ali privleče nazaj, da Bom nekako pravilno prevajal. Takrat boste začutili, ali je
ta moški še za vas, ali ženska, ali pa preprosto ni več za vas. Takrat ga boste brez težav
izpustili. In tudi jokali ne boste. Ker, ko se ta cev medsebojno poveže, vam bo tudi
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čustvena nekako praznina prišla, vendar le zato, ker boste skozi mini možganček dobili
neko sugestijo ali celoten program vsegá, kar vam kaže ali sledi.
Zakaj vam pravzaprav to opevam?
Ker se mnogi nahajate na takšnih situacijah. In imate nekaj v sebi, skozi kar lahko spremenite
ali preoblikujete program.
TEHNIKA – PREBUDITEV ŽENSTVENOSTI, ŽENSKE ENERGIJE
Kadar pa moški, kateri je ob vas, morda ni zainteresiran za vas, kako pravzaprav prebudite
sebe v neki ženstvenosti ali v ženski energiji?
Ravno tako misli usmerite v ta očesni prekat in nekako poskušajte zaznati, kje se vrti ta
energija. Takrat boste zaznali, kako preko vas, kot bi preko telesa navzven prišla nekakšna
cev ali kristalna energija. Se pravi, takšna, kot belkasto srebrne energije in se tako kot cvet
razpre in odpre. Se nekako razlije okoli vas. In takrat se bo cev na dveh delih okoli vas
pričela vrteti. Kot skozi vas, v telo in ven iz telesa. In nastajala bosta dva polja. Dva polja ali
dve energiji, kateri se pričneta vrtinčiti. Preprosto opazujte to!
In naenkrat pride do neke eksplozije. Ta energija bo prelila moškega, kateri leži ob vas ali
poleg vas. To je tisto, na kar bodite pozorni, in svojo energijo utelesite, ta drugi delež,
utelesite ob sebi, na svoje telo.
Se pravi, del, ko eksplodira, se bo zlil nad njim, nad moškega, kateri je ob vas in ni morda
zainteresiran za vas, drugi del energije pa, kot bi jo nalili in utelesili na sebe. Kot bi se oblekli
v njo. Tako se bo nekako nalila na vas.
Potem počakajte! In boste videli, kakšna razlika bo pričela nastajati med vezjo, med vami
in med moškim. In to lahko naredite le ženske same.
Vendar, to ne pomeni, da boste moške vedno dobile, kadar jih boste hotele! To ne govori o
tem!
To govori v temu, da boste lahko njegovo polje čustev do vas ali prvotne, začetne energije,
katero ste nekoč imele, ko ste se ljubile in zaljubile in on v vas, da ste prišli do neke
povezave partnerskega odnosa, lahko znova prebudili oziroma v njemu znova tisto nekaj
postopoma zgradili.
To je nekaj, kar vam svetujem, da naredite.
Druga dekleta na drugih ozvezdjih te moči tega preoblikovanja ali prebujanja več nimajo.
Zakaj?
Ker nimajo več tega kristala znotraj sebe. Preprosto zato, ker so to moč že prevečkrat
vnovčile oziroma izkoriščale in so se zaradi svoje telesne lepote ali telesne strukture nekako
razdajale preko določenih obredov, zahtev, daritev in so podarjevale prav to, kar imate ve
same le še zase.
Zato bodite pozorne na to, da to energijo čuvate, crkljate in uporabljate.
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Enako polje teh dveh vrtinčastih energij, kot Sem vam nekako prišepnil za partnerja, lahko
naredite ali zgrnite tudi nad svojega otroka, če je morda malce bolj vihrav ali živahen ali ga
ne morete ukrotiti ali poloviti, podrediti. Vendar ne tako podrediti, da bo jedel vam iz dlani.
Tako, da bo nekako začutil vas kot harmonično, da vam bo prisluhnil, da se bo umiril.
Se pravi, ravno tako naredite, da stran, ko pride do vibriranja ali vrtinčenja, eksplodira in
tisto eksplozijo usmerite nad njega, da se zlije in nadlije nad njega. Drugi del te energije pa
utelešajte nad seboj kot bi jo oblekli.
In enako lahko naredite tudi moški.
Vendar, to pomeni, da dajete to energijo le na tiste, s katerimi ste čustveno povezani
oziroma vam nekaj pomenijo.
Ne darujte te energije nekemu šefu ali nekemu direktorju zato, da se bo nekaj uredilo!
Nikakor ne! Ker vi niste čustveno naravnani na neko osebo, se tudi aktivirala ne bo ta
energija. Tako, da to je tisto, na kar bodite pozorni!
Vendar, največji zaklad pa je v temu središčnemu delu takrat, ko vi spite.
POVEZAVA Z DUŠO
Bodite pozorne!
Ko ve spite in lebdite tako, kot nad telesno strukturo. Saj poznate, telo obmiruje. Duša leži ali
lebdi na fizični telesni strukturi in takrat se duša, dušinska zmes poveže z materičnim delom,
ker je to shranjeno ali zataknjeno prav v materiji.
Takrat lahko duša postane ujetnica oziroma je ujeta in ne more iti od vas, ker je to tako, kot
nekakšen zatič za njo. Vendar znanja, katerega ima ona sama, vam ga ne razdaja, dokler vi
niste povezani z njo.
Vi, kot zadnji zasnovniki oziroma tisti, kateri sedaj živite, ste pravzaprav zasnovniki, pa se
lahko po tehniki, kot Smo jo opevali, povežete z mini, mini možgančkom, kateri je njen
možgan. In tedaj lahko ona, se pravi, ko je vse to povezano, tako kot Smo predhodno
opevali, preprosto tudi v času spanja prične živeti za vas.
Tako lahko dušo aktivirate, da se ona celo samodejno lahko obrača na vaši telesni
strukturi.
In nekateri to celo imate aktivirano, vendar niste aktivirali po temu delu, vendar imate. Ste
redki, vendar imate. Takrat dobesedno zaznate, kako se sami na svojemu telesu kot crkljate.
Vendar, zakaj sami?
Ker ste kot osnovniki ali zasnova v temu dušinskemu delu ali v duši, znotraj v njenemu
oprsju.
In takrat, kadar aktivirate in nekako njo postavite in povežete s tem mini, mini
možgančkom, bo ona tista, katera bo sodelovala tudi z vami.

16

To pa je tista prednost, kateri duhovni ljudje ves čas hlastate in iščete, da bi nekako dobili
podatke iz davnine, iz preteklosti. Se pravi, to je tisto, kjer je potrebno dušo aktivirati, jo
povezati in hkrati jo tudi postavljati.
Torej, to oko, maternično oko, kot Sem ga opeval ali Smo ga poimenovali, je torej, nekako
služi v različne namene. Vendar, kakorkoli ga boste želeli ali želele predvsem uporabljati, je
pravzaprav vaša izbira. Tako, da, to je nekaj, kjer lahko aktivirate in nekaj še za sebe dodatno
naredite ali postorite.
SVETI ANGELI
Kadar vas obhajajo Sveti angeli, Sveti angeli, se pravi, iz Višjih sfer, to niso zemeljski, to so
ti Sveti angeli, h katerim mnogokrat molite in se povezujete, se običajno vedno nekako
povežejo ali pa aktivirajo preko tretjega očesa oziroma tega materničnega očesa, kjer se
oni povežejo, da nekako prosto lebdijo pri vas ali sodelujejo tudi z vami.
Kako kot vi to zapazite na materiji?
V večernemu času, ko vi prehajate v posteljo, bodite pozorni. Prav pozorni bodite! Se
pravi, ko imate te Angele še z vami vezane ali povezane, so običajno povezane prav na ta
delež maternice ali moškega v ozadju, tako kot Sem opeval.
In, ko zaprete oči, se mnogokrat kar nekaj zaiskri. Svetloba, katero zaznate. To je Njihova
svetloba ali Njihova prisotnost, kateri se dajejo za vas. In to so ti Sveti angeli, h katerim se
vi lahko vedno obračate. Vendar, ti Sveti angeli sodelujejo z vami le toliko časa, dokler je
dan. Ko vaše telo popusti, se Oni odpnejo od tega – neskončne rože ali neskončne
povezave in gredo stran.
Takrat dobijo nočna bitja ali nočni angeli ali nočna bitja moč obhajanja, sodelovanja, vendar
se nikoli ne zmorejo pripeti na to.
Zakaj?
Ker, kadar se pripnejo direktno na to, oni zoglenijo ali pogorijo. Takrat oni mnogokrat
poskušajo priti v vas, predvsem zemeljska bitja, tako, da bi nekako vdrli preko materničnega
dela oziroma vas vzburili do erekcije, vas prebudili ali kaj takega.
Vendar, to ni vedno zlato pravilo.
