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LEPOTA ČLOVEKA 
Lana, Vrhnika, 19. aprila 2014 
 
 
Samo še malo prosim. Takole. 
Malce dlje potraja, vendar, kakorkoli že, se na koncu uskladimo in nekako uredimo tudi tisto, 
kar morda tu in tam majčkeno ponagaja.  
 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes v temu veličastnemu 
ali posebnemu jutru, dopoldnevu ali večeru pri nas, tudi zbrali – le za vas. Danes za nas ni 
tako nekako poseben dan v smeri tegá, kar častite vi, čisto sami. Vendar je morda bolj v časti 
tistega nečesa, kar Bomo morda opevali ali prehajali ali postavljali. 
 
Jaz Bom Tisti, kateri upam, da Bom dobro nekako povezoval več milijonov, milijardnih 
različnih umov in razumov, kateri skupaj Smo povezani v nekakšno telepatsko energijo 
povezave in smeri, zmesi, preko katere se prenašajo in usklajujejo določeni podatki. Mnogo 
je danes tistih, kateri praznujejo danes poseben dan, na katerega se Bomo danes morda le tu 
in tam majčkeno dotaknili ali ga ošvignili. Dotikali pa se Bomo nečesa, kar je res lepega, 
Božanskega in najlepšega – lepote človeka ali telesa. 
 
Moje imenovanje je Ozvezdni mož, Vladar Svetlobe ali Ozvezdja Arkartrune. Jaz Bom Tisti, 
kateri se Bom usklajeval in povezoval. In Jaz sem Tisti, kateri imam v veliki večini največ 
nekako hudomušne energije v kreaciji lepote ali vstajenja po vstajenju. Tisti, kateri dam kot 
nekakšno zapečatno noto vsem tistim bitjem, vsem tistim duhovom, energijam, bitovnim 
skupnostim, katere sodelujejo in se medsebojno povezujejo, da nastane lepota, katero 
prenašate iz življenja v življenje, iz vstajenja v vstajenje, iz notranjosti v zunanjosti in marsikaj 
Bomo danes odkrivali in razkrivali. 
 
Nad Menoj danes veličastno sodeluje in podaja določene daritve nihče drug kot Jezus sam. 
Predvsem bodo danes daritve stekale se na bazo vašega veličastnega praznika, po katerem 
stopate ali sestopate, katera se časovno malce prilagaja ali usklajuje, malce tukaj, malce tam. 
Vendar, danes bo za vse tiste, kateri častite nekakšne cerkvene praznike ali različna Njegova 
popotovanja, dobili tudi različne daritve, katere bodo na bazi Zemlje prehajale in prihajale v 
dlani predvsem tistih ljudi, kateri častijo in sodelujejo v smeri cerkva ali postavitve, katera je 
sodelujoča v smeri duhá. Tako, da, po Njegovi strani glede teh daritev odloča On sam, vendar 
v skupnosti mnogih Bitij, mnogih, mnogih rajnih, kateri so sodelovali in še sodelujejo in boste 
čez nekaj minutk dobili prav po tej strani tudi veličastne daritve. 
 
Po Očetu Vnebovzetovstva, kateri Mi danes pomaga pri prevodu in tudi pri gledanju, 
predvsem pa v občudovanju vseh vas in tudi Tistih, kateri sodelujemo, pa bo On proti koncu 
današnjega druženja podal določena razkritja oziroma dekodacijske kode. To pa bodo 
Njegove daritve, Naše daritve za vse vas, kateri se trudite biti vstajiteljski, kateri se trudite 
biti nekako premični, pretočni, predvsem pa razumni ali priti do točke Razsvetljenstva ali 
razumevanja, doumevanja celote vsegá. 
 
Človek je shramba. Shramba je pravzaprav lepota reinkarniranega telesa, katerega prenašate 
iz življenja v življenje, iz vstajenja v vstajenje. Vendar le, če tako in takoj v samemu vdahu za 
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to dá Nekdo, kot duh od duhá, pranskega duhá, za vas ali za to lepoto, svoj lasten pečat. 
Koda, katero sprejemate tik ob vstajenju ali prebujenju, v premiku iz enega popotovanja v 
drugo popotovanje, Bom opeval sila preprosto, se pravi, kot da ste iz nematerialne frekvence 
se spustili v materialno frekvenco, ste se spuščali v telesno strukturo matere in ste se pričeli 
graditi, dograjevati. Vsekakor to poznate, da niste le vi tisti, kateri sodelujete v vsej tej 
kreaciji, vendar mnogo bitij, katere Smo tudi opevali, kateri pripomorejo k lepoti, vstajenju 
predvsem pri čustveni plati in marsikateri energiji. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Ko pride do prve oploditve, se pravi, ko je še nič od nič, ko je le nekaj, kar se giba in premika, 
kjer še ni nič od človeške podobice, takrat ima Zemlja sama svoj pečat.  
 
Če pogledate zarodek, veste in poznate vsi, da so vsi zarodki identični. Tako živalski kot tudi 
človeški. Vendar, ne boste verjeli, tudi rastline imajo svoj zarodek. Vendar se morda ta 
trenutek ne Bom dotikal ravno še rastlinic.  
Vse je nekako ista začetna osnova. Torej, bitja Zemlje ali tiste osnove ali začetka, kateri vas 
potem le dodajajo in dopolnjujejo, povezujejo, vse dokler človeško srce ne zabije.  
 
Ko človeško srce oziroma energija človeškega čutnega duhá, srčne osnove, dobi prvi 
vzdihljaj ali trepljaj, kot mu pravimo pri nas in nikakor ne pri vas, bi dejali, kot da se je 
zarodek prebudil in prične srček prvič zabiti, se dobi pečat lepote. Za to poskrbi pranski 
duh. Pranska energija je pravzaprav tista energija, katera je osnova za to, da potem ponesete 
lepoto tudi kasneje k nam ali pa drugam, kamor vas nekako ženejo vaše popotniške sile. 
 
Lepota se takrat prične kreirati, kar pomeni, da pečat, katerega dobite s prvim utripom 
srca, svetega duhá, ni nič drugega kot trije sklopi čutne energije, katere se medsebojno 
vežejo in povežejo. 
 
Prva energija je vizuelna ali vidna energija. Druga energija je zaznavna ali slušna energija. 
Tretja energija je srčna energija. 
In, ko se nekako tri energije ali, kot Bi dejali, Bom opeval res preprosto, kot bi se trije duhi 
medsebojno povezali, se jih dobesedno kot spoji, kot bi jih pretrgali, kot bi jih zabodli, kot bi 
jih ujeli, se prav pranski duh prelije preko njih, preko svetlobe v notranjost in jih vakuumira. 
Pranski duh je tisti, kateri da osnovo ali pečat. Ta pečat, se pravi, vam daje vse – od 
samega bitja srca do rasti, do poroda, osnovno lepoto, katero pa potem preoblikuje čutna 
frekvenca ali čutno polje. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se otrok rodi, ima izredno, izredno materialne smeri, materialne energije po fizični 
frekvenci materije. Podoben je očetu ali materi. Vendar, največja lepota se prične kreirati, 
ko otrok prvič odpre oči.  
 
Malce opazujte svet otroške radosti. 
Ko otrok odpira oči in ne vidi še nič od nič, se še ne zapečati zunanja lepota. Ko otrok prvič 
odpre oči in prvič vidi, brez prosojnosti, čisto svoj svet, v katerega je vstopil ali prestopil, 
pazite to!, se preko središča njegovih oči naredi kot nekakšen pečat.  
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Kot bi vas nekdo zapečatil ali zavoskal. V sredini, prav v središču oči dobite dejansko mikro 
mali čip ali pečat, kateri po zunanji strani povezuje vse te tri energije, katere Sem najprej, v 
začetku opeval.  
 
Ko oči vidijo prvič ta sij, se frekvenca tegá odzrcali v um ali razum. Vendar, preko češarike, 
preko češarike in v sami češariki se naredi tretji pečat ali tretji spoj.  
 
Trije spoji so torej pomembni ali pečati, da se tri energije medsebojno zvakuumirajo, 
postavijo in na podlagi tegá, prav skozi češariko, dobivate pristno frekvenco osnovne 
prenosne lepote. 
 
Saj poznate! 
V vsakemu človeku je duša ali duh. Duša je sklop povezave različnih energij, različnih 
duhov. Duh je le prosojna enota iz zadnjega vstajenja ali iz vsakega posameznega 
vstajenja. Ko se duh preko duha nalije, prav plast nad plastjo, nastaja duša, ker se energija 
zgosti.  
 
Ta notranja energija se tudi na tri dele razdeli. Vse je razdeljeno na tri točke. Zato je celi 
svet vesoljske radosti ali stvarnosti razdeljen vedno na trikot.  
 
O ČEŠARIKI ali MINI, MINI MOŽGANČKU 
 
Vendar, ta dušinska enota je pravzaprav shranjena v češariki, v žlezi, kot Mi, kot jo 
opevamo, ji pravimo mini, mini, mini možganček. In to je tisto, brez česar duša ne more 
živeti. Brez česar duša ne more obstati. Brez česar duša v nobeni ravni ne more zastati. 
 
Zakaj? 
Ker je osnova njenega spomina shranjena v mini, mini, mini možgančku in to je edini 
možgan, s katerim se prenaša vsa zavest, vsa raven duhovnosti, iz življenja pred 
vstajenjem, iz življenja po vstajenju, celota vsegá, spomina tistega, kateri je ustvaril prvega 
duha, prvo energijo. Se pravi, so to kot kloni, kot zapisi, kot kopije, kar se povezuje in 
shranjuje kot glavni pečat, katerega dobite v človeško telo. 
 
In, bodite pozorni! 
 

Koda lepote se skriva nikjer drugje kot v češariki. Koda življenja se ne skriva 
nikjer drugje kot v češariki. Koda zaključka vašega popotovanja se ne skriva 
nikjer drugje kot v češariki.  
Vse imate v temu mini, mini, mini možgančku. To je čisto mala drobna žleza, 
katero človeško oko ali razum skorajda ne pozna.  

Vendar veste, po anatomiji človeka, da jo imate, vendar jo ne znate, ne zmorete ali ne 
doumete razumeti ali razčleniti. 
 
LEPOTA TELESA 
 
Lepota telesa je osnova ali zapis, katerega prenašate od Tistega prvega, kateri vas je pričel 
kreirati in vas je skreiral iz lastne kaplje krvi.  
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In zato pravimo ali opevamo, da človeška rasa ste kloni nečesa, kar ste nekoč, v bilijonskih 
milijardnih svetlobnih letih tudi vi, čisto sami bili. V mnogo višji veličini. In zato pravite, 
pravimo, pravijo in bodo pravili ali opevali, da ste po Božji lepoti identični kot Bog. 
 
Smo se že dotikali na nekemu predavanju ali druženju, kako in kaj je ta energija obstajala, se 
pretakala, tako, da ne Bom nekako namenjal preveč obnavljanja nečesa, kar smo že 
postavljali.  
 
Po tej lepoti ali po zapisu spomina, kateri je češarika v notranjosti ali v osrčju, je torej zapis 
ali koda lepote, katero ste dobili v prvemu vzdihljaju. Zato tisti, kateri se pogledate v zrcalo, 
se mnogokrat počutite v telesu tujci, tuja energija, kot nekaj, kar niste vi. 
In se mnogi, žal, skorajda 90 procentov ljudi, če smem sploh uporabiti ta izraz, počuti 
nelagodno v telesni strukturi, v kateri spi ali se energija duše ali shrambe pravzaprav zatika, 
shranjuje ali preoblikuje. 
 
In, ker je tisti prvi, kateri je dal kapljo krvi za neko vstajenje, dal zapis ali osnovo ali 
kristalno energijo, frekvenco življenja, preko katere so se pričeli povezovati, še dandanes 
prenašate prvoten zapis prvoselcev ali prvo postavljenih bitij, kateri so bili, ste bili, 
skorajda vsi, čisto živi, tudi sami.  
 
In zunanja lepota je le 10 procentno ohranjena lepota tistega nečesa, kar ste vi prvotno 
tudi bili. 
 
Zelo zabavno! 
Ko mnogokrat opazujemo in občudujemo vas kot ljudi, kako niste zadovoljni s telesom, kako 
niste zadovoljni z lepoto človeške podobe, katero imate oziroma posredujete ali 
posedujete, kakorkoli že, upam, da Sem našel pravi izraz v prevodu, je to le zaradi tegá, ker 
v češariki, v temu spominskemu delu namreč prenašate prvobitnost ali spomin vaše 
osnove ali zasnove. In tista lepota je kreacija lepote za vse nadaljnje življenjske cikluse. 
Kjerkoli in kadarkoli se porodite, nosite to osnovo s seboj. To je spomin ali pečat, kateri 
shranjuje in kateri vas nadaljuje.  
 
OBRAZ SE PRENAŠA IZ ŽIVLJENJA V ŽIVLJENJE 
 
Zato ste v predhodnemu življenju prenašali vedno identično podobo kot jo prenašate v 
temu življenju. Identičnost obraza je osnova. Ne telesa, vendar obraza!  
Obraz je tisti, kateri se prenaša iz življenja v življenje. In to je osnova notranjosti vas samih. 
 
Bodite pozorni! 
Ravno zaradi tegá mnogi ne prenašate tega obraza. 
 
Zakaj? Ko pa ste to osnova? 
Ni težava v vas. Težava je v dodelavi oziroma drugih bitij, kateri se kot vaša osnova 
prislonijo, prislanjajo in se bodo še prislanjali in živeli kot nalitki, kot nalitki nad vami, 
preko vas, namesto vas, za sebe in ne za vas. To si pomnite in zapomnite! 
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Na podlagi tegá se spremeni osnovna informacija ali osnovna lepota, katera je kot okvir. Zato 
si želite morda bolj poudarjene ličnice. Zato si želite bolj poudarjena morda usta ali kakšno 
brado ali kaj podobnega. Le zato, ker je to osnova vas samih. 
 
ENERGIJA LEPOTE KARAKTERNOSTI SE SKRIVA V OČEH 
 

 
Vendar, energija lepote karakternosti pa se vedno, vedno skriva v očeh. Oči 
imate točno takšne, točno takšne, kot jo ima bitje srčnosti.  
 
