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OSTANI ZDRAV 
Lana, Maribor, 28. avgust 2015 
 
 
Takole. Le še trenutek potrebujemo, da povežemo določeno zmes ali postavitev in Bomo 
takoj tudi pričeli. 
Takole. Končno Smo nekako uspešno povezali vse smeri, vse plasti dejansko vseh Tistih, 
kateri so pripravljeni danes ali nekako pri nas in hkrati tudi pri vas sodelovati. Vendar, ni več 
tisočera množica. Nas je preko 5.892 različnih Bitij iz Ozvezdnega kraja in iz Ozvezdnega 
kraljestva. Predvsem pa jih je zelo veliko na bazi, nekako teh vmesnih Nebesnih struktur. 
Tako, da, to pa presega več tisočero glavo množice. 
 
Vendar, najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes, ali nekako pri 
nas bi skorajda lahko že opevali sredi noči ali pa nekako v nočnemu času, povezali tudi za 
vas.  
Glede na to, da imamo zamik časa, imamo namreč tudi težavico, ker se kanali odpirajo ob 
določenih urah, ob določenih časovnicah in žal, vsa Bitja ne morejo priti in sodelovati z nami. 
So pa dejansko vsi povezani – tisti, kateri so sodelujoči z vami in v bodočnosti tudi z nami. 
 
Jaz Sem danes Tisti, kateri Sem izbranec, da Bom nekako sodeloval z vami, vam nekako 
predajal določena znanja, zaradi katerega Smo se tudi nekako bili pripravljeni odzvati. Tema 
ali tematika se Meni zdi zagotovo ena izmed najbolj zanimivih ali nekako takšnih radostnih, 
vendar hkrati tudi najbolj uporabnih za vse in za vsakogar, tudi za tistega, kateri se je nekako 
odločil vstopati na duhovno pot. Zato, tako, da to ni le tisto nekaj, kar bi bilo za nekoga, 
kateri že nekaj časa se pretaka po duhovnosti in spoznava duhovnost tako ali drugače. 
Vendar je ta predavanje ali to druženje namenjeno prav tistim, kateri so tudi šele na začetni 
poti ali šele v začetni postavitvi. 
 
Preko več kot 862 različnih Ozvezdnih jezikov Bomo danes prevajali. Malce drugače, kot Smo 
običajno vajeni, tako, da upamo, da Bomo nekako dobesedno točno prevajali. Če bo morda 
kje kakšna preprosta besedna fraza ali izraz, Mi, prosim, oprostite. 
 
Moje imenovanje ali nazvanenje pa je predvsem le Brahma, Brahma Brahmanjurski ali 
Brahma Visočanski. To je meni nekako najnižja titula v temu času tega zavedanja ali tega 
postavitvenega reda. 
Nekateri so se zavzemali, da bi danes nekako vodil Jezus sam, vendar, Jezus ima danes druge 
postavitve. Vendar, je pa Tisti, kateri danes za vsakogar izmed vas pripravlja še posebno 
daritev, katero pa Bomo nekako prenašali v času, ko Bomo nekako se družili. 
 
Tematika je sila zanimiva – ostanimo zdravi ali nekako – kako povezati zdravo telo z zdravo 
harmonijo ali z zdravo postavitvijo, je namreč nekaj, kar je najbolj pomembnega v življenju 
ali vstajenju. 
 
Imate dve različni poti. Ena pot ali ena plast je v povezavi s postavitvijo, kjer se dejansko 
energija ali postavitev v enemu redu prenaša iz predhodnih življenj ali vstajenj. To je 
področje, na katerega se Bomo tudi dotikali. 
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Drugo področje pa je, kako ga zgradite v temu življenju – z zavedanjem, s postavitvijo, z 
mislimi, s kreacijo življenja, daha ali vdaha.  
 
Se pravi, to sta dve popolnoma ločeni enoti ali gmoti. Tako, da se boste kaj kmalu tudi 
zagotovo našli v eni izmed teh postavitev ali v tej energiji. Ali na eni ali na drugi. 
 