Vendar, skorajda vsakomur se je to vsaj enkrat ali dvakrat v življenju tudi zgodilo ali
postorilo. Zato bodite zelo pozorni na to, da boste vedeli kaj in kako.
Nočni angeli ali nočna bitja pa vedno, običajno lebdijo ob vas in strmijo v vas. Se pravi, vas
čuvajo ali pa sodelujejo z vami čisto na drugih ravneh, kar pa danes Jaz nikakor ne Bom
opeval.
Tako. Jaz upam, da tema ni bila prezahtevna, da Sem nekako, kar se da dobro povezoval in
preprosto opeval.
In še nekaj bi morda, čisto na koncu dodal.
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To, to maternično oko ali ta središčni energetski konec ali kot je pravzaprav izrednega
pomena, ker je to v sredini telesa in tudi, kadar se vi nekako povezujete preko čaker, preko
Višav in greste izpuščati energije preko kronskih čaker, se tudi vedno oplazi ta energija
oziroma se lahko deloma povežete tudi z njo.
Tako, da to je tisto, da boste vedeli, kaj, kje in zakaj se kaj tudi godi.
To je največja vrednota, katere imate ženske Zemlje še v sebi in to je nekaj, kar je
pomembno, da se zavedate in da pravzaprav vnovčite to sebi v prid, ne pa, da to pravzaprav
ostane neuporabljeno.
Vendar, sedaj točno veste, kako in kaj s temi energijami.
Jaz vam predlagam, da si nekako vzamete nekaj minutk ali malce prostega časa za oddih.
Tudi Jaz se Bom odmaknil in vam želim prav prijeten počitek.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Samo še trenutek prosim.
Takole. Sedaj se Bomo lahko brez oviric tudi nekako medsebojno povezali dokončno tudi na
bazi zemeljskih struktur. In znova, znova lepo, lepo pozdravljeni nazaj v temu današnjemu
druženju.
Sedaj Bom postopoma nekako Jaz Tisti, kateri Bom prevzemal in nekako tudi odgovarjal na
vaša vprašanja. Sem Oče Vnebovzetovstva in upam, da Bom nekako, kar se da dobro
razblinjal svojo Energijo in se Bom nekako tudi dobro nekako pretakal preko Njene strukture.
Tako, da upam, da Njegova, ne, Moja ali pa Njegova prisotnost, katera je še od Nekoga
pravzaprav v povezavi z Menoj, da bo nekako dobro vplivala tudi na Njeno telo, da ne Bomo
nekako izgubljali povezav v samih prevodih.
Danes je pravzaprav Nekdo na bazi zemeljske strukture Vladni ali Najvišji vladni mož na
bazi Zemlje tudi povezan z Menoj.
Glede na to, da je čas za vaša vprašanja, Bom Jaz kar nekako prepustil ta čas vam. In, kdo bo
pravzaprav prvi vprašal in kar izvolijo!
»Lepo, lepo pozdravljeni in res najlepša hvala za vse. Jaz bi pa vprašala, kaj lahko poveste
na temo današnje delavnice in potem delavnice Točka spoznanja. Kaj se kaj povezuje s tem
kristalom? Ko ste nam enkrat govorili o tej Točki spoznanja in temi povezovalnimi
energijami. Kje so tukaj stiki in kaj se dogaja? Samo to me zanima. Hvala.«
Takole.
Kar se tiče tegá, je pravzaprav to samostojni center, ločen od poznavanja tistega polja, kar
imate predhodno odprtega.
Točka spoznanja je pravzaprav nekaj, kar se je navezovalo ali povezovalo na predhodne
enote. To pa je nekaj, kar lahko naredijo, postorijo tudi ljudje, se pravi, to oko ali nekako
maternično oko, kot Smo ga opevali predhodno, našli neko pravo imenovanje za to, je
namenjeno tudi tistim, kateri nimajo popolnoma ničesar postavljenega v duhovni smeri,
kateri so popolnoma kot nekako le srčno ali čutno odprti. Tudi za tiste, kateri ne poznajo nič
od pranskega duhá ali predhodne postavitve.
Se pravi, to je nekaj, kar ima duša v postavitvi, v sami osnovi postavljeno, kako k sebi
pridobiti enakopravno energijo kot ste vi sami in to kar zavestno oziroma po nekemu
programu, po kateremu Smo pravzaprav opevali.
Tako, da, to je nekaj, kar je lahko deloma povezano tudi s tisto točko, točko spoznanja, o
kateri Smo predhodno, na nekemu druženju, res na široko opevali, tako, da ne Bom nekako
ponavljal tegá. Vendar, ta samostojna enota, o kateri pa Smo danes govorili, pa je pravzaprav
za splošno vse tiste, da veste, kako in kaj pravzaprav potekajo energije povezovanja ali
nekakšne nadgradnje.
»Hvala.«
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Prosim.
»Ponižna zahvala. Med vajo se je preko mojega hrbtišča pretočila neka močna energija
navzgor. Kaj je bilo to?«
Vi ste si odprli kanal, preko katerega vas nekako Višje angelsko vodstvo tudi nekako dnevno
obhaja in z vami tudi sodeluje. To, ta kanal ali ta Bitja ali to postavitev lahko uporabljate
vedno in povsod. Vendar, ker zavestno gradite sebe, imate sedaj tudi odprt ta kanal, preko
hrbtišča in to je tisto, kjer ga lahko uporabljate ali za zdravljenje ali za vpogled v kakršenkoli
trenutek ali moment. To je tisto nekaj, kar je popolnoma vašega in preko tega ali tega kanala,
katerega ravnokar gledam, je tudi povezava vašega instinkta in vas samih. Tako, da ta kanal
lahko vedno in redno tudi uporabljate.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najtopleje se vam zahvaljujem, da me vedno znova poberete in da se
tako trudite za mene. Prosim še za naprej. Hvala.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo in vsekakor se Bomo potrudili še naprej za vas.
»Tudi v mojem imenu najlepša hvala za vse. Iskrena in srčna zahvala vsem, ki ste danes z
nami. Bi pa vprašala eno osebno vprašanje. Sin se mi je poročil in kot ste mi svetovali, sem
pobrala svoje delčke k sebi in sem mu jih včeraj vrnila nazaj. A sem to v redu naredila?
Hvala.«
Jaz Bom dejal takole:
Če ste tako začutili, ste zagotovo z nekim svojim instinktom ali občutjem vsekakor prav
naredili. Vendar, ker ste to v času neke zaobljube odmaknili, sedaj niste vi tisti, kateri bi
karmično karkoli čistili ali nekako izživeli namesto njih ali njega samega. Tako, da vsekakor je
bilo to dobro prav za vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Hvala za vse, kar sem prej sprejela. Hvala tudi za moje novo delo, ki sem ga zdaj sprejela
pred par dni. Hvala vam.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo in kar pogumno v temu času naprej.
»Dober dan. Lepo pozdravljeni. Jaz se vam zahvaljujem za vse vaše darove, za vso vaše
učenje in vodenje. Bi pa vprašala, kako zgleda – mi imamo eno zadevo na sodišču, tožbo
zaradi stanovanja. Kako se bo ta stvar razpletla in kdaj? In bi prosila pomoč, da se čim
bolje razplete.«
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Tukaj, kot vidim, se kažejo neki zapleti ali neki ugovori. Tako, da, ko boste že mislili ali
domnevali, da boste končali z neko obravnavo, se zna zgoditi neka pritožba ali neki ugovor,
kateri bi vam časovno nekako delal malce nevšečnosti ali težavic. Vendar, vsekakor, na koncu
boste iz večih smeri vsi nekako približno zadovoljni. Eden pravzaprav veliko bolj intenzivno.
Na vaši strani vidim kar zadovoljstvo.
Bom pa odposlal nekaj Bitij, pa da vidimo, kako vam lahko na tej strani še kaj pomagamo.
»Hvala lepa. Nasvidenje.«
Prosim.
»Spoštovani. Hvala lepa za vse, kar dobivam od vas. Bi pa vprašala tole. Zdaj sem v
obdobju karmičnega luščenja, pa sem enkrat pozabila svečko prižgat. Sem jo potem malo
kasneje. Če bo vseeno v redu?«
Ne! Svečke ne smete prižigati kasneje, ker je to pravzaprav nično. Kadar se prižigajo za
karmično luščenje karmične plamenice, je pravzaprav pomemben čas, katerega so vam dali,
na določen čas za odprtje. Ko so dogovori sklenjeni, kdaj se odpre kanal, pridejo vsa tista
Bitja, katera so predhodno izbrana, zato, da se nekako odpre kanal in da Oni povezujejo
medsebojno in sodelujejo. In le v tistemu času, ko vi prižgete oziroma kot je bilo
dogovorjeno, so Oni na določenih mestih. Če vi prižgete kasneje ali predhodno ali pravzaprav
sploh ne prižgete plamenice, to ni dovoljenje, da Oni smejo narediti to.