 
 

Se pravi, poznate, da vsaka enota je svoja enota.  
Srce, Bom opeval res zelo preprosto, je svoja enota ali svoje bitje, katero potuje in 
prepotuje, katero prenaša svoje lastne zapise ali svojo lepoto spomina.  
Pljučna energija je čisto nekaj drugega. Slušna energija je vedno znova neko drugo bitje, 
katero se povezuje. Ledveni organi v hrbtiščnemu delu so znova čisto druga bitja kot pa vi 
sami.  
 
PREKO OSRČJA SMO POVEZANI S ČEŠARIKO 
 
In vi, kot iz tega lepotnega dela, iz tega življenja ali iz tega popotovanja, se zovete ali 
nazovete, imenujete ali poimenujete kot zasnovniki. 
 
Zakaj kot zasnovniki? 

 
Ker ste nevtralna energija, katera je v sebe, na sebe in za 
sebe dobila v osrčje, prav v osrčje, to je tako, kot bi v temu 
delu vibrirali vi, čisto sami in bi vas preko središča prebodli.  
 
 

 
Kot bi vam čakro v središču zabodli in naredili rez, se pravi, ste vi v tej 
notranjosti direktno povezani s češariko in od tam dobivate informacijo, 
sprejetje vsegá in preoblikovanja telesnega duha.  
Na podlagi tegá se telo tudi spreminja.  
 

 
Naslombe ali nalitki ali tisti »priveski«, verjemite mi, skorajda jih imate toliko, da se jih ne 
upam opevati, vendar več kot 90 procentov je drugih bitij in Bom dejal, res, to je 
maksimalna številka ali opevana merilna enota – 10 procentov je tistega, kar ste vi res v 
osnovi sami, kot sami po notranjosti. 
 
Zato so vam všeč ali vam pristojijo le nekateri deli ali nekatere postavitve v telesu, nikakor pa 
ne celota telesa.  
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Češarika je osnova, v katero smete vstopati šele tedaj, ko ste zreli, duhovno razviti, vendar 
ne postati svet naučenosti, vendar čutnosti.  
 
SVOJE POPOTOVANJE MORAMO RAZUMETI TUKAJ IN SEDAJ 
 
Ko vi začutite, da razumete popotovanje, res, da razumete, zakaj se vam neka enota nekega 
filma, neke postavitve ponavlja, zakaj se kot neka koda nekega zapisa, nekih dogodkov, Bom 
opeval zelo preprosto: 
 
Imate družinski vzorec, kateri se iz matere prenese na nekoga kot potomca. Lahko na 
otroka moške ali ženske postavitve in je otrok nadaljevalni tok zapisa nečesa ali spomina, 
katerega je dobil kot kodo, kot pečat, kot prenos, otrok naprej. Zato se vam vedno znova 
ponavljajo dogodki. So se dogajali stari mami. So se dogajali vaši mami. Se dogajajo vam in se 
bojite in bojijo tudi vaši potomci, da bodo povlekli naprej neki formular ali neko osnovo, 
nekaterih takšnih postavitev, da se znova nekaj ponavlja. 
 
In, ko vi doumete, kaj vas v nekemu zapisu res zmoti, Bom dal primer, Bom podal primer: 
Nekaj vas moti pri vzgoji vaše matere. Napačno, Bom opeval »napačno«, v narekovajih 
opevano, vas je vzgojila. Dala vam je isti program. Zakaj? 
Ker ste ga obsojali, ker ste trpeli in čutili, da to ni tisto, kar si vi želite. Ko odrastete, dobite 
priložnost, da spremenite, da spremenite program, katerega ona ni hotela, ni želela, ni 
smela ali ni zmogla, ali pa preprosto ni bila pripravljena nič narediti, da bi se zapis spremenil. 
Ste torej vi tisti nadaljevalni tok, kateri spreminja zapis. 
 
Kaj ima to v povezavi z lepoto? Vam kaj kmalu povem. 
Ko vi doumete, da vas nekaj moti in da vi prenašate isti vzorec, kot ga je imela vaša 
družina, v kateri ste odrasli in ga prenašate sedaj naprej, je pomembno, da ga najprej 
zapazite. Potem je zelo pomembno, da veste, česa nočete in kaj hočete! Ne, kaj želite! Prav, 
kaj hočete! To je cilj. To je fokus. To je vaša zmaga. 
 
Zakaj? 
Ker je to program, katerega imate zapisanega v češariki.  
 
In pazite! 
Če doumete to, kar naenkrat mislite, kaj bi morala narediti vaša mati ali vaš oče. Vendar, vzel 
Sem primer pravzaprav vaše mater. Kaj bi ona morala narediti? Vi ste to vedeli že kot otrok, 
da bi bilo vam boljše, lažje in bolj pretočno, lahkotnejše. 
 
Sedaj imate le zapis, kaj ste vi kot otrok si želeli, da mati naredi, da bi vam bilo lažje, je to 
enaka kopija, katero morate narediti sami.  
 
In, ko vi vidite, veste in razumete rešitev, jo v trenutku spremenite. 
  
Spremenil se bo zapis. V središču češarike je spomin. Vendar, to, pazite to!, ni vaš spomin. 
To je energija Zemlje, katera vam je bila nekako podarjena ali vdahnjena, ko so vam prerezali 
popkovino. To je zemeljski ovoj. Zemeljski ovoj, kateri vam ne dela nič drugega kot vas šola, 
izoblikuje in vam postavlja napačne smeri.  
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Ker Bitja Svetlobe ali pa ljudje, kateri čutite, kaj si želite in po čemu hrepenite, se pričnete 
spopadati znotraj sebe, kaj je prav in kaj narobe. In kaj kmalu začutite, da ste morda vodeni 
in nadvladani.  
 
Vendar, točno ta energija se odmakne od vas šele tedaj, ko doumete, ko razumete življenje 
ali popotovanje in vidite širino vsegá, kar se dogaja tukaj in sedaj. 
 
Takrat ste zreli, da ste kot razsvetljeni. Takrat ste zreli, da lahko vstopate v pečat svoje 
zapisane enote ali lepote. 
 
Bodite pozorni! 
Imate občutek, da ste mnogokrat morda podobni svojim staršem. Morda le enemu od 
staršev ali eni osebi. Morda pa čisto nobeni. 
 
Tisti, kateri močno sledijo svojim staršem, so močno povezani iz središča pleksusa, kjer je 
zasnovnik, direktno po liniji, v češariko in od tam prenašajo, prenašate in boste še vedno 
prenašali zapise, če jim boste sledili. 
 
To pomeni, da ne poslušate sebe. To pomeni, da delate za druge. Godite in ugodite drugim 
in zavračate sebe. Se odmikate od sebe. Se preprosto odmaknete od prvotnosti ali 
prvobitnosti, kar ste vi, čisto sami in kar imate v popotovanju za narediti.  
 
In to je zapis usode. Usoda se poveže z vami šele tedaj, ko razvozlate to, kar Sem vam 
predhodno opeval.  
In predhodno živite po karmi. 
 
Šele, ko razumete in doumete ključ svoje moči, šele vstopate v usodo. Vendar takrat 
spreminjate svoje misli, svoj pogled na življenje. Sledite sebi. Sledite in poslušate sebe. 
Postajate srečni in ne nesrečni. Takrat se trgate po neki liniji iz smeri češarike.  
 
In kaj se zgodi?  
Fizična lepota se vam prične spreminjati. 
 
Nekateri delate, delajo in bodo naredili ali postorili to čisto tako, po občutju. Ne, da bi se 
učili, kako, kje in kaj je kaj povezano. Vendar, preprosto sledijo čustveni naravnanosti. 
 
OČI IZRAŽAJO KDO SMO, KAJ SMO IN ZAKAJ SMO 
 
Kaj imajo oči pri tem? 
Oči so le središče odraza in obraza, kar je zgoraj, v češariki, dragi moji, zapisanega, kaj je 
spodaj, v čustveni naravnanosti ali postavitvi in kaj ste vi kot zasnovniki.  
 
Oči vam izražajo kdo ste, kaj ste in zakaj ste. In, kadar imate tople oči, prelite z nekim 
sijajem ali milino ali toplino, ste na svoji vedno pravi poti, ker poslušate srčno energijo in 
niste več v teh starih zapisih, vendar se postavljate po poteh, katere vi postavljate, vodite 
in prehodite. Na to bodite zelo pozorni! 
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Zato imate mnogokrat, ko se pogledate v ogledalo, občutek, da niste vi kot zasnovniki. Ko 
pridete vi kot zasnovniki na površje, se vedno smehljate in ste kar radostni. Kar cepetali bi 
pred ogledalom. Takrat ste prav vi, čisto sami. 
 
In to je osnova. To je osnova ali prvobit. To ste bili vi, kot tisti prvotni, tisti veliki, tisti 
največji, najlepši. To je tisto nekaj, kar želite biti in imate formulo, imate postavitev. Imate 
nekakšno osnovo, kaj bi morali doseči v temu življenju, da lahko prebudite stari zapis, da 
lahko sebe povežete s tistim prvim bitjem, kateri ni nikoli in nikdar prehajal v zemeljski 
čas, katero imate na drugih planetih skorajda vsi popolnoma opustošeno postavitev.  
 
STARA TELESA IMAMO OHRANJENA SKORAJDA V POPOLNOSTI 
 
Zemljani imate skorajda v celoti stara telesa ohranjena v popolnosti. Zakaj to pravim ali 
opevam? 
Ker se energije v času vaše duhovnosti pričnejo povezovati samodejno, ker oddate signal 
zorelosti ali dozorelosti. 
 
Bitje, katero je kot celota, ko Sem vam opeval, da je dal ali podal kapljo krvi ali osnove za 
vas, da ste vi energetsko lahko odpotovali, je to Bitje točno vedelo zakaj. Ker je želelo 
začutiti drugo skrajnost in pomagati preoblikovati mnogo civilizacij, kateri so se izgubili 
proč od svoje čustvene naravnanosti. 
 
Edini zemeljski planet je tisti planet, kateri imate, imajo in boste še imeli v človeški podobi, 
v človeški strukturi in ne v živalski ali drugi postavitveni enoti, ohranjeno to osnovo.  
 
To je koda, katero prenašate v češariki kot osnovo, kot postavitev, kot tisto postavljeno 
enoto, v kar se boste vi na koncu znova zlili, znova združili in preko svoje shrambe, katero 
imate kar veliki deleži že postavljeno in preoblikovano, se boste s to novo podobo spustili 
nazaj lahko v večna postavitvena telesa, kot jih imate lahko še shranjene ali postavljene. 
 
Zakaj Sem se dotaknil vsegá tegá? 
Zato, da razumete, kaj si želite biti, po čemu hrepenite in kaj imate v osnovi znotraj sebe, da 
od te zunanje lepote tudi bežite. 
 
Naslonjene energije ali delčki, kateri so vam potisnjeni v možgan, predvsem v veliki 
možgan, vam je popolnoma zaprl ta center lepote, katero ste imeli v davnini shranjeno 
oziroma ste bili prav vi, čisto sami. 
 
Bodite pozorni! 
Ko pridete do stopnje Razumevanja, ne Bom uporabil Razsvetljenstva, ker to je še neka, res, 
še dodatna širina, o kateri danes Jaz Osebno ne želim opevati. Nisem pravi za vas. 
 
ZUNANJA LEPOTA SE SHRANJUJE V ČEŠARIKI 
 
Ta lepota, se pravi, se shranjuje v češariki. Zato vsi tisti, kateri duhovno rastete in zorite, se 
spreminjate skozi misli. Se spreminjate in odlagate balast. 
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Si predstavljate? 
Vi ste osnova. Na to imate naložene energije ali bitja, katere vam spremenijo zunanjo 
lepoto. Ko vi duhovno zorite, se vi iz tega balasta premikate višje in višje in jih izpuščate.  
 
Vaša zunanja lepota se prične spreminjati. Telo se prične preoblikovati, ker se pričnete 
povezovati s pransko energijo. Pranska energija je pravzaprav osnova vsegá, kar ste bili 
tukaj ali sedaj ali pa tam, od koder prehajate. 
 
In, ko pridete do te stopnje, da pričnete prebujati ali zbudite pranskega duha, se običajno 
že samodejno odpečatite.  
 
TEHNIKA – ODSTRANITEV PEČATA, S KATERIM IMAMO ZAPRTO ZUNANJO LEPOTO 
 

Pečat, da se vam zapre zunanja lepota, se naredi tako čisto, tako kot nad 
temenom, tanki sloj. Tanka, tanka plast. Kot nekakšno olje dobite, vendar je 
pečat. In, če bi dobro pogledali ta pečat iz višine in ne iz globine, zato bodite tisti 
še posebej pozorni, kateri izstopate iz telesa, da pogledate na to češariko, boste 
videli formular zapisa.  

 
Vsak bo imel neko kodo. Vsak ima kodo zapisa ali spomina planeta ali ozvezdja, iz katerega 
prehajate, prehajajo in bodo še nekateri prehajali, jo imate prav na vrhu te ovojnice. 
Dobro si jo oglejte.  
 
Vendar, če želite tudi tisti, kateri morda ne vidite kaj veliko ali pa ne zaznavate kaj veliko, 
priti pogledati to ovojnico, jo brez oviric lahko pogledate. Tudi, če imate še okovala. Se pravi, 
se lahko zavestno vzdignete nad telo, kot bi šli ven iz telesa. Vendar, če imate okovala, vas 
bodo morda ta okovala še dodatno obremenila in vas povlekla nazaj v telo. Vendar, toliko 
boste imeli proste energije, da boste lahko iz višine na svoje telo pogledali. 
 
Preprosto se sfokusirajte kot, da želite videti točno češariko oziroma zgornji del. Lahko se 
sfokusirate tudi na teme in od tam se bo energija pričela odpirati.  
 
Videli boste okroglo znamenje, okroglo znamenje različne izoblikovanosti. Kot bi bilo 
nekakšno pečatno znamenje.  
 
Vzemite svinčnik in papir in pričnite risati. In glejte točno v točko, v kateri ste in rišite, ne 
da gledate na list papirja. Osredotočite se na to točko svojega zgornjega dela in rišite in 
slikajte.  
 