REINKARNACIJA, PREDHODNA ŽIVLJENJA 
 
Če imate iz predhodnih življenj ali vstajenj – to poznate! Vsakdo je že slišal za reinkarnacijo, 
tako preprosti izraz, kot ga imate tukaj na Zemlji.  
Reinkarnacija se namreč odvija le na bazi Zemlje ali zemeljskega življenja in nikjer drugje.  
 
Zakaj le na vaši plasti ali na vaši sferi? 
Zelo preprosto. Le zato, ker imate nekakšen program razkroja preoblikovanja. 
 
Povsod drugod so duše nekako ujete ali vlite in postavljene, ali v nesmrtno telo ali v več kot 
pet tisoč staro, zrelo, duhovno energijo, katera je kompaktna in neumrljiva, ali pa se nekako 
nahajajo v umetnih plasteh, v umetnih postavitvah. Se pravi, kar duša je, kar duša izoblikuje 
in je nekako energija, se jo da, po določenemu postopku, vliti v drugo telo.  
 
Nekaj zelo podobnega ali zelo nekako preciznega in prefinjenega imate kot vaš film Avatar. 
Zelo krasen film neke vaše bodočnosti, a hkrati tudi čiste realnosti tega obdobja ali tega 
zavedanja.  
To je nekaj, kjer se lahko umetno ustvari novo telo in kjer se lahko duša ali duhovna 
energija zlije v to telo, v to postavitev. In to je tisto, morda najbolj bistveno in najbolj 
pomembno, da morda veste. 
 
Toliko o neki reinkarnaciji. 
 
PRVA VEJA – ODPLAČEVANJE 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Če v času nekega življenja v predhodnem življenju zmorete narediti nekaj napák ali narobe 
– znova ločnice – da nekaj zgrešite in zavestno, pazite to!, taktično postavljate, da nekomu 
naredite zlo ali slabo, se pravi, se skozi to pretočite v vejo nekakšnega odplačevanja. 
 
Torej, če ste nekomu naredili slabo, preko magije, preko izdajalstva, preko česarkoli, da je 
bilo poškodovano njegovo telo – še težje, če je bilo usmrčeno ali pa, da si je iz tegá odvzel 
svoje lastno življenje ali postavitev, ste vi dejansko tisti, kateri lahko povlečete to karmično 
vstajenje ali življenje na sebe. 
Vendar, to ne pomeni, da ste lahko že od rojstva, morda paraplegik. To ne pomeni, da ste 
nekako bolehni že od samega vdaha, vendar, to so podlage. 
 
To pomeni, ko v življenju določen ciklus premine oziroma se nekako kot čas giba – kot listič 
za lističem, kot čas iz časa potujete in zato imate od vdaha in vse do izdaha obdobje vašega 
življenja.  
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V to obdobje, to ločnico imate postavljene kot neke skledčke. Si predstavljate posodice, v 
katerih so določeni zapisi? 
 
To je obdobje. V vsaki skledčki je določeno obdobje. V vsakemu obdobju imate dejansko 
določene ljudi, določene duše, določene postavitve, katere se nekako gibajo v določeni 
postavitvi. 
 
Ko dejansko izživite določen zapis, se iz ene posodice ali iz enega časa pretočite v drugi čas. 
In tako znova v novih postavitvah znova postavljate novi čas. 
Zato se vam skozi življenje dogaja, da menjavate družbo, da menjavate ljudi, da menjavate 
kraje, da menjavate svoje želje, svoje postavitve, svoje poglede. Si kar predstavljate, kako 
zelo ste bili navdušeni nad nekim šolanjem. Potem pa ste se izšolali in se je obdobje zaprlo in 
se vam je dobesedno vse uprlo. 
 
To je nekaj kot iz posodice v posodico. Opevam res zelo, nekako preprosto, tako, da Me 
boste razumeli prav tisti, kateri ste nekako tudi na začetni poti. 
 
In ne le to! 
To pomeni, da lahko v vmesnemu času vašega življenja dobite to podlago, zaradi katerega 
vi lahko pričnete tudi trpeti.  
To pomeni, da, če ste nekomu v davnini  slabo želeli in je nekdo izgubil kar koli, karkoli, lahko 
tudi roko, da so mu jo odsekali po krivici, se pravi, lahko vi doživite enaki šok odplačevanja in 
poplačevanja določenih bremen in se bo zgodila nesreča, v kateri boste izgubili roko in 
energijo vrnili tistemu, zaradi katerega je bila nekako poškodovana osnova. 
Vi v naslednje življenje ali vstajenje se rodite ali povijete brez roke ali česarkoli, kar vam pač 
primanjkuje. 
 