Tako, da Jaz bi vam svetoval, da glede karmičnega luščenja ob prihodnjemu druženju morda,
kdaj, prinesete k Lani nekako tisto plamenico, katero morda niste prižgali, da se ponovno
naloži nova postavitev ali nova energija in da potem dejansko so tudi kanali odprti, da se
nekako tudi zaključi proces, tako kot je bilo predhodno izbrano.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz bi želela, da vam se od srca zahvalim za vso podporo in vso
pomoč moji nečakinji Ani, celi naši družini, meni, ker ste nas ogromno razbremenili tiste
težke situacije. Sicer ona še ni končana. Vas pa lepo, lepo prosim – evo, zdajle bo v roku
deset dni bila ta presaditev, za naprej vašo podporo in vašo pomoč. Lepo, lepo prosim.«
Vsekakor se Bomo trudili še naprej. Vi pa le bodite zaupljivi in tako, zagotovo, zagotovo bodo
rezultati zelo dobri tudi za njo.
»Hvala vam! Čutimo to, prav tisto pozitivnost, ki smo jo hoteli – vsi zadnje čase. Tako, da,
včasih mislimo, kot da gre na eno ruvanje zob in nič drugega. Mislim, to je nekaj
neverjetno. Hvala. Lepa, lepa hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Jaz bi se zahvalila za vso podporo in pomoč, ki mi jo nudite. Čutim, da ste z mano.«
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Da.
»Povedala bi samo to, da je moj vnuk ali vnukica na poti, ko ste januarja mi povedali. Zdaj
ga že vidite. Tako, da je že na poti. Zdaj že vemo. Tako, da smo vsi veseli. Bi pa vas samo
vprašala, kratko. Jaz sem začela z mojim možem neke dogovore, vi že veste kaj. Pa me
samo zanima, vem, da ste bili z mano, ker sem tako, brez težav lahko govorila in povedala
in izlila vse, kar me je vsa leta mučilo. Samo zanima me, ali sem na dobri poti in če bom
uspešna? Tudi, če bom kmalu razrešila? Hvala.«
Boste in tudi ne bo večjih težavic ali blokadic po njegovi strani, kot vidim. Vidim tudi neko
spoštljivo sodelovanje. Čeprav morda malce grenko ali grenkega priokusa. Vendar, kakorkoli.
Na koncu boste vsi zadovoljni. In, res, iskrene čestitke ob vaši novosti.
»Hvala.«
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse. Imam vprašanje, ki bo morda smešno, ampak je
pomembno iz zdravstvenega vidika – kaj bo z mojim nosom?«
Vi znate imeti še neki zaplet oziroma še neko komplikacijo. Tako, da vidim še neki, neko
povezavo medicinskega osebja. Znate še nekaj imeti, kar ne boste nekako predvidevali.
Potem pa se popolnoma vse dobro uredi.
Tako, da tukaj kar pogumno naprej in dejansko na dolgi rok ne vidim nobenih zapletov.
»Hvala.«
»Hvala lepa za vse daritve za nazaj, za naprej. Pa, samo, že nekaj časa razmišljam, pa vas
prosim, če pozdravite mojega očeta, pa mamo. Imam pa eno vprašanje. Na delavnici sem
sledila temu, tej tehniki. Ali mi je uspelo to aktivirat, če mi lahko poveste? A sem?«
Da. Da.
»Hvala. Hvala lepa.«
»Iskrena zahvala za vsa vaša učenja in pomoč. Hvala.«
»Dober dan. Tudi jaz bi se rada zahvalila za vse daritve, za vse, kar mi nudite, kar mi dajete
in zato, da ste me sprejeli med sebe. Hvala.«
»Najlepša hvala za vse daritve in za vse to, kar mi stojite ob strani. Bi pa vprašala sledeče:
jaz veliko delam z ljudmi, pa me zanima, kaj lahko jaz naredim, da bi vsem tem ljudem, ki
pridejo z mano v stik še več lahko dala, pomagala? Hvala.«
Poglejte, Jaz vidim takole:
Pri vas se bo odprl, morda za kakšen teden ali štirinajst dni, skorajda si ne upam trditi, da bo
to mesec dni, se vam odpre neki kanal oziroma še nekaj se poveže z vami. In to je tisto, preko
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česar boste vi nekako še nekaj povezovali. In to je tisto, kar boste še dodatno podajali med
ljudmi ali za ljudi. Tako, da, predvsem pa nekako sledite samemu sebi.
»Najlepša hvala.«
»Pozdravljeni. Tudi jaz se najlepše zahvaljujem za vse darove, ki ste mi jih, ki mi jih
pošiljate, ki mi stojite ob strani. Imam pa vprašanje, je, na predhodnem predavanju,
vašem, me je zelo bolel srček prav na fizični ravni. Če, kaj se je dogajalo?«
Jaz vidim takole:
Ne vidim, da bi imeli kakršnekoli težave po energetskih ravneh. Prav vidim kot neki uščip ali
nekaj na bazi materije. Vendar, ne vidim pa ničesar, kar bi bilo po bazi energij. Ste pa
dejansko imeli nekaj v bližini, ne Bom opeval koga, vendar med ljudmi, kateri je morda
energetsko bolj nekako slonel na vas, vendar ne vdiral v vas. Vendar, slonel ali nekako tako
poslušal predano in to vas je tudi majčkeno motilo ali zmotilo.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Tudi z moje strani hvala lepa za vse darove, za vašo pomoč. Moje vprašanje bi se, se
nanašalo na današnje vaše predavanje o maternici. Jaz imam na maternici eni dve bulici.
Sicer ne polagam večje pozornosti na njih. Pa me zanima, kakšna je povezava glede teh
bulic pa teh energij, kristalčkov, ki se pač nahajajo na maternici? Potem bi pa samo še vas
prosila, če mi lahko pomagate v prihodnosti odpreti ponovno kanale do vas, ker to pa zelo
pogrešam. Hvala lepa.«
Da, vsekakor vam Bomo pomagali.
Zavedajte se, da ta energija, katero Smo opevali oziroma ta kristalček ali maternično oko, kot
Smo opevali, je čisto samostojno v središču in je čisto samostojna enota, katera samostojno
znotraj vaše materije, prav v osrčju materije, tudi znotraj vibrira. Tako, da ni v povezavi z
naslombo katerekoli stene ali česarkoli drugega. Se pravi, to je samostojna enota.
Otroci, se pravi, morda bomo tudi še nekaj dodali.
Se pravi, otroci imajo to energijo vrtinčasto takole, kot bi nekako sesuknila nad glavo in
dokler se nekako prvikrat ne zaljubijo – lahko se zaljubijo že tudi kot otroci, se potem ta
energija nekako postavi tako kot v vodoravni položaj. To je nekako zanimivo še v
otroškemu času, se pravi, je to energija, katera se vrtinči takole, kot bi nekako letela na glavo
ali v takšnemu zaporedju.
Ko pa se enkrat nekako zaljubi, se pravi, ko je prvič aktivirano to polje, pa se potem vse
skupaj povezuje in sestavlja. In na nič drugega se ta energija ne povezuje.
»Hvala lepa.«
Prosim.
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»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vse daritve, za vso pomoč, ki nam jo nudite vsem nam.
Imam pa eno osebno vprašanje, in sicer, že od majhnega imam težave z vidom. Imam
problem, ker gledam z vsakim očesom posebej in se meni drugače postavlja, sestavlja slika
kot ostalim. Kako naj pravilno gledam?«
Vi znate imeti preko tega fizičnega življenja težave z očmi. Vendar, podlaga je ena izmed
malce zahtevnejših postavitev. Vi ste bili namreč v enemu življenju nekako tako kaznovani,
da so vam iztaknili oči. In to še ena oseba, katero poznate tudi v temu fizičnemu življenju.
Vendar, ne smemo opevati katera. In bila je ženska energija, katera je tudi nekako izdala
nekaj, kjer ste bili nekako posledično kaznovani tudi vi, čisto sami.
Vendar, ker ste tisto iztikanje oči preživeli, je to nekako potem peljalo do konca vašega
življenja, tudi do nekega zaključka in v določene reinkarnacije so vam podali tudi to težavico.
Tako, da to vam zna nekako povzročati tudi več težavic.
Jaz Bi na vašemu mestu dejansko vadil tehniko fokusa ali gledanja.
Poskušajte morda gledati preko očal, katere imajo določene, kot luknjice ali špranjice. Se
pravi, imate očala brez stekla, to Jaz tukaj vidim, s katerim dejansko fokusirate ali nekako
izostrujete vid.
Kot drugo, zrite v Sonce!
Vendar poskušajte zreti v Sonce tako, da najprej odpirate eno oko in zapirate drugo oko.