Ko boste uspešno naredili košček slike, boste začutili, kako pečat pada. Prav topil se bo. 
Zapeklo bo ali se speklo in se bo sežgalo. Odpiralo se bo. In to delajte večkrat v zaporedju. 
Le opazujte in slikajte in prezrcalite ga.  
 
Ko ga boste prezrcalili, ga boste dekodirali.  
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S tem pa boste odprli pot energiji, katero ste pustili oziroma od katere ste se odvili. To 
pomeni, da se lahko na ta način povežete točno s planetom, točno z bitjem, z osebo, 
katera je večinoma tudi nesmrtna in od tam lahko dobivate tudi informacije.  
 
Vendar, kadar sodelujejo ta Bitja potem z vami, jih ne boste čutili na svoji strani, vendar 
odmaknjene.  
 
In vedno, kadar se boste povezovali z Njimi, se osredotočite z mislimi na češariko, kot bi jo 
objeli, kot bi jo objeli in zaznali boste nit. In videli boste Bitje.  
In videli boste kdo ste, kaj ste in zakaj ste. In našli boste sami sebe. Našli boste svojo 
lepoto tistega nečesa, kar ste bili, ko ste v Ozvezdju, v drugemu kraju, v drugemu času, v 
drugi dimenziji tudi obstajali in še vedno lahko obstajate. 
 
Bodite pozorni! 
Ne zovite jih, da pridejo do vas, ker se bodo le telepatsko povezovali z vami. Morda boste 
imeli občutek kot, da so blizu vas. A še zdaleč ne bodo blizu vas! To so časovnice, premori ali 
prehodi. 
 
Potem pomislite na svojega sanjskega duha, kjer ste ga ustvarjali ali kreirali.  
In potem boste doumeli, kako blizu je ta kreacija, katero ustvarjate tukaj in kakšna je 
lepota vaše tedanje podobe. In, ko boste vi imeli vse skupaj skreirano, se lahko vaša 
sanjska dušinska enota prelije preko vašega starega dela in boste točno videli, kaj boste 
postali, ko boste iz svetá Zemlje vstali. 
 
To so triki ali pa prihodnost, predhodnje obdobje in nekaj, kar tudi bo. In to je tisto, kjer bo 
tudi drugačno telo. 
 
In ne le to! 
Skozi to pečatno krono ali skozi ta pečat se potem lahko vračate vedno in odpirate ta 
vrata. In, ko misli na novo obrnete nazaj, ko se zlijete v telo, boste videli, da se – na to 
bodite pozorni!, prav od znotraj, kot bi se češarika razprla in zadihala, se naredi nekakšen 
čep. In od znotraj in ne od zunaj, se vakuumirajo ta vrata tega portala ali prehoda.   
 
TEHNIKA – OPAZOVANJE ČEŠARIKE 
 
Vendar nikoli, poudarjam, NIKOLI ne smete vstopiti v to češariko ali v mini, mini 
možganček, dokler ne boste zreli za to. Ste pa morda le dva ali tri procente. Zato vas vodimo 
postopoma, da boste doumeli in razumeli, kaj in kako. 
 
Če boste šli na drugo stran, se pravi, kot da bi šli nasproti svojega obraza, se pravi, ali 
svojega jaza, lahko pogledate v češariko od sprednje strani, tako, kot bi pogledali pod 
točko lasišče v osrčje same češarike. Vendar ne vstopati v njo!  
 
Poglejte in glejte v njo. Vaše očesno energetsko polje, energija oči se bo zlila v to točko. 
Boste videli, kaj ste v predhodnem življenju bili. Svojo lepoto telesa ste prenesli in doumeli 
boste, da so vsa tista bitja, katera so bila v času zemeljskega popotovanja, z vami še vedno 
prisotna tukaj in zdaj in ta trenutek.  
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Dokler, dokler ne razumete življenja ali vstajenja in odkodirate svoja nebeška vrata. Svoja 
nebeška vrata svoje duše, razumevanja, doumevanja in preprostega novega pogleda, da 
vidite kje ste, kaj ste in zakaj ste. 
 
Vaša usoda je vedno v vaših rokah. Vendar, usoda je povezana, tako kot Sem vam opeval 
predhodno, s tistim, kar ste vi prvobitni tudi bili in še vedno ste. 
 
SPREMINJANJE LEPOTE TELESA 
 
Lepota telesa se prične spreminjati, ko vi frekvenčno rastete. Ta izraz Mi ni ravno tuj. Ni pa 
Mi ravno blizu. Ne želim uporabljati »frekvenca« ali kaj takega, vendar pri nas večina časa 
uporabljamo bolj izraze, kjer opevamo, da razumete. In ko razumete, nadzorujete. Ko 
nadzorujete, spreminjate. Ko spreminjate, le opazujete in gledate višino ali nekakšno 
širino.  
 
In ta postavitev je potem tista točka, kjer imate mnogokrat občutek, da stojite. Kot, da 
stojite na mestu. Kot, da se dogodki ne premikajo. Ker ste vi pognali ciklus in odstavili, 
razrešili za vse tiste, kateri so se naslanjali in so bili naslonke in so dodelovali tudi to telo, 
imate občutek, da imate prazno telo. 
 
Zakaj? 
Ker so se oni že vrnili k svojim bistvom ali osnovi nazaj. 
Torej, bolj ko razumete, višje prehajate. Bolj, ko čutite sami sebe, višje razumete, višje 
poglede imate in to pelje k spajanju in spreminjanju sveta. Hkrati pa tudi k spreminjanju 
telesne materije vsegá. 
 
Zakaj se človek preko različnih let tako močno spremeni? 
Čisto preprosto. Zato, ker poskrbite vi, kot tistih nekaj procentov ali ničnih malih 
procentov, poskrbite, da so drugi opravili in spremenili zapis. Da so izživeli svojo karmo in 
so se vrnili. In balast se vam z leti zmanjša. Zato z leti, bolj, ko zorite, bolj ste modri. Vsaj v 
večini, če Smem tako prišepniti.  
 
Zato pravite, ko ste otroci ste neuki in radovedni. Ko ste ostareli, ste modri in polni modrosti, 
ker ste se skozi življenje naučili, razumeli in doumeli.  
 
In na vsakih nekaj let, običajno na 3, 6, 9, v vmesnih prelomnicah pa na 12 ali 7 let, se 
odpirajo ovoji. 
 
Pazite to! 
Se spomnite, ko Sem vam opeval, da se nad vas zlije zemeljski ovoj, kot zemeljska energija, 
katera vas vakuumira?  
 
In, ko vi dozorite, se ta energija odpira in razpira. In kaj se zgodi? 
Bolj, ko vi zorite, na vsakih nekaj let se odpre plast tega ovoja in zunanja plast odide proč 
od vas. Zato, če vi zavestno vidite življenje,  VIDITE, VIDITE, dragi moji, to je izrednega 
pomena, se boste hitreje odpirali, se boste vedno znova spreminjali. 
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Tisti pa, kateri ne vidite življenja, ga niti ne poskušate začutiti ali razumeti ali razčleniti, 
razvozljati, pa ohranjate skorajda identično podobo – od malega do takšnega kot ste tukaj 
in sedaj.  
 
Najlažje vidite, koliko ste naredili na sebi, če pogledate slike – od začetka, do tega časa, v 
kateremu ste. Če ste ohranili identičnost, morda vaših staršev ali pa identičnost tiste podobe 
kot mala podoba in se niste kaj veliko spremenili, je to že osnova, da imate še veliko 
postavitev ali naslonjenih energij, katere vas še niso izpustile ali zapustile, kaj šele častile 
zaradi tegá. 
 
NASLONJENE ENERGIJE 
 
Zakaj imate toliko naslonjenih energij? 
Zato, ker so to bili vaši tekmeci. Zato, ker ste se v davnini morda sporekali z nekom ali ga 
poskušali razsvetliti. Ste mu poskušali preprosto le dopovedati, kaj je prav in kaj narobe in 
so vas sežigali. In so vas prebičali. In so vas izdajali. In so vas križali. Ali so vas še kako drugače 
pretepli, preoblikovali ali po »njihovem« ukrotili.  
 
In takoj, ko vi začutite strah zaradi neke obsodbe ali nekega besednega člena, dobite 
košček njegove energije v sebi, v sebe, kateri ostane z vami. Tako nastane zapis.  
 
Ko vi izdahnete in pridete na površje, imate njegov košček energije v sebi. Zato lahko 
pogledate v vsak detajl, zakaj je on tako odreagiral, kako je on čutil, kako se je on prilagajal in 
kar na lepem razumete vse. Vendar, še vedno ne razumete, da ste izstopili iz življenja, katero 
je bilo lepo in je bilo namenjeno v daljše življenjsko obdobje. In tako gre iz življenja v 
življenje. Iz tedna, iz meseca, iz leta – tudi, če vas napade nekdo, tudi tisto, kadar je nekdo 
krivičen, se pravi, se ta energija shranjuje v vas. In vedno težja je ta karma. Več energije kot 
imate, večja je teža te karme.  
 
Zakaj? 
Ker, ko srečate človeka v novemu rojstvu, ga začutite. Mnogokrat se prestrašite in se kar 
naježite. Mnogokrat pa le vidite zunanjost, katera je identična vaši notranjosti.  
 
Zato mnogi pravite, pravijo in bodo še opevali in pravili, da so nekaj ali nekdo, od nekoga ali 
za nekoga. Nastaja ta zmeda ravno zaradi teh mehurjev v notranjosti.  
Vendar, to ni nič drugega kot povezava, da se popravlja in popravlja v večnosti, dokler vi, 
kot osnova, tista mala kapljica krvi od nekod, kjer je bila čutna, srčna, razumevajoča in 
predana Bogu, Božanstvom ali neki harmoniji ali medsebojni povezavi, ne prevzame 
program, nadzor in spremeni vsakega duha, vsako kapljico vsegá, kar imate znotraj, tukaj 
in sedaj. In to ni nič drugega, dragi moji, kot ta skupinska karma, v kateri ste prepleteni.  
 
In zato je izredno, izredno pomembno, da pričnete razumeti, doumeti in predvsem 
nadzorovati ali spremeniti program, kateri pa se vedno naslanja na srčno osnovo, po kateri 
plujete ali preplujete.  
 
Telesna struktura se vam torej bo spremenila in se razbremenila vedno in povsod, kjer 
boste oddajali te energije. In bolj, ko boste v jedru sami po sebi, bolj boste se nagibali k 
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osnovi tistega, kar ste in vedno bolj, ko boste višje vibrirali, lažje vam bo v telesu, ker ga 
boste vedno bolj cenili, vedno bolj ljubili, ker ga boste vedno bolj nadzorovali, spreminjali 
in preprosto tudi nadzorovali. 
 
In takrat se telo prične spreminjati. In prične dihati neka energija z vami. Tako, da na to, 
res, na to bodite pozorni.  
 
V češariko zaenkrat ne vstopajte! 
Prerišite ta pečat. To je tisto nekaj, kar vam daje rešitev. Kar vam daje vas same, da vidite, 
prav sebe kot osrčje, tisti delež, kateri je prešel in nekako prebudil vse, da se vedno nad njim 
narije nevtralna zasnovna energija, katera se vakuumira z njim.  
 
Še to moram pravzaprav poudariti! 
Zasnovnik je edina energija, katera se povezuje s prvim in pristnim. Povezuje se zadnji in 
prvi. In rasteta skupaj, kot z roko v roki, preko vsakega življenja ali vstajenja. In to je tisto, 
na kar bodite pozorni! 
 
In ne le to! 
Tisti, kateri ste odstranili bodalo iz leve roke, vendar, moram poudariti – za tiste, kateri še 
niste odstranili bodala iz leve dlani, morate najprej imeti prebujenega pranskega duha. 
Pranski duh je osnova.  
Potem morate odstraniti kristale v malih možganih, da se otresete in znebite reptilske 
zasnove, da nimate več nadzora nad umom in razumom preko vodstva, kateri vas 
manipulira, vodi in pečati.  Po drugi strani, ker vam je vrinil mali možgan.  
Kot tretje pa se potem lahko dotaknete bodala, vendar le na levi dlani.  
 
TEHNIKA – ODSTRANJEVANJE PEČATA, KO JE ODSTRANJENO LEVO BODALO 
 
Tisti, kateri imate odstranjeno bodalo, imate nevtralno energijo zapolnjeno, kot Andalo. Vi 
lahko preprosto naredite le odprti pečat. Se pravi, preslikavo. In ne se ga dotikati. Ne ga 
gledati. Le preslikajte ga. Kot boste videli, toliko naslikajte. Vedno znova lahko nekaj 
kreirate. Morda boste na koncu več slik skupaj poveznili in boste dobili celoto vsegá, kar 
imate v osnovi. 
 

Takrat, ko bo odpadel ta pečat, ko se bo obžgalo in raztopilo, boste začutili 
nevidno energijo, katera vam bo popolnoma neznana. Katera bo tekla kot nit 
skozi središče, točno tam, kjer ste imeli bodalo. In doumeli boste aktivacijo 
oziroma deaktivacijo te energije. Vi boste imeli občutek, da se je nit stekla 
skozi vašo sredino, tam, kjer je bila zavakuumirana vaša dlan.  

  
Zakaj? 

 
Ker bo koda oziroma nit stekla iz mini, mini možgančka, se pravi, samostojno 
v vašo dlan in jo boste začutili kot nitko, kot bi dali res tanko, mikro, mikro 
nitko. To ni neki snop. Prav v središče, v središče se morate usmeriti in jo 
boste zaznali. 
 



 

 14 

Počakajte nekaj časa, da jo vidite. Potem je postopoma izvlecite. In, ko boste vlekli, to 
tanko, tanko nitko na površje, boste čutili, kako ste nekaj izvlekli iz dlani. In prav čutili 
boste, kako se iz mini, mini, mini možgančka, preko vašega telesa, izlušči ali odmakne neka 
takšna tanka nit.  
 
Ne odvrzite jo kar tako!  