DRUGA VEJA - PREVZEMANJE ZAPISOV, BOLEČIN NA SEBE, IZŽIVETJE KARME DRUGIH 
 
Druga veja, katera je zelo pomembna, se pravi, to je ena od karm, pa je, da vi lahko 
prevzamete od nekoga na sebe določeno bolečino oziroma določeni zapis.  
 
To pomeni, da ste lahko vi morda na zadnji življenjski poti ali pa višje vibrirni ali pa bolj 
modri, bolj nekako višjih energij in ste bolj sočutni do nekaterih drugih, vi zmorete, kot višja 
energija, ali modra energija ali modrost, prevzeti breme in nekoga drugega dobesedno 
povleči v sebe, na sebe, za sebe, zato, da namesto njega izživite karmo.  
 
To je nekako tako, kot bi opevali, da se rodijo, nastanejo bolezni, od drugega povlečene na 
vas. Tako je to, kot bi danes bili zdravi, zjutraj se zbudite bolani. Ali pa, kot bi bili nekako 
desetletno obdobje popolnoma zdravi, potem bi nekam odšli, bi nekoga spoznali in v 
trenutku bi lahko zboleli in se zamenja to obdobje. 
 
Vendar, vsi tisti, kateri delate ali čistite namesto nekoga drugega in ste v pomoč nekomu 
drugemu, takšna vrsta bolezni je ozdravljiva. 
Tisti, kateri morajo ali morate po karmi ali dolžnosti, zaradi vaših nespametnih dejanj, iz 
davnine izživeti in vrniti ali zaceliti, pa nimate možnosti celitve telesa ali popravnega dela, 
razen, da se energija posamezne silhuete ali duše sooči z vami v času vašega trpljenja in vam 
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odpusti. Se pravi, se na drugi ravni lahko zbalansirajo odnosi in vam to tudi odpustijo. Tako 
lahko tudi ozdravite. Vendar, to je nekako 10 do 13 procentov, vse ostalo dejansko izživite in 
odplačate. In potem, ko je konec življenja, to tudi vrnete. 
To imate nekaj, kar je iz davnine. 
 
SEDANJI ČAS – MISLI SO OSNOVA ZA ZDRAVO TELO 
 
Pa se pretočimo v sedanji čas. Sedanji čas je morda za vas nekaj najbolj pomembnega. Zakaj 
tako opevam? 
Preprosto zato, ker je v sedanjemu času lahko podlaga iz davnine, kar je nekaj, kar ste 
prenesli ob rojstvu, se pravi, to sta ti dve veji, kateri Sem opeval, in je lahko podlaga, katero 
vi umetno prebudite sami. 
 
Vaše misli so osnova za to, ali boste imeli zdravo telo. 
 
Kdo izmed vas se še v življenju ni zataknil ali spotaknil ob dejstvo, da ga je morda nekaj 
skrbelo, da morda pa ne bo imel slabosti, ali kakšnega zvijanja ali kakšnega glavobola in je 
dejansko to tudi doživel. Skorajda ni osebe! 
To je tisto nekaj, kar se zmore na psihološki bazi razmišljanja tudi transformirati. 
 
Če vi pričnete razmišljati, da je nekdo bolan ali bolehen in vi zavestno gledate njegovo 
trpljenje ali bolečino, vi ustvarjate program strahu, negotovosti, bolečine ali obupa in se 
pričnete otepati te energije. Takrat vi pričnete ustvarjati program in se lahko tudi zgodi, da 
zbolite, ker sami umetno povzročate ta program. Vse je program! 
 
Celota vašega vstajenja ali življenja je le en sam program – kaj morate narediti, kako 
morate izživeti, kako morate postaviti, ni nič drugega kot le program. 
Vendar, v času fizičnega življenja ste edina živa fizična vrsta, kjer zmorete za časa življenja 
spreminjati ali popravljati ali drugače delati zapise, kateri so bili ustvarjeni. To je program! 
In le v času fizičnega življenja vi lahko, z zavedanjem, z modrostjo, z ozaveščanjem ali 
budnostjo spremenite vse od vsakogar. 
 