Potem zaprite zopet drugo oko in odprite naslednje oko. In šele na koncu odprite oba očesa
in zrite v Sonce.
Vendar vam bo desna stran vedno bolj nekako točno pokazala kot pa leva. Vendar, preko
Sonca, izmeničnega toka gledanja, zmorete nekako popraviti tudi to oko hitreje kot po
katerikoli tehniki nasploh.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Hvala za vse darove. Imam pa eno vprašanje. Pred tremi meseci je nam oziroma v naši
hiši bila odvzeta ena dobrina. Pa me zanima, kako, ali je smiselno se za to potegovat
oziroma kaka je možnost, da dobimo nazaj?«
Težko. Vendar počakajte.
Jaz vam svetujem takole:
Ne bo se tako razpletalo kot bo prvotno videno. Jaz vam svetujem – počakajte! Bo neka
oseba nekaj naredila, da se bo vam v prid znova postavilo. Počakajte in vse se vam zna
dobesedno tako zasukniti, da bo dobro za vas. Vendar, zna neka mlajša oseba nekaj tako
postaviti ali zastaviti, da se vam nekaj uredi. Počakajte.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
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»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse, kar sem do zdaj dobila od vas. Pa me zanima,
nekaj časa že razmišljam, da bi svojo dejavnost, s katero se ukvarjam, peljala preko neke
druge organizacijske oblike. Pa me zanima, bi bilo to smiselno ali ostanem pri starem?
Hvala lepa.«
Ne, bi znalo biti dobro. Vendar, ne vidim pa, da je to dokončno. Bi znali vi še nekaj, še nekaj
spremeniti oziroma kasneje še nekaj preurediti. Vendar, bi bila to vmesna opcija za neko
vmesno obdobje. Tako, da to bi bilo dobro za vas.
»Hvala.«
»Hvala za prejete darove tudi z moje strani. Zdaj pa vprašanje – ali sem bila uspešna pri
postopku vizualizacije in če imam prebujeno očesno vilinsko bitje? Pa še ena prošnja.
Prosim, če mi lahko pomagate pri razrešitvi trenutne situacije, ki me najbolj obremenjuje.
Hvala.«
Bom danes ponoči maševal za vas in Bom videl, Bom poskušal nagovoriti določena Bitja,
Vodstva in Svetlobe in še nekaterih zemeljskih, kateri sodelujejo z vami in Bom videl, kaj
lahko tukaj, na vašemu področju naredim.
Vsekakor pa ste predhodno tehniko dobro opravili.
»Srčno pozdravljeni tudi iz moje strani. Hvala vam za vse. Zanima me, če lahko malo več
poveste o angelih. Kdo pravzaprav so in kaj so? Hvala.«
Angeli so čudovita Bitja, vendar morate vedeti iz katerega ali v kateri svet prestopate
oziroma kateri izstopajo. Na bazi Zemlji imate zemeljske Angele ali zemeljska bitja, katera
so nekako utelešene lepote ali pa tudi iz vas, vaša shramba postavlja za vas. To si pomnite
in zapomnite!
Mnogokrat obhajate sami sebe v preobleki angela. To je lahko nekaj, kar je lahko krivično za
vas, ker se ta samostojna enota lahko dokoplje prav vas kot zasnovnika. Zato je pomembno,
da veste, h kateremu Angelu ali h kateri Energiji, osebi, silhueti se pravzaprav obračate.
Kadar so angeli manjši in nekako bolj polni, morda v cerkvenih podobah imate takšne
angele ali takšne oblike. To so nižja bitja nižjih frekvenc, kateri se prelivajo ali tudi včasih
podzemlja. Mnogo pa je še marsičesa, kar ne Bom tukaj opeval, kateri se prelivajo, ker imajo
določene svetle energije ali bitja ujete v sebi ali na sebi, si upajo prevzeti njihovo podobo in
se prelijejo preko njih. To so bitja, navidezne svetlobe ali stvarstva. Tako, da malih angelov v
človeških podobah ne častite.
To niso tista svetla Bitja, katere upate in za katere mislite, da vam služijo in poslužijo. Nikakor
ne!
Rajši se obračajte na Angele, kateri imajo večje energetsko polje, kot pri vas. Vidim, kako
pravite ali opevate – kot nekakšne peruti ali nekaj podobnega. Večja kot je masa te
energije v ozadju, višja je struktura Bitja, višja je njegova pozicija, bolj čista je frekvenca, iz
katere tudi prehaja. Tako, da, bodite pozorni na nekakšne energije v ozadju hrbtišča. To je
znamenje, od kod in na kateri bazi pravzaprav je določeno angelsko bitje.
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Jaz vam svetujem takole:
Niso vsi angeli dobri in niso vsi angeli tisti, kateri nekako častijo ali sledijo svetnikom. Nikakor
ne! So tudi angeli, kateri samostojno hodijo svojo pot in želijo imeti nekako neodvisnost ali
pa svobodo.
Tako, da Jaz bi vam svetoval:
Vedno, kadar začutite angelsko bitje ob sebi, ga začutite tukaj, znotraj sebe.
Prav v notranjosti telesa – ali je to res tisto, kar vas razveseli ali pa se naježite,
kot bi vas energetski hlad obvil ali oblil.
Tako, da na to bodite pozorni!
Predvsem pa bodite pozorni na energijo kril ali energij v ozadju.
Se pravi, višja, večja kot je energija, bolj čista je sfera, iz katere prehajajo. To je tisto, kar si
pomnite in zapomnite!
Temna bitja ne oddajajo svetlobe. So temna bitja drugih kraljestev, kamor pa ne želite sebe
povezovati. Tam se povezujejo satanisti ali pa tisti, kateri delajo določene obrede, uroke ali
kakšne druge stvari, kamor pa vi ne sodite.
»Hvala.«
»Pozdravljeni tudi z moje strani. Iskreno se vam zahvaljujem za vse darove in vas prosim,
da ste še z mano naprej. Hvala lepa.«
Vsekakor, da.
»Prisrčno pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za vašo prisotnost na sploh. Vprašal bi pa
eno vprašanje. Zjutraj se, pač, pogledam malo v ogledalo, ne in že nekaj časa opažam, da,
v bistvu ima to večina ljudi, eno oko malo bolj priprto kot drugo. Kaj to pomeni?«
Kadar imate ali pa opazujete, da imajo ljudje eno oko priprto, drugo morda malce bolj
odprto, to govori le o ločenih enotah.
Bodite pozorni!
Telo je razrezano na dva dela. Kot na dve enoti. Kot na dve samostojni lutki, katere se
samostojno povezujejo. Tista, katera je oko zaprto ali malce bolj priprto, je najbolj
obtežena. Ta polovica ali tisti delež nosi največ gorja iz davnine, iz predhodnega vstajenja
ali iz tega življenja. To si pomnite in zapomnite!
Tista energija je najbolj na udaru.
Tisti delež, kateri je odprt, je običajno vodstveni delež, kateri vzpodbuja in žene energijo
drugega dela naprej. Tako, da, po temu delu, vedno, tudi kadarkoli pogledate živali, imate
enake fokuse. En del telesa je bolj nekako priprt. Drugi je bolj odprt. Predvsem se to izraža
pri mladostnikih oziroma pri odraslih.
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»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se pa zahvalil Očetu Vnebovzetovstva in zdravilnim dušam, ki so
pomagale pri zdravljenju mojega sina in še ene druge gospe. Obenem bi pa zaprosil, ker bo
potrebna še pomoč, če se bo še dalo kaj?«
Da. Takole se dogovoriva:
Bom Jaz videl, kaj še lahko naredim za določene ljudi. Ko Bomo danes maševali oziroma, ko
Bom danes imel neki shod, Bom še posebej pozoren na določene ljudi ali duše, na katere vi
usmerjate svoje misli. In vsekakor se Bomo tudi v nadaljnjemu toku trudili za vas.
»Hvala.«
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se zahvalila za realizirano zadnjo prošnjo. Ste mi jo uresničili. Bi
pa prosila, zopet, če se bi dalo, da nam bi pomagali še kaj, nam Slovencem? In da bi tukaj
nam, tukaj, ki smo tukaj, da bi tudi prižgali kakšne sveče in da se bi zmenili, da nam bi še
pomagali zdaj, v teh »cajtih«, ko bo prišla kakšna mal bolj huda stvar. Se lahko kaj
zmenimo?«
(smeh)
Poglejte, Bom Jaz videl, kaj lahko tukaj naredim.
Dajte mi kakšen dan prostega časa, pa Bom videl, kaj lahko tukaj postorim. Prav?
»Ma, lahko prižgemo kakšne svečke ali pa kaj tako?«
Lahko. Dajte, morda lila plamenico, pa Bom Jaz videl, kaj lahko tukaj naredim?