Vendar naredite z njo spiralo. V desni dlani jo obdržite. Točno tako, kot ste jo 
prijeli, jo odstranite in jo zasuknite po tleh ali nad tlemi. Naredite spiralo. 
Tako, kot dajete daritve. Se pravi, ob svoji desni strani – nikakor ne ob levi, 
vendar ob desni, naredite spiralo in se nekaj časa igrajte v tej spirali.  
 

Naenkrat boste začutili energijo, kako se samodejno prične vrtinčiti. In ta tanek listič ali 
nit, se bo samodejno prebudila. Zlata energija ali kristalno zlata energija, katero jo 
skorajda ne boste zmogli ločiti, kaj pravzaprav je, se bo pričela vrtinčiti tako ob vas. Nastal 
bo velik pečat. Veliko znamenje z nekim simbolom.  
 
Bodite pozorni! 
Prav skozi ta simbol se bo pričela gibati neka svetloba, katera bo kot laser, kot vi, ko 
prižgete te svetlobne rakete za nekakšno zabavo. Enako ali identično se bo pričelo dogajati 
tudi tukaj. Svetlobe bodo pravzaprav pričele švigati in videli boste identičen zapis, 
identično kodo kot ste jo imeli Zgoraj, jo imate tukaj spodaj. In dekodirali boste stari 
program, preko katerega so vam naložili balast, da so vam lepoto telesa obremenili, 
obtežili, vas spremenili in jo po svoje prilagodili. 
 
Pustite to energijo, da preprosto teče. Ko se bo sama po sebi umirila, boste videli, da 
nastane kot nekakšen kovanec. Prenehala se bo svetiti in nastala bo gosta, kot takšna 
kovina, okrogle barve. Pustite jo, da se nekako umiri. Kot bi nastal kovanec. Velik kovanec, 
nekako ob vaši strani. In naenkrat bo padel nižje. Prav gosta zmes. Morda jo boste celo 
slišali, da boste vedeli, kaj se dogaja. 
 
Opazujte ta pečat! 
Naenkrat se bo pričel gibati. Spreminjala se bo frekvenca in pričel bo ropotati. Ropotal ali 
vibriral, da Bom nekako pravilno opeval, bo nižje, nižje pod vami in prebil bo vse plasti, kjer 
ste bili vi kdaj koli zakodirani.  
 
Od tistega časa dalje, ko boste prebili in se bo svetloba razlila v globino, vam nihče več, v 
vašemu obstoju, ne bo zmogel ničesar več dodati, ničesar več spremeniti, ničesar več 
prilagoditi, vendar boste vi imeli lepoto svojega telesa v svoji dlani tudi tedaj, ko se 
spremeni, morda odpre telo.  
Ne Bom opeval, kako bo telo spreminjalo frekvenco, ker še niste pripravljeni na to, kako se 
bo vizuelno videlo, vendar prvotno ste prav vi, kateri se boste sestavljali, znali razblinjati 
svoje telesne strukture. Zato vas niso zmogli nikoli uloviti ali poloviti. Ste zmogli zavibrirati. 
In, ker je čas ponovnega spajanja in vračanja začetka in konca – konec ste vi, dragi moji. Vi 
ste tisti zadnji. Zato je pomembno, da se zavedate in da razumete in doumete.  
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In s tem, ko bo ta kovanec ali ta pečat padal nižje, opazujte ga. Boste videli, kako bo vsaka 
plast, katero bo on predrl, postala svetlejša in na koncu bo identična svetloba, kot jo imate 
vi, čisto sami, prelila tudi njih in jih od vas, po telesni strukturi tudi odmaknila. 
 
To lahko delate le tisti, kateri ste dozoreli. 
Otroci, ali mlajši od desetih ali dvanajstih let, tega nikakor ne smejo delati, ker imajo še 
neke vakuume narejene, katere bi lahko predrli ali odprli. Zato otroci tega ne smejo delati. 
 
To je namenjeno tistim, kateri se gradite, da razumete in da doumete. Zato lahko svojo 
lepoto telesa večkrat dnevno spreminjate, ko se boste znova naučili ali pa prebudili svoje 
prastaro znanje, katerega imate v sebi kot prenos misli, katerega ste prenesli v to zavest ali 
to raven. 
 
In to je tisto, kar se v življenju po življenju vedno prebudi, vendar je vedno, dokler ste v času 
zemeljskih plasti, prilagojeno vašemu spominu, kakšni ste bili, predno ste izstopili kot v neki 
najlepši lepoti balasta, BALASTA, katerega so vam naložili drugi, kateri vas tukaj podpirajo, da 
njim spreminjate program, da njih ozaveščate.  
 
Vendar, vi morate ohraniti jedro – kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Ohraniti srčnost. Ohraniti to, 
da poslušate sebe, da sledite sebi in zmaga je za vse vas, kateri sodelujejo. Tako kot vaši 
vodniki, vaši usojevalci, vaši preroki, vaši zvodniki, vaši zmikavti, vaši tisti nižinski, o 
katerih izredno malo veste, da boste vedeli, da na ta način razrešujete njih in tudi vas. 
 
Pomnite in zapomnite si še sledeče: 
Ko izstopate, to je bilo vse, odkar ste v temu času popotovali na Zemlji, ste vedno, ko ste 
izstopili iz lupine telesa, spremenili dimenzijo ali širino svoje energije, ohranili lepoto 
tistega nekoga ali nečesa, kot ste v nekemu momentu svoje večne mladosti tistega 
življenja najbolj lepi tudi bili. To je laž! To je balast!  
 
In dokler se oklepate te telesne lepote, katero vam nalagajo, lahko veste, da ste 
pripravljeni za ponovna rojstva. In to se vam je dogajalo  tisočletja in tisočletja. Zato je 
tako zelo pomembno, da razumete še v času, ko ste vi živi, da se znebite tistih, kateri ne 
sodijo k vam. Kateri so vam dali lepoto telesa po karmi, po Zemlji, da prenašate iz staršev, iz 
rodbin v rodbine njihovo lepoto, katera je zdaleč od tistega, kar želite biti oziroma kar ste vi 
v osnovi ali v jedru te postavitve. 
 
Sedaj boste lažje razumeli kaj in kako.  
 
Vendar, še enkrat vam polagam besedo ali misel na vašo dlan. Ne vstopajte v češariko! Le 
po področjih, kot Sem vam jih opeval. Poglejte od spredaj. Poglejte od zgoraj. Poglejte od 
zadaj.  
 
Ko boste imeli odstranjeno nit, katera bo odpadla od češarike proč, pa Bomo kdaj drugič 
nadaljevali proces samozdravljenja, katerega vi po temu programu tudi imate. Vaše telo je 
lahko večno zdravo, če se priklopite na tisto, kar ste bili vi v osnovi. Ker vaša zasnova je čista 
in nepoškodovana. Balast ali karma pa je opeharjena in ogoljufana. 
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Jaz upam, da Sem vam nekako zelo, zelo preprosto opeval in da tematika ni bila prezahtevna 
za vas. Jaz vam predlagam, tako kot Mi prišepetavajo, da bi nekako prišel do točke, da se 
morda tudi Jaz poslovim od vas in vam privoščim nekaj prostega časa, da se boste odpočili, 
razbremenili in preprosto tudi spremenili ali pa preprosto le nasmejali. 
 
Pa lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Lepo, lepo pozdravljeni nazaj.  
Danes imamo res majčkeno zmede ali pa Smo kar majčkeno razpršeni na marsikakšne smeri. 
Vendar, vsekakor, vsekakor se Bomo končno uskladili, se povezali in nekako tudi odgovarjali 
na vsa vaša vprašanja. V temu nadaljnjemu toku dela Bom Jaz kot Jorgovanski Vladni mož 
nekako nadaljeval ali se nekako  tudi povezoval skupaj z vami.  
Malce Smo se zamenjali, vendar to pravzaprav ne igra nobene kakšne velike vloge za vas ali 
na nas. Pomembno je, da je Nekdo danes prvič tudi vodil. Vendar je imel tudi odločilno 
pozicijo prav glede tematike. Za to Smo se odločali na skupnemu povezovalnemu ali 
dogovornemu delu, da Bomo danes malce Sebe delili ali pa porazdelili. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni nazaj.  
Pričeli Bomo odgovarjati na vaša vprašanja in kdo želi nekako prvi zastaviti vprašanje? In res 
bodite, nekako se držite enega vprašanja, da Bomo res pogledali eno področje, da boste, kar 
se da, v veliki večini tudi prišli skozi z vašimi vprašanji. Kar izvolijo! 
 
»Dober dan. Lep pozdrav vsem prisotnih v vašem krogu.«  
 
Ponižno sprejemamo. 
 
»Rada bi se zahvalila za vso podporo in za vso moč, ki mi jo nudite in vem, da ste ves čas z 
mano. Imela bi pa kratko vprašanje. In sicer, jaz mislim, da, sem že preverila, no, da sem 
odpravila vse, kar sem imela – od jajčk do okoval in vse kar je bilo potrebno počistit. Torej, 
jaz mislim, da sem pripravljena zdaj za tole nitko.« 
 
Da. 
 
»Sicer nisem, ne vem čisto dobro. Vas bom še poslušala, pa gledala, da bom razumela, 
kako to naredit. Bi pa imela to vprašanje – ko sem jaz vse, kar sem čistila in delala, nisem 
nikoli nič videla ali čutila, ampak sem kljub temu vse očistila. Ste pa prej večkrat poudarili, 
da bomo videli ali pa začutili. Bom tokrat to začutila? Je potrebno, da začutim ali ne?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Vsekakor, ste zreli za to, da to tudi naredite oziroma postorite. Tako, da tukaj vsekakor kar 
pogumno naprej. Vendar vzemite si čas. Ne hitite. Delajte počasi. Vsak dan po malo ali po 
malo in tako boste nekako sestavili in raztalili celotno nekakšno zapisano pečatno noto. 
Tako, da to je tisto, kar ne hitite. Zagotovo ne boste uspeli v enemu dnevu to raztopiti, ker je 
koda ali namen zapisa dejansko kar obširen. Vendar, vsekakor boste uspeli, ker vidim tudi 
tukaj, tukaj in sedaj. 
 
»Samo, ne razumem, kako ne bom v enem dnevu? Nitka ne gre v enem dnevu ven, ali 
kako?« 
 
Vi morate najprej to preslikati. Se pravi, tako kot Sem dejal – ko boste vi najprej narisali 
oziroma gledali ta pečat iz višine v nižino, se pravi, kot bi izza svoje glave gledali svoje teme 
oziroma na ta področni del, boste videli nekakšno znamenje. To znamenje poskušajte risati 
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ali slikati, tako kot Sem vam opeval oziroma Smo vam opevali v povezavi, da rišete na list 
papirja. Vendar, imejte fokus oči ves čas usmerjen ali poudarjeno sfokusiran prav v ta predel 
te češarike. In slikajte kot slika, kot slepo slikanje. In, ko boste naredili del tegá, boste 
začutili, kako se stopi del tega pečata. In ko ga prezrcalite in ko ga poudarite na listu papirja, 
postopoma pečat pada.  
 
In ko imate to narejeno, osnovo, se pravi, pa boste potem dobesedno vsi tisti, kateri imate 
odstranjeno to bodalo, lahko tudi to nit zaznali, ker se spusti ta energija, ta nit, prav skozi ta 
predel. In to je tisto, kar boste potem nekako povlekli v enemu dnevu oziroma v enemu 
trenutku to na površje. In potem naredili to spiralo in ta pečat, kot kovina, katera nastane. 
Tako, da, najprej se boste morali poigrati s slikanjem tega pečata. Tam pričnite. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Ponižno se vam zahvaljujem za vso pomoč, za vse učenje in za vse 
daritve, ki jih dajete nam vsem, meni in moji družini. Moje vprašanje  pa je sledeče – ali 
sem jaz odstranila vse kristale in lahko začnem z odstranjevanjem bodala?« 
 
Dva kristalčka sta še ostala. Vendar, nič zato. Tudi, če se boste čez leto dni obrnili v to, boste 
še zaznali. Takšna, zelenkasto rumenkasta energija. Še na to se usmerite. To je tisto, kar 
naredite. In to je zadnje, kar potem tudi zdrsne ven ali po zunanji strani, na površje. Potem 
lahko vsekakor delate to naprej. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala za vse, kar dobivam od vas in moja družina tudi. In hvala za dogodke, ki se 
odvijajo, da lažje vidim stvari, ki jih prej nisem.« 
 
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. 
 
»Spoštovani Gospodje, vsi prisotni, Lana. Neizmerna hvala za to veličastno predavanje in 
za vse, kar dajete meni, nam prisotnim, našim družinam. Imam pa prošnjo. V teh dneh je 
odločilno za našo Ano in lepo prosim še naprej za vašo pomoč in vašo podporo. Hvala.« 
 
Najprej, ponižno sprejemamo vsi vašo, vašo zahvalo. Vsekakor pa boste imeli tudi v 
nadaljnjemu delu našo pomoč tudi odprto. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
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»Dober dan in res tudi iz moje strani zahvala za vse znanje in za podporo. Imam pa eno 
vprašanje, če sem uspešno dala moje delčke partnerju nazaj, pa tudi, pač iz njega dobila 
moje stvari nazaj. Oziroma njemu dala njegove, pa moje dobila od njega?« 
 
Tako. Tako bo najbolj prav. Da. Ste opravili to. Da. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Gospodje, ponižna zahvala. Ali je bil 15. april neka prelomnica oziroma pok za Zemljane?« 
 
Da. Nekateri so ga celo zaznavali na fizični bazi. Vendar, to je znova bilo od zorenja vsakega 
posameznika. Nekateri so to bolj intenzivno zaznali, nekateri manj intenzivno. Vendar, če v 
globalni energiji pogledamo ali povzamemo, zaznavate, da ste prestopili v neki novi tok, neke 
nove energije, katera je bolj gosta, polna, dejansko kot gosta energija, katera vam daje točne 
postavitve kje ste in kaj ste.  
In to je tisto nekaj, kjer prihajate v eno takšno navidezno umirjeno obdobje, a hkrati 
razburkano za nekatere, kateri si v letu ali dveh v predhodnemu času niso postavili trdnih 
temeljev. Večina vas pa bo pričela sejati oziroma pobirati plodove iz zasejanega pridelka. 
Tako, da, to je tisto, kar se tukaj vidi prav od tega obdobja dalje. In tisto, kar je bilo kot misija 
nemogočega, postaja mogoče že v letošnjemu letu. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Toplo pozdravljeni. Iskrena hvala vam za vse podarjeno. Posebej za pomoč v tem tednu. 
Rada bi vas pa vprašala glede neke osebe, kateri je bilo pred časom nekaj odtujenega. A se 
bo to na kakšen način povrnilo mogoče?« 
 
Ne takoj. In še to bi morala posredovati neka oseba, da bi se potem nekako uspelo vrniti 
nazaj. Ne vidim, da bi to kar samodejno prešlo nazaj. Bom videl, kaj lahko tukaj naredimo? 
Bomo se morda v večernemu času nekako sprehodili preko tegá, dogodka, pa Bomo videli, 
kako vam lahko tukaj pomagamo. 
 