Zato vaše knjige zelo dobro opevajo in poudarjajo, da, če si nekaj skreirate in če si nekaj 
želite, to tudi dobite. 
Vendar, vedno pozabljajo na to, da je potrebno ustvariti čustva, da vi dobesedno zadihate in 
sebe vidite v tej postavitvi. Vendar, ni to le dovolj. Pomembna je tudi pot zapisa vaše karme. 
Ne usode. Usoda je tisto, kar je Zgoraj, kar vi prenašate kot prvobitna, osnovna energija. 
Karma pa je spodaj, katera se odvija na času fizičnega življenja ali fizičnega popotovanja. 
 
In prav tukaj znotraj nastaja zatič. 
Kadar se v sedanjosti podstavi podlaga trpljenja iz davnine, pa to ni nujno, ni nujno, da je 
bila to prav fizična smrt ali fizičen prehod nekega nasilnega vedenja, vendar je bilo lahko 
počasno usihanje nekoga, kateri je dal zaobljubo. 
 
Si predstavljate? Ali pa se poskušate spomniti? 
Ste bili v nekemu obdobju, morda kakšnih križarskih vojn ali kakšnih postavitev, kjer so bili 
napadi, kjer so bile branitve, kjer je bila zgodovina zelo trpka. Ženske in moški so si dajali 
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zaobljube. Določene postavitve, določeni hierarhični redi so bili vzpostavljeni in kontakti, 
dovoljenja, poroke, zaobljube so bili izbrani. Moški odide na nekakšen boj in se vrne, ali pa 
tudi ne. Ženska zaradi tega močno trpi. Lahko zboli ali prične usihati zaradi časti, ker je bila 
podarjena njemu, da se bo zaobljubila, a njega nazaj več ni. Ne ve, ali je preživel ali je 
usahnil? Ali trpi ali je pobegnil? Se pravi, verska postavitev pa je zahtevala popolno predajo 
vsegá. 
 
Takšne ženske so v davnini postajale kot nekakšne svečenice ali nekakšen red, kjer so 
vstopale lahko tudi v notranjost neke pripadnosti kakšnih cerkva, različnih božanstev ali se 
celo same darovale ali žrtvovale za to, da bi svojo bolečino in ljubezen znova spojile s svojimi 
ljubimci. 
Tako so zavestno lahko povzročale tudi bolečino fizičnemu telesu ali pa celo fizični prehod. 
Smrt je pravzaprav tako malce neprijeten izraz. Jaz ga sila nerad uporabljam, ker smrti 
pravzaprav ni. Je le usih energije in ustavitev v izdahu. To pa je nekaj čisto drugega. 
 
In v tej podlagi se mnogo žena nahaja v temu času, tukaj in sedaj. Kar pomeni, da v 
sedanjemu času srečate partnerje, s katerimi imate odprte zaobljube. Te zaobljube vam 
dajejo določene ujetosti ali določene zgodbe, katere še niso zaključene. 
Znova se zaljubite v temu času tega zavedanja ali te postavitve. Znova ustvarite neko 
harmonijo, vendar, ves bes, ves gnev, vsa nemoč, ves obup iz predhodnega življenja ali 
vstajenja iz tiste podlage, je še vedno živ. Zakaj? 
 
To je tisto nekaj, kjer vidva pričneta izživljati zapis in na vsem lepem se kar konča vajina 
ljubezen ali postavitev. 
To pomeni, da se v nekemu momentu konča ljubezen in drug ob drugem pričneta usihati. 
Zato, ker tisti čas, kjer je ženska čakala v davnini in se predajala božanstvom, je enaki ciklus 
tega časa, v temu življenju tukaj in sedaj, da ona zmore ozavestiti program. 
 