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Hvala Gospodom in Lani za vse iz srca. Imam pa eno vprašanje, bolj
vsakdanje. Meni se je že nekajkrat v službi zgodilo, da sem se zelo, zelo razburila in tudi,
bom rekla, uporabljala kar neprimerne besede. K sreči sem bila sama. Ali je to čiščenje?«
(smeh)
Morda ste se malce olajšali. Vendar, bodite pozorni!
Niste nekako, nekako nahrulili ali ujezili še koga v okolici. Vendar, v vaši energiji se je res
dogajala eksplozija. Vendar, morda tudi neko vrste čiščenje ali olajšanje. Vendar, potem vam
je bilo bistveno lažje. Tako, da, vsekakor ste se na nek način morda tudi malce očistili.
»Hvala.«
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»Prav lepa hvala za vse vodstvo in za vse darove, ki nam jih tako podarjate nenehno. Rada
bi pa vprašala, kako je z našim prijateljem, ki je bil na možganih operiran. So mu odstranili
del možganov. Ali bo on vseeno še vedno genialen s pomočjo češarike?«
Jaz Bom dejal takole:
Na to vprašanje vam tukaj še ne Smem vsegá odkriti ali odpreti.
Poglejte!
Če se Smem le navezati na področje češarike. Tukaj je še nekaj, kar še nismo pripravljeni
odpirati ali razkrivati. Tako, da danes Smo se dotaknili le koščka nečesa, kar je nekako varno
za vse vas oziroma dobro tudi za tiste, kateri nekako plujejo v nekemu čustvu ali čutne
energije naprej.
Tako, da, češarika je pravzaprav neko večje pojmovanje oziroma neka zavest ali raven, na
katero pa tukaj, v teh dnevih, ne bi bilo ravno dobro se odpirati ali usmerjati. Tako, da, Bomo
videli – morda kakšna dva ali štiri druženja kasneje, ko se neke Vesoljne energije ustalijo ali
postavijo, Bomo nekaj še opevali oziroma vam Bomo morda nekaj globljega razkrili, kar se
tiče češarike ali malega možgana. Vendar, danes, danes niste pripravljeni še za to. In tudi
tisti, kateri bodo gledali. Ni ravno pravo. Tako, da, tukaj vam kaj več ne Smem odpirati.
»Najlepša hvala. Bi pa prosila, če smem prosit, da mu pomagate.«
»Lepo pozdravljeni. Neizmerno sem vam hvaležna za vse vaše darove, podporo, pomoč, za
pranske vaje, dihanje. Neizmerno dobro se počutim potem, da sem to osvojila. Prosila bi
vas, samo eno vprašanje – kaj se dogaja v mojem domu, hiši, glede na to, da sem jaz imela
prejšnje zdravstvene težave, zdaj jih pa ima moj partner?«
Samo malo, da vidim, kako se pri njemu godi.
Bi znalo biti skorajda identično kot pri vas. Vendar, to ni vaše.
Bodite pozorni!
To je neka energija ali neki zapis, kateri je v prostoru in se zlije s stenami nazaj v prostor in se
vakuumira in zliva v prostoru. Nakar se to energetsko bitje ali košček od neke celote izvije,
prelije preko njega in se znova neke težavice ponavljajo. Vendar, zna imeti neke nevšečnosti.
Vidim tudi neko zdravstvo, neka zdravstvena inštitucija bo tukaj prisotna. Vendar, na koncu
koncev bo tudi vse skupaj se dalo urediti ali postaviti. Tako, da, na dolgi rok Jaz ne vidim
nekih večjih zapletov ali kakršnihkoli težavic, ker vidim, da se bo tukaj še na neko osebo
obrnil in bo vse skupaj se zelo hitro tudi zaključilo.
Bom pa videl, Bom poskušal nekaj odstraniti. Vendar vam nič ne obljubljam. Obljubim le
toliko, da se Bom potrudil za njega, ker je to na bazi neke energije, katera je prisotna v
prostoru in potem znova izgine. In bi se znalo vliti še na neko mlajšo osebo ali pa morda
izbrati celo živalico v zadnji reinkarnaciji. Tako, da ta nevšečnost vam zna še malce greniti
življenje. Vendar, Bom videl, kaj lahko tukaj naredim.
»Hvala.«
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»Lepo pozdravljeni. Hvala Lani in vsem vam, Gospodom, za vse pomoči. Jaz bi pa samo
vprašala nekaj, o čemer velik razmišljam zadnje dni. To so neke hude, težke sanje, ki jih je
imel moj mož. V vezi nekega aviona, kako sem ga na letališču pustila, kako me je iskal in
ga je bilo zelo, zelo groza. Če mi lahko to poveste, da ne bom razmišljala, da me kaj
hudega čaka. Če, da se lahko izognem?«
Jaz vidim takole:
To je pravzaprav kot neka žalost, neke osame, skozi katero je pravzaprav šel ali prešel. On se
izredno, izredno boji biti sam ali brez vas. Je zelo čustveno vezan na vas. To je tisto, kar je
vajina povezava.
Vendar, tukaj vas sanje opozarjajo, da se znate tudi čustveno malce odmakniti oziroma tako,
da bi imel on občutek kot, da bi bil izgubljen ali pa, da bi se neka relacija drugače postavila
kot pa bi želel. Bi se pa znalo tudi po bazi dogajati, materije, dogajati neke nevšečnosti.
Vendar ne vidim nekih travmatičnih ali hudih prelomnic za njega ali za vas.
Bom pa vsekakor Nekoga odposlal, ker tukaj imate neki zapis. Vendar vam ne Bom javno
razkrival. To je tisto, kar ni za javnost.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Jaz imam pa eno osebno vprašanje. Bila sem na karmičnem luščenju. Vmes
delala tudi napake in to, bi rekla, kar, me je kar mal sram, no. Pa me zanima, kako zdaj to
poteka oziroma ali lahko še kaj popravim ali karkoli že?«
Počakajte, da vidimo, kako bo do konca pravzaprav steklo vse skupaj. In, ko se nekako
zaprejo kanali, ko se bo videlo, kaj je na koncu ostalo, Bomo potem videli, kako vam še kaj
preusmeriti. Če bo potrebno, boste morda kasneje še kakšno plameničko prižgali. Vendar,
sedaj še počakajte, da vidimo, kaj lahko preko tegá, kar še imajo tukaj odprtega, postorijo.
Malce še počakajte. Kakšen teden ali štirinajst dni, pa se bo točno videlo, če bo potrebno še
kaj narediti.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala vam za vse. Bi vas pa prosila, če mi lahko pojasnite. In
sicer, jaz, ta moja občutja, ki jih jaz dostikrat čutim izrazito toploto po zgornji desni strani
roke proti vratu. Pekočo bolečino po levi strani glave. In po zadnji delavnici imam hud
občutek tesnobe, bolečine, dušenja v prsih. In prosila bi vas, če mi lahko še naprej stojite ob
strani v vodstvu. Najlepša hvala.«
Vsekakor Bomo. Jaz vidim takole:
K vam ali na vas se naslanjata dva. Se pravi, eno toplo bitje, Nebesno bitje in to je tako, kot bi
imeli dva sveta pripeta na vas.
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Vendar se zemeljski svet, tako kot se Zemlja nekako izmika iz svoje osi in kjer se magnetno
polje menjava, se enako dogaja tudi z vašim fizičnim telesom oziroma energetskim poljem.
Vendar, kaj kmalu se bo naredila neka izravnava ali poravnava prav na bazi fizične materije
Zemlje. In ko se spravi v neko, neki balans, v neko ravnovesje ali neko konstantno, znova
postavljeno os, se bo tudi pri vas, točno tako tudi premikala energija po fizični bazi.
Vi izrazito, izrazito čutite premike teh nivojev ali plasti.
Saj zapažate, kako Zemlja drsi iz svoje osi. Sedaj se že videvata dva Sonca, prav po fizični
strani. Kaj kmalu se bo videlo še marsikaj več. In tudi Luna ne bo več ena. Kaj kmalu se bo
pokazala še neka energija ali neka zmes prav na kompaktni bazi.
Tako, da, bodite, bodite pozorni na to!
Tako kot se spreminja raven energije ali polja preko planeta, se dogaja tudi pri vas. Vendar,
za nekako štirinajst dni ali tri tedne se bo ta energija tudi konstantno postavila. In takrat se
bo tudi pri vas, zagotovo, prav na bazi fizične materije vse skupaj uravnovesilo.
»Hvala lepa.«
»Pozdravljeni. Hvala vam in Lani za to, kar ste. Jaz imam eno prošnjo, da ne pozabim.
Prosila bi za pomoč pri iskanju plačane službe. Pa, kaj lahko naredim v zvezi s strašno
motečimi sosedi pod mano?«
Tu zna biti malce nevšečnosti, kar se tiče sosedov. So v neki stiski oziroma tudi v neki pripravi
na izmiku ali premiku drugam. Veliko je misli usmerjenih v marsikaj. Vendar, pri njih je neko
težko stanje. Vendar to ne želim opevati javno. Se znajo dogajati tukaj določene spremembe.