»A je mogoče to, moje domneve, so usmerjene v pravo smer?« 
 
Da. Vendar javno ne Bi ravno želel odpirati oziroma nekako na širše odpirati. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Iskrena hvala za vso vašo pomoč. Zanima pa me, če je tisto, na kar se mi zadnji čas misli 
pogosto usmerjajo, res tisto pravo?« 
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Da. Vendar zato, ker ste vodeni. Vaši Višji vodniki ali Najvišji vodniki vam podajajo neke ciljne 
točke ali ciljno postavitev. Zato tudi tako intenzivno videvate. In to je tisto, kjer tečete proti 
svojemu cilju.  
 
»Lepo pozdravljeni. Danes smo po Jezusovi strani prejeli daritve predvsem tisti, ki 
praznujemo oziroma smo praznovali te dneve. Pa me zanima, kakšne daritve so to bile in 
pa, če jih lahko prenesemo tudi na druge? Hvala.« 
 
Da. To so bile daritve, katere so vas povezovale s pradavnino in s Svetlobo. Se pravi, te 
daritve so bile namenjene temú, da nekako energija cerkve, če je v fazi manipuliranja ali 
nadzora nad vami, izgubi ta nadzor. Če ji vi samodejno sledite in čutite to, ta tok, se pravi, ji 
boste samovoljno tudi sledili. Se pravi, pričela se bo upoštevati vaša volja. Neka energija 
nekega blagoslova, kateri teče po strani morda napačne osebe, katera je izdala energijo že v 
prazgodovini, ne Bom se je dotikal, prav tistih tisočletij nazaj, to seže še daleč, daleč pred 
Kristusovo vstajenje, so bili podarjeni nekakšni uroki oziroma ovoji.  
 
In skozi to daritev so padli ti ovoji, kateri vam dajejo občutek ujetosti, manipulativnosti in se 
morda počutite kot zavedeni. S tem boste lahko pričeli čutiti sami. In če čutite, da je to tisto, 
kjer se res radostno prebudite, vas bo to še podprlo in še globlje se bo povezala ta vera v to 
verovanje.  
Če pa čutite, da to delate z odporom oziroma z voljo marsikoga in čutite nekakšen pritisk, bo 
ta ovoj se razpočil in boste prenehali slediti drugim in pričeli boste slediti samim sebi.  
 
V tej smeri Razsvetljenstva in samostojne poti so vam bile podarjene tudi te žlahtne smeri. 
Tako, da je res popolnoma vaša izbira, ne od kogar Zgoraj ali spodaj. Se pravi, da boste točno 
vi tisti, kateri boste lahko odločali, katere blagoslove, tudi iz strani cerkva, kateri molijo in se 
radujejo za vas, vam podarjajo, res pridejo do vas. Ker na podlagi tegá bo, skozi to daritev, do 
vas prišla le tista frekvenca, katera kot daritev, kot blagoslov, kot prošnja bo podarjena od 
srca kogarkoli iz cerkva, katerekoli smeri cerkva. Se pravi, in tisto bo najbolj pravo za vas. 
Tako, da boste res dobili le najboljše od najboljšega za vas. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vaše daritve in pomoč. Bi pa vprašala, če sem jaz 
uspela umaknit kristale iz sebe?« 
 
Da. In veste kaj vi še naredite?  
Preko naslednjih večerov, morda dveh večerov, ko Bomo Mi tudi še bolj intenzivno povezani, 
poskušajte le belo energijo usmeriti ali pa jo zaznati. Le belino. Le belino, da pride do 
nekakšnega poka, kot do razpoka. Prav eksplozija te razpršene svetlobe, bele kristalne 
svetlobe se bo razlila preko vas in vas v nekemu delu zapolnila. Le to še naredite. 
 
»Na kakšen način …?« 
 
Tako, da boste … 
 
»Na kakšen način to lahko?« 
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Vi naredite tako, kot da delate kristale. Obrnite to silhueto in jo primite za prst. In se 
usmerite le na belo barvo. In bela barva se bo razlila preko cele te, cele shrambe, katera je 
obstajala in bo prišlo do nekega poka. In vse, kar je morda še kje kaj zataknjenega ali nekako 
kot drobtinice morda še stojnega, boste s tem prav izprali. Drugače pa imate glavnino kar 
narejeno. 
 
»Najlepša hvala, da pomagate meni, pa mojim otrokom. Imam pa eno vprašanje v zvezi s 
fizičnim vidom. Jaz imam težave z očmi, ampak se mi zdi, da se mi zdaj spet nazaj nekak 
en, da spet usmerjam pogled tja, kot je treba. Pa me zanima, če je to res oziroma, če mi 
lahko tukaj kaj pomagate?« 
 
Poglejte. Tukaj imate, kar se tiče fizičnih oči, tudi za vse tiste, kateri imate morda težave z 
očmi. 
 
Bodite pozorni! 
Včasih se vam dogaja, da so dnevi, ko kar naenkrat zaznate, običajno le na enemu očesu, 
nekakšno meglico, kot kapljevina, katera se vakuumira. Kot bi na pol videli v megli. 
Skorajda vsakomur se to dogaja. 
 
To so energije ali entitete, katere se morda oblijejo na bazi Zemlje in želijo poskenirati vaš 
program preko oči.  
 
Če gledate v sončno svetlobo, prav v Sonce, katero vzhaja ali zahaja, se raztaplja vsa 
zasnova, da se kdorkoli zmore pripeti na vaše oči.  
 
Saj poznate! 
Ko se morda peljete mimo pokopališča ali mimo mrtvega telesca kakšne povožene ali 
pomendrane, poškodovane živalice, se energija pripne na vas.  
 
Vendar, kako? 
Ker jo vaše fizično oko zazna, jo vidi in jo prisesa. Vstopi v vas in se spusti v vas. Takrat 
zavrtinčite grleno čakro in jo izkašljajte. Vendar, takšno bitje transformirate in ga izpustite 
in njemu spremenite zapis poškodovanega trupla. Se on pretoči preko vas. Dobi zapis čistega 
trupla ali čistega telesa, čistega duha in se to energijo preprosto da odmakniti in se povije, 
skoti ali porodi kot ponovno cela ali celostna živalica.  
 
In mnogokrat se dogaja, da iz narave posesate na sebe tudi rastline. 
 

In vedno se vam prelijejo ali pripnejo tako, v kotiček telesa očesa in se vam 
razlije proti sredini. Vedno le na eno stran in jo včasih, bolj, ko zvišujete 
frekvenco, bolj, ko ste pozorni, bolj, ko jo vidite in umsko in razumsko 
poskušajte zaznati, bolj boste čutili, kako se »pripopa«, prav »pripopa«, kot 
prisesek in prične migetati v vas.  
 

Potem pa jo telo sesa ali dušinska zmes in jo transformira preko izdaha na površje.  
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In to se dogaja tudi od rastlin. Vendar, rastline niso tako intenzivne v temu vdoru. Se res 
kopičijo po drobnih deležih, zato je to tisto, kjer lahko tudi preko svetlobe očistite oči.  
 
TEHNIKA – ČIŠČENJE OČI, ZDRAVLJENJE OČI S SONCEM ALI Z ZLATO SVETLOBO 
 
Jaz Bi vam svetoval takole: 
Res poskušajte, morda mesec dni, vsak dan ali vsaj vsaki drugi ali tretji dan, zreti v Sonce, 
katero zahaja ali pa v Sonce, katero vzhaja.  
In ne, da se boste zdravili oči, fizične oči, celo raztopili boste vsako energijo, katera se kopiči 
in kopička preko očesnega dela in tudi telo se bo pričelo hraniti s to energijo. In boste imeli 
veliko več energije za dotok dneva ali za noči. Tako, da, poskušajte si pomagati tudi s tem.  
 
Če nimate sonca vam svetujem, da zlato energijo, katera vam je bila podarjena in jo imate 
shranjeno nad seboj, preprosto spustite preko sebe. In, ko se v notranjosti zlata energija 
razlije, imate jo le tisti, poudarjam, le tisti, kateri ste kdaj koli prišli v kontakt z nami, ker je 
to podarjena energija. Na Zemlji sta bila le dva človeka, katera sta jo samodejno uspela 
vzpostaviti iz nič.  
Tako, da, verjemite, to je tisto, kar je podarjeno in kar je vaše, kar se tudi kasneje spaja s 
tistim deležem, kar je vaše v ozadju.  
 
In to energijo preprosto spustite v sebe in se potem le usmerite na oči, kot bi želeli iz 
notranjosti to razpršeno zlato energijo usmeriti preko oči. In oči se vam bodo pričele bolj 
jasno videti. Prav raztopilo, prav sežgalo bo vsako usedlino ali energijo. In tudi to vam bo 
razbremenjevalo oči.  
 
Pomagajte si s tem! 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep, srčen pozdrav vsem, ki ste danes z nami. Zahvaljujem se za vso pomoč, ki jo dajete 
mojemu sinu. Zanima me potek, kako bo bolezen potekala? Pa še eno dodatno vprašanje 
imam. Zanima me hierarhija – od Očeta Vnebovzetovstva, sinov in vseh vas, ki ste tukaj. In 
Jezusa in Kristusa, kaka povezava je to? Nimam razrešeno. Hvala.« 
 
Smeh. 
Ta hierarhija je res mogočna. To Bi potreboval kar celo predavanje, da Bi vam obrazložil, da 
bi razumeli, zakaj je Kdo na kakšni poziciji, skozi kaj se dobi takšna pozicija. Vendar Smo tako, 
v zelo kratkem detajlu Bom opeval. 
 
Mi smo fizična civilizacija. Prehajamo skozi fizične dimenzije tako kot vi, čisto sami. Mi 
imamo v nadzoru 196 različnih ozvezdij, s katerimi sodelujemo. Več kot 3.500 planetarnih, 
nekako trodimenzionalnih svetov je z nami sodelujočih, ker so osvojili program spreminjanja 
zavesti, na kakršni ravni ste tudi sedaj vi, čisto sami.  
Da ne govorim še kaj večjega ali obširnega.  
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Morate se zavedati, da so le nekateri Vladarji Tisti, kateri so v vrhu in so Njemu podrejeni 
različni svetovi.  
 
Oče Vnebovzetovstva je Tisti, kateri je trenutno Najvišji od Najvišjih in ima svojo fizično 
materijo.  
In ne le to!  
Je Tisti, kateri transformira Najvišjo Energijo uma ali razuma, kot mu pravite Bog ali 
Božanstvo. Vendar, nikoli čisto sam, ker je to vedno tako, da On razpršuje Energijo k nam, 
kateri Smo Nižji. Tako, da je On kot steber prenosa misli in je Energija, katera bi marsikoga 
sežgala ali ugonobila. Zato se duše nikakor prosto, tako v takšnemu sistemu, ne povezujejo z 
Bogom ali Najvišjo Energijo. 
 
Najvišja Energija pa je povezana s celoto, kar pomeni, da lahko na ta način se k Njemu ali do 
Njega poveže vsakdo in je lahko kjerkoli, v kateremukoli času, ravni ali zavesti ta trenutek 
vezan ali povezan z nami.  
Tudi, če je ozvezdje prepolno, lahko od drugod sodelujejo in prenašajo misli in povezavo k 
nam. Takšna je ta hierarhija. 
 
Potem, nad Očetom Vnebovzetovstva so tudi Tisti, kateri nimajo telesne strukture tukaj na 
Zemlji oziroma jo niti ne želijo imeti. Tako, da je to znova drugi rajon. 
 
Vendar, Jahve je pravzaprav Energija Najvišje časti in je pravzaprav Energija ali Gospod. Je 
moški in ne ženska, kateri si je podjarmil in uspel spremeniti in transformirati vse zavesti in 
vse ravni, da nam dandanes tudi zemeljski čas sledi.  
To je Eden od Najvišjih. Zato je takozvani Jahve.  
 
Potem imate Brahma.    
Brahma je Njegov brat. Kot dualnost, Bi si upal trditi.  
Vendar, Brahma si je podredil pekel, podpekel in nižinska ozemlja ali ozvezdja, katera so še 
dandanes v nesoglasju in v neharmoniji.  
Brahma pomeni Bog vsegá ali nadzora. On je dobil to titulo in to titulo ohranja že od 
večnosti.  
 
Potem imate Jorgovanskega Vladnega moža. Jorgovanski Vladni mož je pravzaprav Tisti, 
kateri transformira le lepoto, le energijo srčnosti.  
In je Najvišja dominantna Energija, katera ima 196 teles hkrati še živih in povezanih. Vendar 
ne na Zemlji. 196 življenj hkrati živi in jih deli za druge, da bodo po Njegovemu zapisu dobili 
spomin, da bodo lahko Tisti, kateri se bo dokazal in izkazal, lahko postal takozvani 
Jorgovan ali Bog, če Se smem tako izraziti ali Vladar na nekemu ozvezdju ali to bo temelj. In 
On se deli za to. To pomeni, Jorgovan – kot Mladost, kot Ljubezen, kot Norost, kot Mu pravi 
Nekdo.  
 
Jezus je bil podan ali poslan na Zemljo iz te smeri, da spremeni zavest med fizičnimi ljudmi 
na fizični bazi, da prenese na najnižjo točko, kjer se nahaja fizična materija ali najnižja 
frekvenca oziroma tako visoka frekvenca, da se navidezno energija zgosti. Tukaj ste ujeti vi, 
čisto sami.  
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To pomeni, da je bil On Odposlanec za to, da postane Nekdo kot takozvani Bog ali Vodilen na 
Zemlji. In tako kot Jorgovan, 196 življenj, jih ima tudi On mnogo, da ne opevam kaj več.  
 
To so časti.  
In po tej časti ali oblasti je pravzaprav prav Jezus postal Najvišji od Najvišjih na bazi Zemlje in 
je zmožen odpreti Zemljo ali vso vesoljstvo. Zato Mu pravite, pravijo in pravimo, da je Tisti, 
kateri odpošlje duše in rešuje in razbremenjuje, ker namesto njih, vas in še nekaterih, izživi 
namesto vas določene najtežje pozicije. Zato je Tisti, kateri je Mučenec ali Mučeniški nekako 
postavitveni Mož.  
 
V teh titulah ali postavitvah so potem tudi nekakšni Višji vodniki ali Arjuni. Arjuni so 
pravzaprav Inkarkantruni, so pravzaprav Tisti, kateri le občasno prihajajo do Zemlje. To so 
vojščaki, a hkrati Sveti možje, kateri prestopijo in si upajo iti v spopade, v razčrvičenje in 
rešiti duše, če so napadene tudi iz strani magije, pekla ali podpekla.  
Zmorejo transformirati iz nič v Svetlobo. Izničiti. Preoblikovati. Reševati ali svoje življenje za 
njih dobesedno oddati.  
 
Potem imate različne linije, različnih, kako naj Se izrazim?, Vilinov. V vilinskih smereh imate 
več različnih podzvrsti.  
 
Tako, da Vilini niso le eni.  
Imate Viline Narave. Imate Viline podzemlja. Imate Viline, kateri sodelujejo in nadzorujejo 
karmo. Imate Viline ubojev. Imate Viline, kateri vladajo in povezujejo različne lepote ali pa 
ugonabljajo.  
Se pravi, Vilinski svet je razdeljen na več dimenzij. Vendar, Vilinski svet je podrejen 
Arjunskim smerem in tistim Višjim, kateri so vmesni in gredo prav na bazo ljudi, če je 
potrebno pomagati fizičnim ljudem.  
Kadar se ustvari magija, uroki ali prekletstva, gredo prav Oni v boj s silami Teme ali nižine, da 
jih popolnoma onesposobijo, da vi lahko preživite ali nekako zaživite.  
Tako, da je tukaj pravzaprav širina tega Vilinskega stvarstva lahko kar široka.   
 
Potem imate nekako Andželine ali Angelsko stvarstvo, kjer je znova veliko podzvrsti. 
Nekateri Angeli so pravzaprav shramba iz vas. Nekateri so podrejeni in Veličastni in 
predano služijo tako Bogu, Božanstvom, Vilinom, Arjunom, Jahvetu Jahvarjunskemu, 
Jezusu Kristusu, tako Križanemu kot Vladnemu, se pravi, komurkoli.  
In častijo in sodelujejo v smeri spreminjanja zavesti, harmonije, iz človeka do narave, do 
drugih bitij v večnosti. 
Nekako ti Andželini so najnižja točka, v kateri se znova medsebojno delijo. Zavisi na funkcije, 
katere sprejemajo. Glede na naloge, katere so postavljene.  
 
Potem imate Vodnike. Vodniki so pravzaprav Tisti, kateri vodijo in Oni so podrejeni tako 
Vilinom kot vsej ostali, nekakšni hierarhiji. In v temu nareku so nekako vaši Vodniki Tisti, 
kateri dobijo nalogo neke karme, jo medsebojno – Vodniki z Vodniki pogledajo in podajo 
dejansko kot Oni sami sebe v življenje pred življenjem, da nekako v grobem postavijo neko 
osnovo. Vendar hkrati vašo zmago.  
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Identično se v obrnjenemu polju dogaja enako. Kako vas onesposobiti in vas ujeti in zajeti 
oziroma imeti postavljeno. To je funkcija vaših Vodnikov, kateri so podrejeni Vilinom. 
 
Zvodniki so Tisti, kateri največ, kako naj se izrazim?, riskirajo in tudi profitirajo. Oni so Tisti, 
kateri gredo točno v situacijo in so tako kot ob vas in vas peljejo iz trenutka v trenutek, vas 
pograbijo, vas postavijo. Zato včasih začutite roke ali dlani. In Oni so Tisti, kateri 
dobesedno, kot bi prestavili telo, vas vijugajo skozi situacijo. Ali celo, morda kdaj opazite, ko 
želite nekam vstopiti in se vam telo dobesedno kar odmakne in premakne. Vas Nekdo 
premakne in postavi drugam. Greste skozi druga vrata kot ste morda poskušali iti v 
restavracijo ali kaj takega.  
To delajo Zvodniki. Oni so Tisti, kateri res dobesedno pripravijo situacijo na najnižji možni 
točki. Vendar, to so Tisti, kateri delajo dobro, vam v prid.  
 
Potem pa ste vi in vaš Instinkt, kateri je od rojstva, od vdaha in vse do izdaha edini vaši 
najboljši prijatelj. Boljšega nimate in ga nikoli ne boste imeli. Ga ni in ga ne bo. To si 
pomnite in zapomnite!  
To je edino Bitje, katero se bori tudi za svoj obstoj. In vse bo naredilo, da bo vas bodrilo, da 
potem istočasno sta oba rešena in odrešena.  
 
Tako, da je Instinkt na neki točki skorajda nižje ali najnižja pozicija in je povezan z 
zasnovnikom, s tistim, katerega imate v osrčju.  
 
Na to se povezuje vaša duša. Vaša duša je v notranjosti telesa. Ta se razprostrira in gre tako 
v višino zaradi mehurjev, katere Smo opevali predhodno, imate odprto tako zgoraj kot tudi 
spodaj.  
Duša je tista, katera je skupek vsegá in na ta način, zaradi nje in njene povezave z mini 
možgančkom, se vi zmorete pretakati tudi v povezavi z nižino.  
 
Od tam imate nasprotno obrnjena Bitja, katera živijo pod vami in vi, z vašimi stopali, žal, 
stopate preko njih in so to nižji svetovi. 
 
V te svetove lahko posežete, če želite srečati od vampirskih bitij, kateri prestopajo v globino 
ali so nad zemljo. To so nevtralna bitja.  
 
Potem imate nekakšne hudiče ali demone, parsane, se pravi, marsikatere, kot kobraste 
energije. To je vse tisto, kar je nižinskega in v podobi nečloveškega. Vse to je v neharmoniji 
z vami in živi v nižini.  
 
Vendar, to ne pomeni, ko se po teh plasteh oni premikajo, da so ves čas ujetniki znotraj vas 
ali znotraj neke hierarhije. Nikakor ne! 
Če jim vi uspete odpreti stopalne čakre in jim odprete kanale, oni lahko višje zavibrirajo in 
vam pridejo v pomoč k vam. 
Tako, da, hierarhije so tukaj zelo dobre. Dobro postavljene. Vendar, skozi to se spreminjajo 
tudi oni.  
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Vse, kar imate v telesu, se pravi, ste vi sredina ali osnova za tisto, kar je Zgoraj, kar Sem res 
okleščil in za tisto, kar je spodaj, kar je res širinskega in nekako drugače postavljenega. To 
je tisto, na kar bodite pozorni!  
 
Ne Bom pa ta trenutek šel v detajle, ker že tako ali tako Sem vam sedaj res pobral kar veliko 
časa in se opravičujem zaradi tegá. Upam, da Sem vam nekako v grobem nekako ugodil.  
 
»Hvala.« 
 
Da. 
 
»Dragi Gospodje, draga Lana. Toplo vas pozdravljam in se vam iskreno, iz srca 
zahvaljujem, da sem lahko tukaj z vami. Hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. 
 
»Hvala. Imam pa samo eno vprašanje, na katerega bi se rad navezal. In sicer, včeraj sem 
dobil en zanimiv zapis, da pač, tukaj na svet nismo prišli zato, da bi tukaj obstali, temveč, 
da bi našli svoje poslanstvo, da bi bili na svetu koristni in da bi se razvili kot duša. Zanima 
pa me to, kar se trenutno, recimo, dogaja v mojem življenju, v mojih odnosih z neko osebo. 
To, po čemer hrepeni moja duša, vsaj mislim si, da je to ona, kar si jaz želim za svojo 
materijo, za svojo duhovnost. A je to res tisti klic moje duše, ali je to mogoče včasih tudi 
ego ali kdo drug, ki me vodi? Hvala lepa.« 
 
To je nekaj, kar je še nedokončanega. To je neka nedokončana zgodba, katero boste v temu 
življenju dokončali. Kdor čaka dočaka, vendar bodite pozorni, da življenje ne teče mimo vas. 
Izpolnjujte oziroma se prepustite svojemu vodstvu. Vodeni boste in boste imeli znova neko 
moč nekega spajanja.  
Vendar, tudi ta oseba, ne Bom jo poimenoval, je tista, katera je tudi kar velik del neke karme 
že kar postavila ali nekako zaključila.  
Tako, da v tej smeri vsekakor, vsekakor se tukaj kaže nekaj dobrega. Vendar ne še takoj. 
Znate vi še nekaj uskladiti oziroma na svoji poti še nekaj postaviti. Potem pa se pride kot neki 
tok neke izravnave oziroma poravnave.  
Tako, da, ne morem opevati, da je to vaš ego. Nikakor ne. Je pa to neka ljubezen še iz časov 
pred zemeljskim vstajenjem. To je nekaj, kjer se vije ta ljubezen še iz vmesnih svetov, zaradi 
katere ste tudi nekako povezani tukaj v zemeljskemu času. Tako, da, kar pogumno naprej. 
Vendar, hodite po poti, katera vam je postavljena in se naučite in opazujte! Vse, kar vam 
pride samo naproti, je najboljše za vas. To si pomnite in zapomnite tudi vsi ostali! 
 
To je nekaj, kar prihaja iz strani vaših vodnikov in višjih pozicij, da se na ta način izognete in 
hkrati postavljate sebi trdne nove temelje. In boste videli – le temu toku sledite in dogodki se 
vam bodo nizali tako, da boste tudi tisto, kar imate tukaj še odprtega, končno tudi zaprli.  
 
»Lepo pozdravljeni. Iskreno se zahvaljujem dragim Gospodom in pa Lani. Hvala, da sem 
lahko danes z vami. Bi pa imela vprašanje glede tehnike. Katero tehniko mi svetujete, da 
naslednjo delam in kako je z mojimi kristali? Če sem to uspela narest? Okovalih? Sem 
zmedena okrog tega. Hvala.« 
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Poglejte. Kar se tiče kristalčkov, niste še vse odstranili. Poglejte, da vam bo lažje. Morda tudi 
za tiste, kateri se še majčkeno lovite oziroma malo še begate in ne veste, ali ste izpraznili ali 
niste izpraznili? 
 
TEHNIKA – KAKO POGLEDATI, ALI SO ODSTRANJENI KRISTALI? 
 
Obrnite tega sanjskega duha tako, da gleda v vas. Potem poskušajte kot sebe vliti v to 
silhueto, kot bi jo začutili, da vam bo lažje. Kot bi znotraj zlezli v to silhueto in poglejte v 
sebe. Vendar, to ne bo nič drugega kot prezrcaljena podoba.  
Vendar, vaš um in razum je tako naravnan, zaradi ostrega programa, da se morate malce 
včasih tudi pretentati.  
 

In, ko boste pogledali na mali možgan, se ga ne dotikajte. Poskušajte le 
prst približati točki, dejansko točki, in boste videli, takoj se vam bo 
odprla celota malega možgana. In kot bi se le naslonili in pogledali, 
vendar ne vdirajte v telo, boste videli, kje je kakšen kristalček še odprt.  
 

Bodite pozorni na rdeči kristalček! 
To je glavnina, na katerega, takšen, temnejše rdeče, kot vinsko rdeči je. Na njega je pripeto 
nekaj več različnih barvitosti, katere se bodo samodejno odluščile in potem boste le še šibko 
videli tu in tam kakšno malo malenkost.  
Ko boste to naredili, boste sebe osvobodili od vsegá, kar je reptilskega oziroma zajetega. Na 
ta način ne boste imeli več preizkuševalcev in zato je tukaj res pomembno, da se nekako 
usmerite ali osredotočite na to.  
 
Kasneje res popazite, da imate odstranjeno levo bodalo. Desno pustite pri miru! In 
okovala. 
In, ko boste imeli to, lahko katerokoli drugo tehniko nekako spajate ali se povezujete in jo 
tako kot puzle dodajate temu sistemu, kateri je postavljen.  
 
Bi vam pa vsekakor svetoval, da naredite kačo. To je tisto, kjer boste vi naredili en prestop. 
Skozi to se boste vi dotaknili nekih jajc, kateri so v notranjosti tudi pri vas. In dajte, usmerite 
se na to tehniko. Skozi to boste vi zamenjali neko višino neke energije. In to vi trenutno tudi 
rabite. Skozi to boste dobili navdiha tudi za posel in še marsikaj drugega. Tako, da Jaz, če 
gledam iz tega kota, Bi vas usmeril v to. 
 
»Lepo pozdravljeni. Prisrčna zahvala za vse darove, da ste z mano. Bi pa vprašala – ne 
vem, a jaz delam preveč stvari naenkrat?  Okovala. Kristale. Zdaj sem poslala tudi izpis iz 
cerkve. In imam ponoči zelo boleče napade. V bistvu mi kar telo se zveriži ali pa imam čist 
prepoteno. Ne vem, a sem se preveč stvari naenkrat lotila?« 
 
Vsekakor, da. 
Te štiri tehnike, tako kot poudarjam, so izredno pomembne! 
 
Da zgradite pranskega duha.  
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Ko imate pransko energijo aktivirano – to boste zaznali prav preko, prav preko tegá, ko se 
zmanjša vdah in je večji izdah. Ko dobesedno kar pozabite, da vdahnete in boste kar govorili. 
Mi  Jo nekako vodimo tudi preko te pranske energije. Zato tudi vse nekako se tako usklajuje 
in je tudi zmožnost potem pretoka takšne frekvence. In to je tisto, za tiste, kateri želijo 
pretakati visoko frekvenco, je nizka pranska energija vsekakor osnova, da vam nekako ne 
pokuri vašega telesa.  
 