Bom videl, kaj Jaz smem tukaj narediti za njih, da se pri njih umiri situacija, da se potem tudi
vaši odnosi medsebojno vežejo ali povežejo. Bom videl. Nič ne obljubljam. Obljubim le toliko,
da se Bom potrudil za vas oziroma tudi za njih.
Kar se tiče plačanega dela, Bom tukaj videl, kaj še lahko dodam. Vendar se vam tukaj že kaže
kanal odprt. Tukaj boste imeli neko delo, katero bo redno in ves čas tudi dobro plačano.
Vendar tudi boste kar trdo delali za to.
»Hvala.«
»Hvala za vse. Jaz imam najprej eno prošnjo, in sicer, če lahko pomagate mojemu nečaku.
Potem imam pa še eno vprašanje, in sicer – vsake toliko časa mene ponoči, med tretjo in
četrto uro, pač, nekaj zbudi. In potem se poženem in v bistvu grem brat, grem delat stvari
ali karkoli. Skratka, kdo me zbuja?«
(smeh)
Zemlja!
Poglejte!
Zemlja se odpira in zapira na določena, kako naj Se izrazim? Kot na vaše določene minute
se nekako križajo ali prekrižavajo ali odpirajo kanali. In Zemlja je v osi povezave od pol
polnoči do petnajst čez polnoči, se pravi, so odprti vsi kanali – od Višine do globine. Kot da
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je ta neskončnost vidna, čeprav se določeni kanali že proti petnajstih minutah preko, že
nekako odmikajo.
In takrat nastopi tema oziroma takrat nastopi zemeljska, podzemeljska sila, katera obhaja.
In vi zaznavate, kako del bitja oziroma nekoga, kateri se sooča s svojo karmo, vendar to niste
vi. To je neko bitje, katerega imate v telesni strukturi v spodnjih okončinah, pravzaprav vrača
nazaj k vam.
Ko vi zaspite, se pravi, nad vas pride duša. Duša nekako lebdi nad vami in vi brez težav ali
oviric pravzaprav spite in tonete v globoki sen. Ko je ona v določenemu momentu izdaha,
na površje pride mimo nje ali preko nje, po spodnjemu delu okončin, zemeljsko bitje. To je
tisto bitje, katero se sooča s svojimi davninskimi energijami, zapisi ali postavitvami.
Vendar, vse kar imate v okončinah in to imate vsi na bazi Zemlje, ne vi, kot posameznica.
Tam so shranjeni zapisi fizične materije ali upepeljena telesa. Se pravi, se določena
energija izpusti, ob določenemu času pa se to vrača nazaj, v točno tisti kanal ali po točki, iz
katere je bil izpust.
In ko se to bitje znova vrne nazaj, se vi dejansko prebudite. Vendar, takrat vas potem
dobesedno kot duša nazaj znova zavije in vi se znova umirite.
Vendar, bodite pozorni!
Nikoli ne zavlada neki preplah ali kaj podobnega. To je tisto, kjer zaznate premik tega bitja.
Vendar še ni zaključil svojih zapisov. Vendar tukaj, žal, ne morem nič kaj pomagati.
»Še eno vprašanje. Namreč, zadnje čase, vsakič, ko se mi je to zgodil, pa ko sem se zbudila
in sem šla v bistvu brat delavnice, ne. A to prav delam ali narobe?«
Vsekakor prav, zaradi tegá, ker takrat dodatno aktivirate ali pa podprete Nebesne energije,
da se odprejo kanali.
Saj poznate.
Kjerkoli odprete katerokoli povezavo – ali jo gledate, poslušate, začutite energije, katere se
stekajo.
Morda za tiste, kateri ne veste.
Kjerkoli odprete katerikoli zapis, se odpre identičen kanal kot je bil odprt tisti dan, tisti
moment, ko je bil pisan ali opevan zapis. To si pomnite in zapomnite!
Se pravi, in preko tegá točno tista Bitja, katera so postavljena na tisti postavitvi, tudi
sodelujejo z vami. Vendar ne Najvišja, ker tudi Mi imamo svoje cikluse, vendar so za to
postavljena Bitja, katera zasegajo naš položaj in dejansko tudi stojijo ali slonijo ob vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala za vse, kar dobivam darove iz vaše
strani, kar se jih zavedam ali ne. Imam pa, ta teden je pred mano težka, težak teden, težka
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odločitev. Upam, da sem se pravilno odločila oziroma, saj ne vem, če je že dokončno. In res
pričakujem eno tako delo, ki bo res, bom z lahkoto opravljala. Prosim za pomoč in za ...«
Jaz vidim takole:
Ste si izbrali dobro postavitev, boste videli. Čeprav vidim veliko skrbi, vendar ne bo tako
slabo ali hudo. Boste videli. Imeli boste kompaktno postavitev in dobro se boste tudi imeli in
vklopili v okolje. Tako, da, kar pogumno naprej.
»Se pravi, sem se dobro odločila, ker sem rekla ne?«
Da. Vsekakor, da.
»Hvala.«
»Lep pozdrav in zahvala za vse. Mene pa mal zanima naša Slovenija. Zdaj, vsi vemo, da
nam kar precej stvari skrivajo. Da sicer, jaz bom temu rekla, okostnjaki padajo ven. Me pa
zanima. Vemo, da obstaja različna tehnologija, ki so jo verjetno razvila višje razvita Bitja
kot smo mi, pa me zanima, kako je to za Slovenijo? Bo v letošnjem letu že kaj uporabljeno
na energetskih, zdravstvenih zadevah v dobro nas vseh? Hvala.«
Jaz Bom dejal takole:
Slovenija je center vsegá in za vsakogar. Pa vi vzemite to kakorkoli želite.
Slovenci ste in boste center ali osrčje celega Vesoljnega stvarstva in zemeljskega
planetarnega ozvezdja. Ni druge države, ni druge dežele. Kot center je pripet točno tam, kjer
ste bili Praslovenčki ali Praslovančki. Kako naj vas drugače opevam?
Ker ste bili vi prvotna civilizacija – vi ste bili začetniki in boste tudi zaključniki oziroma tisti,
kateri boste zaključevali.
Nad vami in med vami, preko vas ali za vas je mnogo civilizacij, katere vaše oko, žal, ne
zaznava. Čeprav deloma, megličasto ali izoblikovano že zaznavate.
Ker je vaš možgan tako naravnan, da je zaprt, ne vidite določenih frekvenc. Mnogo plovil je
gibajočih se nad vami, ne da bi vi to zaznali. Vendar čutite neko prisotnost.
Zato je pomembno, da se gradite, da se zgradite, da začutite in da vidite in da sami svoje
moči vzamete v svoje dlani.
Kar se tiče Slovenije bodo velike spremembe. Predvsem, ko se boste Slovenci soočili sami s
seboj in tudi sodili, obsodili in zapirali in pobirali nazaj odtok denarja, kateri je masovno
iztekel iz vaše dežele.
Ko se bo naredil nekakšen vrtinec vračanja denarja, premoženjskega stanja in to v takšnih
količinah, kjer lahko slovenska država postane izredno mogočna država že v zelo kratkemu
času, se pravi, se bo tudi neka korupcija pri vas zagotovo končala.
Ste pa eni od vodilnih državic ali deželic, kjer je korupcija res na vidiku ali na vrhuncu, ker so
napačna bitja vodila ta sistem.
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Materija je le figura za nekaj, kar je mnogo več, kar je nad vami oziroma za vami. Tako, da
določena bitja, katere so nečloveške podobe, počasi se tudi odmikajo oziroma tudi
postavljajo drugače. Vendar danes tega ne Bom opeval.
»Hvala lepa. Samo še…« (ploskanje)
»… Hvala še enkrat. Samo še zanima me – včeraj sem delala na to temo »žrtve smo«, a ne.
Na vseh nivojih in seveda, tudi za Slovenijo in za Zemljo, pa me zanima, kako je šlo?«
Boste videli. Tako dobro se vam bo vse skupaj postavilo. Le bodite opazovalci in vztrajajte v
svojemu fokusu.
Misli so najmočnejši adut! Najmočnejše orodje ali orožje, s katerimi zmorete nadzorovati
proces. Ne bodite negativno nastrojeni! Bodite pozitivno nastrojeni! Usmerite se v tok
pozitivnosti in glejte na to, da z mislimi ustvarite polje, katero še dodatno zatišči in spodbudi
vse tiste, kateri so sojeni oziroma obsojeni.
Bodite opazovalci! Vendar se zavedajte, da je čas zaključkov.
In vse se bo postavilo točno tako kot je po Božjemu načrtu, če Smem sploh uporabiti ta
izraz ali pa morda bolj pravi izraz, kot ste si kot duše več tisočletij, milijonskih let, predno ste
se utelešali v temu svetu, tudi zadali – spoznati, razbrati in preoblikovati!
Misli, misli vodstva, duš, duhov, bitij, energij, entitet in predvsem tudi kompaktnih svetov,
kateri mnogokrat nadzorujejo in poseljujejo, priseljujejo in nekako poskušajo sebe nadvladati
oziroma priti do vas na fizične materije oziroma fizični svet.
Tako, da, vaše misli so tisto nekaj, kar je najmočnejšega. In, ko to podkrepite še s srcem
oziroma srčno energijo, je to tisto, kar je najboljšega in kjer ste lahko zmagovalci vsi.
»Hvala.«
»Pozdravljeni. Rad bi vas pozdravil in izrazil svoje spoštovanje in se hkrati tudi zahvalil za
pomoč, za podporo in tudi za podporo moji mami pri njenem zdravstvenem stanju. Zdaj,
njeno stanje, imam občutek, da še ni čist v redu, pa bi vas prosil samo za mogoče kak
namig, kaj se dogaja z njo? Seveda, tudi bi prosil za, da ji pomagate še naprej. Hvala.«
Vsekakor je boljše, vendar ni še čisto dobro. Tako, da, tukaj vidim, da jo boste vi nekam
usmerili oziroma, da jo boste vi nekam poslali in nekam bo šla. Ne Bom opeval javno. To ni za
javnost. Vendar, skozi tisto nekaj se bo telo pričelo počasi, počasi postavljati.
Vendar, ima tudi neko bakterijo, katero bi bilo nujno potrebno zatreti oziroma drugače
postaviti, da bo njej v prid sodelovala in ne njej nasprotovala. Vendar se zna stanje tukaj
nekako, če se bo odločila za neko pomoč, hitro, hitro, tudi še hitreje postavljati oziroma
spravljati v ravnovesje.
Bom pa videl, kaj lahko tukaj s stranjo ali po strani Jezusa narediva, ker On ima to zemeljsko
strukturo najbolj odprto. Jaz tukaj osebno ne smem kaj veliko darovati, ker bi dejansko
sežgal tisto, kar bi bilo morda potrebno pustiti pri miru. Preko Jezusa pa vsekakor lahko, ker
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On ima reinkarnacijo pravzaprav v Zemlji, tako kot vi, čisto sami. Tako, da se Bomo potrudili
tudi za njo.
»Najlepša hvala.«
»Pozdravljeni Gospodje. Najlepše se vam zahvaljujem za vse darove. Pa ne samo meni,
ampak vsem mojim dragim in vsem, tudi tukaj. Danes bi vam rada povedala, da vas prav
občudujem, kako, kakšno modrost nam dajete in kako lahko hkrati pomagate vsem nam s
tako preciznostjo in Ljubeznijo. Se vam res iskreno zahvaljujem za to. Rada bi vas pa
vprašala, če bi lahko malo bolj, malo bolj natančno povedali kakšne daritve smo danes
dobile ženske?«
Ooo … (smeh)
Najprej, ponižno vsi skupaj sprejemamo vašo zahvalo. Res se trudimo za vas, vendar vas
predvsem spomniti, opomniti, da sami sebe gradite in to je vaša zmaga.
Daritve po ženski strani – žal, ste jih dobile le ženske, ne moški, tako, da se opravičujemo za
to.
Poglejte, kaj Smo vam podarili:
V to notranje žensko oko ali maternično oko Smo vstavili nekakšen, kot
diamant okroglo enoto. Nekako tako visoko gmoto, katera je vrtinčasta
energija.
Je tako kot ploščica, okrogle energije, katera se vrti. Oddaja signal čistosti.
In ta energija, v notranjosti se vrtinči v nasprotni smeri, kot se vrti pravzaprav energija očesa
ali tega pogleda.
In kaj se hkrati godi?
Ta, ta ploščica ali ta energija, katero Smo kot daritev podarili, žal, le ženskam, se vrti tako,
kot v vrtincu in če ga dobro pogledate, vidite kot nekakšen gumbek. Kot prosojen ali gladek
gumbek. In ta oddaja določeno frekvenco.
In k vam bodo prihajali ljudje, prijatelji, živali in celo rastline z isto frekvenco, kot jo boste
oddajali vi, čisto sami.
To pomeni, da boste skozi to daritev sebe dejansko gradile oziroma začutile kot ženska.
Prav dobro se boste pričele počutiti v telesu, v kateremu ste. In hkrati, ta gumbek, kateri se
vrtinči kot v osrčju, se pravi, kot oko, kot ta pika v notranjosti, privablja in prebuja speče
energije v moških.
Se pravi, tukaj boste moški po tej strani malce pocrkljani.
Kar pomeni, da skozi to boste lahko naredili premike naprej v svojemu krogu. Prebujali
energije oziroma dobesedno spreminjali karakterne podobe pri ljudeh, kateri so zaprti,
kateri si ne upajo oziroma kateri si ne zaupajo. Tako, da, to je tisto nekaj, kjer boste
dejansko videli kaj kmalu velike spremembe.
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Vendar, predvsem ženske boste zaznale veliko spremembo dobrega občutja v svojemu ali v
temu telesu, v kateremu se nahajate.
Drugače pa boste kaj kmalu zaznale, kako uporabna energija to pravzaprav še je.
(ploskanje)
»Lepo pozdravljeni. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za to čudovito darilo, ki smo ga
danes dobile. In če vas prav razumem, bo moj mož danes zelo vesel, ko bom jaz domov
prišla.«
(smeh)
»No, rada bi vas pa še nekaj vprašala, in sicer, zelo veliko razmišljam o teh cerkvenih
zadevah in glede na to, da sem tudi sama poročena po teh cerkvenih zapovedih, me
zanima, kako se lahko teh vezi osvobodim? In kako ti zakramenti vplivajo na moje otroke,
ki so tudi v tem duhu, pač, bili posvečeni ali kako bi temu rekla? Ja. Tako kot sem jaz
prevzela to od svojih staršev, ne, sem pač nevede dala naprej tudi njim.«
Takole Bom dejal:
Tako kot se na bazi Zemlje kot fizični ljudje, Bom opeval zelo preprosto, lahko do nečesa
dokopljete ali pridete, se pravi, je to podpis. Podpis nekega dokumenta. Tako se začne,
prične ali nekako prične poganjati tok nekim energijam naproti. Podpis je osnova ali začetek.
Potem ali zatem so šele postavitve in energetske graditve. Se pravi, da se dobijo določeni
zakramenti, kateri obveljajo v večnosti.
Vendar, ker ste v temu življenju zavestno nekaj naredili, lahko tudi zavestno zaključite to
tako, da kot ste dali vlogo, prošnjo ali željo, da nekaj želite dobiti iz strani cerkve, tako
dajte zavestno prošnjo in zahtevek v pisani obliki, da se izpišete.
Se pravi, da ste vi na bazi Zemlje naredili vse, kot začetek in konec in tedaj prične tisto, kar je
ukoreninjeno v zemljo, nekako lebdeti višje in višje in takrat lahko na vaše želje oziroma
usmeritve ali prošnje, se pričnejo izničevati tudi obstoječi zakramenti.
Vsaka sfera, vsak svet, vsaka plast ima svoj, kot nekakšen zatič. In ker ste vi, v vašemu
življenju dali zapis ali pečat ali nekaj, kar ste podpisali, enako se izpišite. Se pravi, se iz te
fazne baze pretočite višje.
In takrat potem lahko tudi vaši vodniki ali pa kdo drugi, prične izničevati tudi uroke oziroma
neke zakramente.
Ker drugače, če obvelja v fizični bazi, obvelja tudi na energijski, eterični ali drugi fazi. Tudi na
mentalu ali kakšnemu drugemu nivoju.
To je tisto, kjer nekako poženite v tej smeri. Tam pričnite. Vse ostalo se bo potem delalo
lahko na vaše želje tudi drugače.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
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»Lep pozdrav tudi iz moje strani. In prisrčna hvala za vse darove, ki mi jih darujete. Bi imela
pa še eno prošnjo, če lahko še naprej pomagate pri zdravstvenem stanju mojega partnerja.
Hvala.«
Vsekakor, da. Lahko tukaj še nekaj naredimo.
Tudi predhodno smo nekaj pripravili za 25 določenih ljudi, neke daritve. Vendar, ne za vse,
ker jih niti ne potrebujete. Vendar, te daritve ste tudi dobili v notranjost, kot v avrični ovoj.
Vendar tisto, kar ni pripravljeno za vas, se bo pretočilo na drugega ali na drugo osebo.