Kot drugo, morate odstraniti reptilske energije. To je nujno potrebno! Tam so reptili. Tam 
so bitja, katera ne sodijo v vašo harmonijo. In oni so tisti, kateri morajo imeti dovolj časa, da 
odmaknejo tisto, kar se zlije ven. 
 
Saj Smo vam opevali. 
Ko odstranite en kristal, morate počakati do tri dni, da potem lahko nadaljujete tehniko. 
Zakaj? 
Ker skozi ta jajca odpadejo določena bitja, katera ne zmorejo več v notranjost nazaj in je 
potrebno, da pridejo po njih in jih odpeljejo. In, če v tistemu času vi naredite več teh odprtih 
jajc ali teh kristalov, naredite več odprtih prehodov, je kar na vsem lepem več bitij, kateri z 
združenimi močmi udarjajo po vas.  
 
Še težje pa je, če nimate zgrajenega ali nekako popolnoma uravnovešenega ali 
izpraznjenega polja tega reptilskega dela, ne smete delati nič drugega.  
Zato se usmerite v to, da ne odstranjujete bodala ali ne odstranjujete okovala, dokler ne 
izpraznite tega prostora, da se reptili popolnoma odmaknejo od vas. Ne potrebujete 
preizkuševalcev! Ne potrebujete bitij, da vam grozijo in da vas napadajo! Ne potrebujete 
tegá! 
Bodite bolj zviti, bolj taktični! To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 

Ko imate izpraznjeno to področje, lahko brez težavic odstranite bodalo. Če ste 
bodalo že predhodno odstranili, za vse tiste, kateri to še ne vesté, ga je 
potrebno, praznino NUJNO zaliti, zaliti z energijo, da je prostor vakuumiran in 
zapolnjen. Če tega ne naredite sproti, ostaja prazen prostor, na katerega se 
bitja lahko pripnejo in napadajo in rušijo vaše telo.  

 
Šele potem se lahko odstranijo okovala. 
 
Če pa delate vmesne tehnike, se pravi, nekatere druge od teh opevanih naprej, pa to ni nič 
kaj veliko narobe. Vendar se oni ali tehnika, katero zgradite, energije, bitja ali postavitev, 
katero zgradite, poveže šele kasneje z vami, ko vi naredite to osnovo. In to je tisto, kjer 
ostaja to vse kot zunaj, kot bi dejali, izven telesa v avri.  
 
In, ko vi zgradite znotraj telesa, se pravi, pranskega duha, izpraznete kristale, odstranite 
bodalo, s tem osvobodite svetlo bitje – običajno so to Sveti angelski energetski tokovi. In 
potem odstranite okovala, da vi prelijete telo in vse, kar ste zgradili in shranili v avri, se 
potem takoj samodejno spoji z vami in se dogradite. Tako, da, to ni nič kaj veliko narobe.  
 
Vendar, te štiri osnove pa vsekakor – za te si morate vzeti čas!  
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Na to bodite pozorni, da tudi bitja imajo toliko časa, da pridejo po svoje in da jih odpeljejo od 
vas. In morate res si vzeti čas za to. 
 
Vendar, Bom pogledal. Nekaj Bomo prenesli nekaj za vas, da se nekaj vzpostavi oziroma 
umiri. Vi pa bodite pozorni, da ne boste kam hodili v temu času, na kakšne skupnosti ali 
druženja, ker ste odprti. Da ne boste imeli kakšnih še večjih nevšečnosti, ker ste filter za tri 
osebe v bližini.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Lepo vas pozdravljam Gospodje in pozdravljam tudi gospo Lano in se vsem 
skupaj zahvaljujem. Imam pa eno prošnjo oziroma prosim za en nasvet. Moja starejša hči, 
ne dolgo nazaj, se je preselila s svojim partnerjem v njuno stanovanje in že kar nekaj časa 
toži, da zelo slabo spi oziroma včasih jo je celo strah sanj.« 
 
Da. Da. 
 
»In, če lahko kako pomagate? Hvala.« 
 
Odprt je kanal in eno bitje samodejno živi v tej bližini. 
 
Kako si pomagati? 
Naj odstrani neki predmet, na katerega je pravzaprav pripeta ta energija. Preprosto pa naj 
bo pozorna na to, da si večkrat v zaporedju, preko dneva ali pa večera, prižge belo 
plamenico na notranjost okenskih, nekakšnih poličk ali prostorov, kateri so znotraj v 
stanovanju in ne zunaj. To energijo Bomo poskušali zliti nazaj v steno.  
 
Vendar, predvsem pa je potrebno zaupanje med partnerjema. Na to naj bo pozorna! 
To je tisto, kjer se lahko tudi kaj prenese od drugod.  
 
Jaz Bom poskušal tukaj nekaj narediti. Vendar je to znova odvisno od njiju obeh. Bom pa 
nekaj postavil v sredino. Vendar, naj si ona pomaga s plamenicami. Kadar začuti energijo 
znotraj, naj prižge na okenske poličke belo plamenico. Takrat se takoj poveže Bela sfera in 
sežge in izpodrine nižino in takoj se zamenja frekvenca v stanovanju.  
 
Predvsem pa naj bo pozorna tudi na neki predmet ali nekaj takega, kar je tudi zelo zmotno ali 
nekako neprimerno v stanovanju. Tako, da, naj se sprehodi skozi stanovanje. Jaz pa Bom tudi 
odposlal dva Odposlanca, pa da vidimo, kaj lahko naredimo tukaj. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse darove in vodstvo. Pa bi prosila za pomoč. Pri 
spanju imam probleme. Eno noč spim, naslednjo ne gre. Pa se trudim, pa …« 
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Poglejte, kaj naredite. 
Zvečer, tako kot Sem svetoval v predhodnemu primeru, si nekako večkrat poskušajte 
prižgati plamenice. Predvsem okoli polne lune je to res izrazita energija. Vendar že popušča 
ta moč te energije, teme ali globine ali pa Zemlje. Tako, da, počasi se že nekako vzpostavlja 
ravnovesje na bazi te zemeljske ravni. 
 
Pomagajte si s tem, da v večernemu času preprosto zasnovnika potisnete na površje 
oziroma, kot bi sebi v ospredju zaprli nekakšno vrtinčasto energijo. Prav zasnovnika 
potisnite, kot, da ga napolnete in ga potisnete na površje. 
To tehniko Smo podrobno obrazložili, kako si pomagati s spanjem, da nekako ne odvibrirate. 
Tako, da to sedaj na široko ne Bom nekako opeval ali obnavljal.   
 
Po drugi strani lahko zlato energijo, katero imate kar veliko, preprosto zapolnite svoje telo. 
In tudi, če začutite, da je nekaj v prostoru, le preprosto se ovijte v to energijo in takoj se 
naredi kot plašč. Spremenite frekvenco. Zlata energija vas vzdigne na tako visoko 
frekvenco, da postanete nevidni. NEVIDNI. Določena bitja, nematerialnosti ali energijam. 
Vsaka energija lahko doseže svojo lastno višino in takšno obratno globino.  
 
Če vi uporabite višjo frekvenco kot je ona sama, ji postanete nevidni. In ne vidi nič. In to je 
tisto, kjer si lahko pomagate, da v miru tudi zaspite.  
 
Predvsem pa bodite pozorni tudi na predmete, katere imate v prostoru. Odstranite 
predmete, kateri pripadajo ali kakšni verski skupnosti ali religiji ali kakšnim duhovnim 
skupnostim. Dajte jih v škatle ali pa v druge prostore – tam, kjer ne spite.  
 
Zakaj? 
Predmete, katere kupujete na kakšnih shodih, nekakšnih druženjih, duhovnih skupnostih – 
bodite pozorni vsi! – so pravzaprav predmeti, kateri okoli sebe dobijo ovoj, energijo od 
tistega, od katerega so bili posvečeni, podarjeni, narejeni ali prodani ali prinešeni.  
 
In tisti, kateri običajno vodi ali postavlja, na neki stopnji vibrira. In, kadar vi višje vibrirate, ste 
takoj filter ali nekako očividec ali tisti, katerega oni obhajajo te energije. 
In vi, skozi to prinašate v svoje stanovanje ne le predmete, vendar tudi povezave tistega, 
tako zvano duhovnega, kateri energijo lahko razlije skozi vas, nad vas. In to je tisto, kar lahko 
postane moteče.  
 
Zato v prostoru, kjer spite, poskušajte imeti čim manj predmetov. Imejte v sebi ali ob sebi 
kakšne kristale ali nekaj, kar čutite, da je dobro in prav in vas to tudi podpira. To imejte v 
prostoru. Vse ostalo pa iz sobe, kjer spite, odstranite. 
 
Poskušajte si, predvsem duhovni, pomagati tako, da si naredite kotičke, kjer se nekaj 
dogaja ali odvija in da ni prosto razpršeno vse naokoli.  
Vi imate tudi kakšne bralne kotičke, kjer se dobro počutite, ko berete. In ravno tako imejte 
tudi svoje kotičke, kjer se morda učite, razmišljate ali nekako pogovarjate.  
Ker tam, kjer so kotički, nastajajo goste zmesi, kot nekakšni mehurčki. V te mehurčke vi 
vstopate s telesno strukturo. Vedno večja je ta energija. Lahko se odpira Zgoraj, spodaj, v 
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širino – kamorkoli in nastajajo prehodi. In skozi te prehode vas prosto obhajajo tudi bitja 
Zemlje ali druge strukture, kar je za vas lahko moteče.  
 
Vendar, kadar zaznate v prostoru nekaj, kar vas zmoti ali, da se začuti kot teža v prostorih 
ali neprijetnost, preprosto prižgite bele čajne svečke in ga tako preprosto izženete. In če še 
pomislite na Višino, na Nas ali na koga drugega, se pravi, se takoj aktivira tudi ta 
frekvenca. 
 
Mnogi pa ste preprosto iznajdljivi, pa preprosto prižgete tudi različne posnete povezave in se 
skozi to takoj naredi povezava ali kanal. Tako, da nekateri se res dobro znajdete. Tako, da 
tudi to lahko uporabljate.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav vsem in zahvala za vse. Jaz bi pa vprašala – zdaj, 25. aprila – zadnjič ste rekli 
na druženju, da se bo v aprilu ta navidezna os premaknila in da se poravnava planetov 
naredi. A lahko kaj pričakujemo? Jaz sem videla, slišala že za tektonske premike, tudi te 
cunamije, te nesreče, ki se dogajajo po svetu. Kaj lahko pričakujemo zdaj, 25. aprila? A se 
bo tudi kaj takega dogajalo? Ali bo, bo mogoče, ne vem, bomo že bolj videli ta plovila, kot 
ste rekli, nad nami? A se bojo pokazal? Skratka, v tej smeri, če mi lahko mal razjasnite? 
Hvala.« 
 
Poglejte, Jaz se tako zelo nerad dotikam vaših fizičnih datumov, zato, ker so tukaj več 
različnih časovnic, katere lahko za nekaj uric zanihajo ali celo za kakšen dan, dva ali tri, ali 
teden ali mesec. 
 
Vendar, ker Zemlja drsi iz svoje osi, to zapažate vsi. Včasih začutite kot vrtinčenje, kot, da 
se vam zavrtinči. Prav omotični postanete in se vam morda zavrti. To je tisto, kjer Zemlja 
dobesedno spreminja frekvenco.  
Včasih se počutite, kot da ste prazni in da okoli vas ni nič od nič.  
 
Vendar, proti koncu tega meseca, dejansko Zemlja zapusti neko ravnovesje in prične v 
drugi tok nekako vibrirati. Vendar, o datumu ne želim govoriti, da ne bi morda zgrešil ali 
koga prestrašil. Poskušajte me razumeti.  
 
Vendar, bodo neke spremembe. Vendar, vse, kar se tukaj dogaja je v plus vam, zato, ker vam 
bo Narava – ne ponagajala, ne vzemite kot ponagajanje! Vendar se bo Narava prilagodila 
vam, spremenila nekakšno frekvenco in življenje se bo prilagodilo in bo za tiste, kateri ste 
dostopnejši za spremembe vsekakor ugodno odvijalo za vas.  
 
Vendar se zna zgoditi, da zaradi tegá, se zna zgoditi, boste imeli malce več suše ali pa več 
hladnega podnebja. Tako, kot da bo vročina. Res, močna vročina prodirala v ta hlad. Kot 
zaznavate – ni več teh vmesnih časov. Tako, kot da bi dejali, neki prehod pomladi in prehod 
jeseni v zimo. Tega časa že skorajda ni.  
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Vendar boste kaj kmalu dobili piš ali nekakšno vreme, katero bo nekako več pršilo. Kot da 
bo meglica, katera se bo spuščala v sopari. In ko se bo pričelo to podnebje tako spreminjati 
in prilagajati, boste imeli preko dneva kar rahel piš ali rahel dež, kateri bo prinašal 
spremembo in napoved za novo podnebje, katero prihaja tudi v vaš ciklični čas.  
Tako, da, tukaj bodo spremembe. Vendar, za vas vsekakor zelo dobro. 
 
»Dragi Gospodje, draga Lana. Srčna zahvala za vse, kar ste storili zame in za moja sinova. 
Hvala tudi za čudovito darilo na današnji poti k vam. Prosim za pomoč mojemu sinu Aljažu, 
ki se je odločil za spremembo. Ali je to sedaj stabilno? In prosim, da ga podpirate še 
naprej.« 
 
Vsekakor najprej ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. Pogumno naj stopi naprej. 
Naj se svojih odločitev dobro oprime. To mu da nekakšne rešitve in razrešitve in ugodne 
postavitve, kot se morda tukaj na kratki čas vidi ali zazna. 
Vsekakor, vsekakor bo imel Našo podporo. Tudi Bomo odposlali – nekaj jih je že odšlo in 
prešlo obhajati in že delajo tudi iz Naših smeri vam v prid. Tako da, vsekakor se bo tukaj 
dobro postavilo. Tako, da, kar pogumno naprej. In kar zaupajte vase in tudi njemu. 
 