Tako Smo tudi za vas dali za vašega partnerja nekaj. Tako, da se bo v roku 24-ih ur iz vašega
ovoja pretočilo k njemu. Pa da potem vidimo, kaj lahko še naredimo.
Za 25 ljudi smo tudi tako danes še dodali nekaj, vendar za to je bil pravzaprav odločilen prav
Jezus sam.
»Najlepša hvala.«
»Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vse dobro. Jaz bi vprašala, kaj se je dogajalo ob zadnji
polni luni, ker me je več ljudi vprašalo, pravzaprav mi je reklo, no, kako naporna je bila.
Čeprav se meni sploh ni zdelo.«
Ta polna luna, katera je bila, je bila pravzaprav ne tako mogočna kot predhodne polne lune.
Zakaj?
Ker je vrhunec pravzaprav že bil postavljen in tukaj se gre po nivojih razbremenitve nazaj.
Večja kvota ali masa bitij se je že pretočila drugam. Tako, da tukaj se le še na manjšini
nekako soustvarja.
Vendar, ta polna luna, katera bo, bo nekako povezana tudi s tokom gibanja ali naslanjanja
Zemlje, planeta Zemlje iz svoje osi, tako, da bo to tudi posledično razbremenitev za fizične
ljudi.
Tako, da, počasi bo tudi Luna izgubljala svojo moč, ker boste imeli dva sonca, kot sta že
videna na fizični bazi fizičnih oči.
In kaj kmalu se bo pokazalo še tretje sonce, tako, da, zagotovo boste imeli dovolj toplote.
In Luna bo izgubila svojo moč in svoj vpliv.
Tako, da boste prišli pod sončni vpliv. To pa je nekaj, po čemer tudi vi hrepenite in si želite.
Vendar, ne glejte na to telesno strukturo vročine ali kaj takega. Vendar, Svetlobna bitja
vedno sodelujejo preko Sonca. Preko sončnega ozvezdja ali preko sončnih kanalov prihajajo
vedno civilizacije, katere so na vaši strani, katere se radujejo za vas in katere pomagajo, da
ne prihaja do izničenja Zemlje. Tako, da, radujte se tegá, kar pravzaprav prihaja do vas.
Vendar Luna bo počasi izgubila svojo moč.
»Hvala lepa.«

36

»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala vam Gospodom in Lani, da sem lahko danes z vami, za
vso vašo pomoč, podporo in darove. In za vse stvari, ki se v zadnjem času postavljajo. Res,
srčna hvala tudi za vse odgovore, ki jih pogosto dobivam. Imam eno vprašanje. Kako ostat
trdna v vsem tem, kar se dogaja in izstopat iz nihanj ob raznih spoznanjih, da ne zapadem
v negativne občutke? Hvala.«
Najprej ponižna zahvala od vseh nas, kateri Smo v povezavi in v sodelovanju za vas in nekako
tudi morda preko vas, kakorkoli že.
V svojih odločitvah vedno uporabljajte zavestni fokus. Ko nekaj začutite oziroma, vedno
pojdite v občutek, ko ste se odločili, zatrdno odločili, da boste nekaj spremenili in ste to tudi
s čustvi podkrepili, ste ustvarili neki balon. Neki moment, v kateremu se nahajate.
Ko čez določen čas zanihate in ne veste, ali je prav ali ni prav, se spomnite, zavestno se
spomnite in ozavestite: »Takrat sem začutila tako in tako. Z razlogom. Ne! Sedaj bom stala
za tem, kar sem takrat čutila!« In ta vmesna faza bo padla vam v prid.
Tako, da, tukaj uporabite zavest. Prav zavest.
Ko imate ustvarjen čut, ko imate v nekemu momentu ustvarjen trenutek, se le spomnite
na to in tako boste dejansko premagali vse skupaj. In ne imejte nobene slabe vesti. Ne
hodite nazaj! Hodite naprej! To je tisto, kjer se odcepite, osvobodite in pretočite dogodke
sami sebi v prid. Pogumno naprej.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Lepo vas pozdravljam in se hkrati zahvaljujem za vse darove. Imam pa sicer
eno prošnjo. Pred menoj oziroma za menoj je en neprijazen teden. Ne vem, mogoče sem
celo jaz bila najbolj neprijazna od vsega skupaj. Največ neprijaznosti je pri meni doma. In
ne vem, no, skratka, prosim za vašo pomoč, če se lahko uredi? In, ne vem, ali je kaj v
mojem stanovanju ali kaj lahko naredim? Hvala.«
Takole. Bom Jaz proti poldrugi, med poldrugo in polčetrto uro, osebno v skupnosti obhajal,
pa da vidim, kaj lahko naredim. Vendar, vsekakor, vsekakor Bom dal še določene
Odposlance, da vam bodo v temu tednu vsekakor stali ob strani. Vendar Bom tudi Sam
poskušal malce večkrat pogledati na to, pa da vidim, kaj lahko vse naredimo za vas. Vendar,
vsekakor se bomo potrudili za vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Iskrena hvala za vse, kar ste mi dali in kar nam dajete. Imam pa vprašanje.
Imam hčerko, ki je brezposelna in išče službo. Bi rada samo vedela, v kolikem času se ji bo
odprla stvar? Hvala.«
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Jaz vidim takole:
Zna biti preko poletja že delovna. Vendar ne vidim, da bi bila že zaposlena za daljše obdobje.
Tega Jaz tukaj ne vidim. Zna biti v nekemu vmesnemu obdobju, za neko kratko obdobje.
Vendar, ko bo našla nekaj za vmesno obdobje, se znajo dogodki tako položiti, da bi dobila
preko neke vezi, poznanstva ali prijateljstva nekaj za daljše obdobje. Tako, da se ji znajo
dogodki sovpadati in si upam trditi, da v zelo kratkemu času ali v času preko poletja bo
zagotovo ona že imela nekaj, s čimer bo lahko že zadovoljna.
»Se opravičujem, samo, to je za hčerko Andrejo?«
Da.
»Hvala lepa.«
»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vse, za vso vašo pomoč in znanje. In, imam prošnjo, če
je to v skladu z Najvišjim dobrim, da pomagate eni osebi, ki je občasno z mano v stiku, ki je
iz Čila in ima zelo težko situacijo. Jaz imam pa vprašanje, ko ste rekli na začetku delavnice,
da lahko tudi preko tega kanala izpuščamo bitja. Če lahko tudi ta bitja, ki imamo nekateri,
ki nas bremenijo, gredo preko tega ven? Hvala lepa.«
Da. Vsekakor lahko. Drugače pa, tukaj je predvsem pomembno, da sledite svojim čustvom.
Oseba, za katero sprašujete, Bi svetoval, naj bo, v nekako predanosti ali sledilstvu svojih
čustev in nikakor nobenih sledi slabe vesti ni potrebno imeti tukaj.
»Hvala.«
Vendar Bomo tukaj tudi pomagali nekaj.
Takole, Jaz mislim, tako kot Mi pravijo ali Mi opevajo, da Smo nekako prišli v temu času tudi
do nekakšnega zaključka. Tako, da, Jaz upam, da vam je bilo današnje druženje prijetno.
Bodite pozorni oziroma pozorne!
Preko daritve, katera je kot nekakšen gumbek, se zna v notranjosti nekaj svetiti. Nekaj, kar
Bomo danes, preko pol polnoči, ko se nekako ravno posveti oziroma poveže Nebo in Zemlja,
telo in duh, duša in celota vsegá, razumevanja, se nekaj bo aktiviralo oziroma Bomo Mi nekaj
še aktivirali. Tako, da, morda bo kdo zaznal ali katera zaznala nekakšno iskro v notranjosti
telesa in se bo morda ta toplota razlila po telesu. Tako, da, to je tisto, kjer boste vedele, da
imate to že aktivirano oziroma nekaj še dodano, kar Smo ravnokar pripravili oziroma So
pripravili v ozadju.
Vendar, da ne boste moški ostali praznih rok ali praznih daritev, Smo se v ozadju odločili, da
Bomo podarili tudi nekaj moškim.
Moškim Smo podarili nekaj, tako na čelno čakro, na čelno energijo. In vedno, ko boste
začutili nekakšno razburjenost ali jezo ali nekakšen bes, boste začutili, kako se je neka daritev
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aktivirala in vas bo kar umirjala. Tako, da boste tudi moški nekaj dobili dobrega tudi po strani
žená, tako, da ne boste ostali oziroma niste ostali tudi praznih rok.
(smeh in ploskanje)
Jaz pa vam še naprej želim veliko srčnosti. Predvsem zaupajte in upajte v sebe. Ker vi ste tisti,
kateri delate spremembe, kateri spreminjate zapise, kateri so bili že ustvarjeni in jih le
zaključujete in postavljate sami sebi v prid. Spoštujte sebe in spoštujte svet okoli sebe.
Pozdrav.
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