»Iskrena hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Iskrena, iskrena hvala za vso podporo in pomoč.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
 
»Dragi Gospodje in Lana. Najlepša, srčna hvala za pomoč in podporo, ki ste jo dali moji 
mami, ki je včeraj imela operacijo. Zdaj bi pa prosila, v bistvu v zvezi z mano eno vprašanje. 
Jaz sem začela kristale delat in sem povzročila eno tako veliko reakcijo. Nekak, 
vznemirjenje v glavi in tudi na fizičnem telesu neke spremembe. Pa me sam zanima, kaj se 
zdaj pravzaprav dogaja? Kako naj s tem zdaj delam oziroma, kako naj s kristali 
nadaljujem? Kaj to je?« 
 
Poglejte, kaj naredite. 
 
TEHNIKA – USTAVITEV VZNEMIRJANJA V GLAVI (vrtinčenje zlate energije) 
 

Kadar začutite, da je morda kakšen proces prehiter ali da začutite, kot da 
nekaj ne morete obvladati ali, da vam je ušlo kaj iz rok, tako iz, po nekakšnemu 
opevanju opevam ali obrazlagam, povlečete zlato energijo, vendar le v 
področje glave in jo zavrtinčite. Kar vrtinčite jo v vse smeri.  
 

 
Vendar tako, da jo povlečete izza zatilja v 
notranjost, kot bi jo pod jezikom povlekli nazaj in v 
dveh smereh, kot mimo obnosnicah nazaj. In 
pričnite vrtinčiti to energijo.  
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Morda poskušajte sproti tole narediti.  
 
Se pravi, kot bi jo pričeli vrtinčiti – dva polja. Ta energija bo postala iz zlate v belo kot v 
kristal in se bo pričela kot neka steklovina zapolniti, polniti in umirjati. S tem ustavite 
proces. S tem nekako zgostite vse skupaj, da postopoma, kot bi zamrznili, kot bi zamrznili 
energije in jih počasi, počasi potem znova samodejno raztapljate.  
 
In kadar imate takšen občutek, lahko to naredite vsi, ne le vi. 
Le pričnite vrtinčiti, vendar v zgornjemu delu.  
 
TEHNIKA – ODPRAVA NEMIRA V TELESU (spodnji prekat) 
 

 
Če imate občutek, da v telesu kje drugje nastaja težina, se pravi, ne v glavi, 
da imate nemir v telesu, spustite zlato energijo v spodnji prekat in jo 
zavrtinčite. Znova na dva dela.  
 

 
Se pravi, spustite ta prah zlate energije in jo dajte ob hrbtišču na obe smeri 
do popkovine ali do spodnjega dela, jo po sprednjemu delu zasuknite 
navzgor in naredite takšen, kot zatič na dveh delih. In jih ob čakrah, ne preko 
čaker, ob teh glavnih čakrah, vrtinčite in zapolnjujte.  
 

Opazujte to energijo in vedno gostejša bo postajala. Iz zlate se bo spremenila v takšno 
belo. Iz bele nastane kristalna, kot steklovina v notranjosti in tako povzročite zamrznitev 
ali počasen razpust energij.  
 
Tako lahko nadzorujete svoje telo, da kakšen proces ali pa proces, kateri vam morda 
pobegne iz dlani, zaradi takšnih ali drugačnih situacij, se popolnoma umiri.  
 
 
TEHNIKA – ODPRAVLJANJE NEMIRA V NOGAH ALI V SPODNJEMU DELU OKONČIN 
 

Če pa imate takšno težavo v nogah ali v spodnjemu delu svojih okončin, pa jih 
ne smete vrtinčiti takšno energijo obeh hkrati, vendar jo spustite najprej v en 
delež in jo spustite – pazite to!, po sprednji zunanji strani.  
Prav po zunanji strani, se pravi, po zunanji, preko prst nazaj, po zunanjosti in 
ne po notranjosti.  

 
In to energijo vrtinčite in najprej po eni nogi – ali levi ali desni. In boste povzročili 
zamrznitev v notranjosti.  
 
Na ta način ustavite proces. In na ta način se potem postopoma, tako kot bi led talili, se tudi 
ne stali v središču, v notranjosti, vendar najprej po zunanjosti. In tako delčke znova 
nadzorujete in vi znova lahko po deležih oddajate in tako spravite nazaj telo v neko 
harmonijo oziroma v zamrznitev položaja. 
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Tako, da – noge po zunanjosti in najprej po sprednjemu delu nazaj.  
 

Povsod drugod pa najprej, od središča, ko spustite, obrnete v 
zunanji del in sukate, tako iz sredine oziroma iz sprednjega 
kotička takole nazaj. Hrbtni del in zopet naprej.  
 
 

 
In enako po hrbtišču – na dva dela! 
 

Noge in spodnji del po zunanji strani – zunaj, naprej in nazaj. Eno. 
Najprej eno. Posamezno. Potem šele drugo in v ozadju.  
 
 
 

Tako boste taktično postavili in to je tisto, kjer si lahko pomagate in tako si naredite sami. 
 
»Samo, lahko samo vprašanje. Ali naj kristale vseeno delam vmes, zdaj naprej še ali?« 
 
Vi naredite najprej to vajo. Dva dni. Naredite premora. Potem pa lahko delate naprej.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Vendar, vzemite si dva dni za to, da se to zamrzne in da potem znova sebe tudi odpočijete. 
Na ta način tudi druga bitja ne morejo nič narediti ali postoriti. Mi pa lahko v tistemu času, 
kar je iz strani zlate frekvence, lahko uskladimo in namesto vas marsikaj naredimo in 
porazdelimo tako, da vam je nekako tudi potem veliko bolj prijetno.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav. Najprej bi se rad zahvalil za vse daritve, pa za vso pomoč v zadnjih mesecih, 
pa za prihodnjo pomoč. Me pa zanima. V jesenskem času, bolj proti koncu leta, se nekaj 
odločam za kakšen nakup nepremičnine. Imam že točno, recimo, ogledan. Točno vem, kje 
bi rad. Pa me zanima, ali je to ta prav čas, a se kaže, da bi dobil to? In pa, ne vem, moram 
bit na kaj pozoren?« 
 
Je nekako pravi čas. Vendar znate še znižati neko ceno. Zna nekaj se še spustiti. Tako, da 
bodite pozorni na to! 
Vendar, kakorkoli, to vam je namenjeno. Tako, da bi znali to dobro izpeljati. Vendar, naj ne 
bo kot prva cena dokončna cena, ker vidim tukaj neko usklajevanje. Tako, da na to bodite 
pozorni.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
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»Dober dan. Hvala za vse, kar sem do danes dobila jaz in moja družina. In, vprašala pa bi, 
kaj se mi je dogajalo zadnjih deset dni, da sem se jaz tako slabo počutila? Hvala.« 
 
Jaz vidim takole: 
Vi ste dejansko bili obhajani, najprej iz strani zemeljskega rajnega. To je eno, kar je obhajano. 
Kot drugo, vidim, da je na vas vplivala tudi nekakšna luna oziroma to odprto področje. Kot 
najmočnejše pa je bil prav ta izpust te energije ali sprememba frekvence na fizični materiji. 
Kot četrto pa vidim, tudi tri dni prej, povezavo, kateri se je odpirala tudi Naša Energija, kjer 
Smo se predhodno pripravljali na povezavo z vami. 
Vendar, to vas ni obremenjevalo. Vendar ste morda zaznali, bolj takšno, kot za trenutek neko 
otopelost, potem pa kot, da bi lebdeli nekako v telesu. Neka lahkotnost, vendar znotraj v 
telesu. To je tisto, kjer se te frekvence spreminjajo.  
 
Vendar, vi izrazito, izrazito čutite spremembo frekvence fizične Zemlje, katera drsi iz svoje 
osi. Vendar ne bo dolgo to vplivalo na vas. 
Je pa potrebno nekaj iz strani rajnega moškega nekaj zapreti, ker ne potrebujete nekih 
obhodov. Razen, če boste vi zavestno tako želeli. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepe pozdrave in najlepša hvala. Zanima me ta kratica, ki sem jo slišal. Je to bila ta prava 
in kaj lahko z njo naredim?« 
 
Mi lahko prosim ponovite še enkrat? Lepo prosim. 
 
»Eno kratico oziroma za kodo sem slišal v sanjah.« 
 
Ne najdem prevoda v Njeni glavici. Mi lahko poveste drugo, primernejšo besedo, ker ne 
najdem nekega prevoda v Njej. Ona ne pozna tega zapisa. Je morda še kakšna druga beseda? 
 
»Bilo mi je rečeno, da neka dolga koda obstaja. Sem jo dobil. In naknadno, ker je predolga, 
sem dobil eno krajšo …« 
 
Vidim. To je na bazi fizične materije. To so zapisi. To so zapisi, kako pristopiti, izstopiti ali 
odstopiti. Na podlagi tegá, te kode ali tega ključa, kateri ni identičen in ni za vse enak, se 
lahko vstopi ali izstopi, zaklene ali izpusti.  
 
Poskušajte razumeti, da zadnji dve detajlni enoti, kot črki ali številki – pri Nas imamo neke 
simbole, so točno tisti, kateri prenašajo, ali začetek imena Nekoga, kateri vodi nekaj. 
Predzadnja črka opeva Nekoga, kateri nekaj vodi.  
 
Tako, da, tukaj bodite pozorni! 
Pri Nas imamo identično, vendar imamo nekakšne slike ali simbole. Parsjifan, bi nekako 
lahko imenovali. Vendar prevoda, kot da ne obstaja v Njeni glavici. Tako ga Mi imenujemo ali 
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poimenujemo. To je pečatna nota ali energija. Vendar je, zna biti dobra, a zna biti tudi slaba 
za tiste, kateri bi to nekako prevečkrat vnovčili.  
 
Bodite previdni, kar se tiče tegá! 
To je pravzaprav koda, katero lahko nekako uporablja vsak posameznik, takrat, ko res začuti 
to. Drugače naj to rajši nekako se ne dotika.  
 
Vendar, to je koda, katero uporablja tudi neka civilizacija in skozi te kode – v kodah so 
kratice. To so kratice ali začetki imen ali nadimkov Nekoga, kateri se povezuje. Tako, da 
bodite tukaj odprti za to. Vendar, zna biti to do neke mere tudi zelo dobro in vnovčljivo. In 
zna to tudi nekaj ljudi ali širine to v, v zelo kratkemu času tudi množično uporabljati. To je 
toliko, kot lahko tukaj prevedem. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala. Iskrena hvala za vse. Imam vprašanje, kako lahko izboljšam 
oziroma bolj prisluhnem svojemu instinktu? Izboljšam odnos oziroma bolj prisluhnem. 
Hvala.« 
 
Jaz vidim takole: 
Vi boste nekako, kot, da se boste omehčali. In skozi to Jaz vidim, da boste nekako skozi neke 
dogovore dobili tudi neko skupno noto. Vendar se boste vi, še v letošnjemu letu, tako kot 
nekdo, zelo, zelo mehko spremenil in se boste povezali. Vendar, večje kot bo zaupanje, večja 
bo povezava. Vendar je potrebno zaključiti staro, da lahko v harmoniji ljubezni ali te 
povezave tudi živite. 
 
Vendar vidim, da ste tudi zelo močno že pričeli črpati energijo srčne energije in jo pričeli 
vrtinčiti in povezovati v notranjost. Tako, da, poskušajte se poslušati! Predvsem pa bodite 
pozorni na to, da tudi obrazložite in poprosite in skozi neko usklajevanje boste tudi v 
partnerskemu odnosu porušili staro in zgradili novi odnos. In boste videli, da za vsakim 
dežjem posije tudi sonce. In za vsakim, nekakšnim naporom, pride tudi zmaga. 
 
»Dober dan želim. Jaz bi se pa danes samo res iz srca zahvalila vsem Najvišjim, gospe Lani, 
pa vsem Svetlobnim bitjem, ki so z mano. Tako, da res iz srca hvala zame, za mojo družino. 
Hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vsi skupaj zahvalo.  
 
Le še toliko Bi rad prišepnil. Morali se Bomo, žal, odmakniti. Tudi že kar izčrpavamo Njeno 
telo, tako, da se Bomo morali počasi tudi posloviti. Tako, da, žal Mi je, ker Sem nekako 
dopustil, da je še nekaj vprašanj ostalo odprtih.  
Vendar, na ta način Bomo tudi lahko zaključili neke daritve po Očetovi strani in boste tudi še 
nekaj dobili. Tako, da bo vse nekako ravno prav.  
 
Jaz vam za zaključek želim, da preprosto res pričnete slediti sami sebi. Poskušajte zunanji 
svet malce odmakniti. Ne poskušajte razumeti sveta okoli sebe. Poskušajte razumeti svet v 
sebi in cvet sebe, da boste potem  lažje spreminjali točno tisto, kar vi želite biti. In skupaj z 
vašim bitom se bo spreminjal tudi svet okoli sebe ali okoli vas, da Bom pravilno prevajal.  
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Bodite pozorni na to, da ne poslušate informacij, katere vas spravljajo v strah, v obup, v 
nelagodje. Ne poslušajte informacij, katere so preko televizijskih ekranov, z 
manipulativnostjo podane med vas. 
 
Poskušajte se le prosto nasmehniti temu toku in to je tisto, kar bo najlepše. In skozi to se 
bo spremenila energija in vlada bo dominantno sebe odmaknila v takšni meri – vendar, ne 
politična vlada, energetska vlada, katera je mnogo težja, kot si vi upate misliti. Pomembno 
je, da se vsak posameznik zbistri, opogumi in razjasni.  
 
In pojte si v sebi. Radujte se vsakega svojega napredka. In vse tisto, kar je najlepše od 
najlepšega, tudi za vas, pred vas in pred vaše oči tudi pride.  
 
Sedaj se Bomo postopoma odmaknili. Upamo, da pesem, s katero boste nekako morda se 
malce nasmejali ali malce pocrkljali, kakorkoli že. Tudi Mi smo se močno nasmejali, ko Smo 
malce besedila okoli vsega podali.  
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 