ŽENSKE SE V SODOBNEMU ČASU SPOTIKAJO NA ČUSTVENI BAZI 
 
Skorajda 89 procentov žensk v sodobnemu času se spotika prav tukaj – čustva. Čustvena 
baza davnine in sedanjosti, neuslišanosti ali nesprejetosti, je tisto nekaj, kar trga energijo 
življenja. 
To pomeni, da vaša energija postaja raztrganina. Ta raztrganina pa je pravzaprav postavitev, 
v kateremu je potrebno energijo življenja zvakuumirati nazaj.  
 
Kadar ženska ne počuti sebe kot, da bi bila ženska ali spoštovana ženska, opažena ženska, 
ljubeča ženska, da jo moški ne opazijo, jo zaničujejo, hodijo ali mendrajo in pripeljejo v 
stadij nespoštovanja same sebe, se ta energija v nekemu momentu razpoči in življenjska 
njena energija prične teči navzven iz nekakšnega telesnega strukturnega dela v avro, kot bi 
vi imeli nekako skozi pore male luknjice, skozi katere bi tekla vaša kapljevina. 
 
Si predstavljate? 
Tako počasi tisto, kar je znotraj, potuje v zunanjost avričnega ovoja v avro, kjer se ta 
energija shranjuje in kopiči. V določenemu momentu, ko je zunaj več te energije kot 
znotraj, lahko tudi ta zunanji ovoj poči in pride takozvana fizična smrt. 
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Vendar, v veliki meri ali postavitvah, predno pride do takšnega preloma, ženska spozna, da 
je nesrečna. Ali pa moški! Vendar, za moškega Bom opeval malce drugače. Vendar, najprej 
Bom opeval za ženske. 
 
NIKOLI IN NIKDAR NE HODITE PROTI SEBI, NIKOLI V ŽIVLJENJU SE NE DAJAJTE V 
MANJVREDNOSTNI POLOŽAJ 
 
Ženske so tiste, katere se podredijo in spravijo v fazo podložništva. Drage moje – nikoli in 
nikdar ne hodite proti sebi!  
 
Zakaj? 
Ker, ko greste proti sebi, prične ta ovoj pokati in se energija, življenjska energija prične 
stekati iz telesne strukture v vašo avro. Takrat nastaja bolečina na določenemu organu, se 
pravi, ali na predelu maternice, želodca. Če vam gre marsikaj na živce in nekako, upam, da 
Sem našel pravi izraz, se pravi, v upor, imate težave z želodcem in s prebavnim trakom.  
 
Kadar nekako poskušate biti zaščitniški in preveč zaščitniški in preveč srčne, preveč takšne 
popolne žene velikega energetskega toka, kjer bi gladile in balansirale, da bi bilo dobro za 
otroke, da bi bilo dobro za prijatelje, da bi bilo dobro za vašega partnerja, da bi zadovoljili 
vašo mater, da bi zadovoljili očeta in vse ostale, se pravi, vam na določenemu delu 
maternice ali rodnega predela nastaja največja težavica. 
 
Zato si pomnite in zapomnite!  
Vsaka ženska ali dekle, katera ima – ali po jajčnikih, ali po predelu maternice ali 
ženstvenosti, se mora ozreti vase in pogledati v svoj vzorec, kje sebe spravlja v podrejeni 
položaj in kje poskuša za druge sharmonizirati, da pri njej, na določeni točki, odteka 
energija življenja. 
To pomeni, da tam organ tudi zboli. 
 
Kadar vam zbolevajo dojke, je to odraz tegá, ker bi vse nekako skrile v sebi, za sebe. Takrat 
imate težave na dojkah. Drage moje, bodite pozorne na to! 
 
Kadar imate težave z izražanjem in da poskušate nekako balansirati med vsemi in nekako 
res taktično postavljati zato, da ne bi koga prizadeli, a nihče ne pogleda na vas, boste 
vsekakor zbolele v grlenemu predelu ali na predelu nekakšne ščitnice, sapnika, požiralnika, 
se pravi, vsega tega ustnega predela. 
 
Zato tudi tista dekleta, katera se ne morejo izražati, imajo tudi okvare z očmi, ker ne želijo 
videti tegá, kar vidi fizični svet fizičnega duhá. 
Kadar imate težave z očmi je to izraz nečesa, da gledate postavitve, katere ne želite gledati in 
vas dajejo v nesrečni položaj in vas ne dajejo v srečno pozicijo. 
 
Torej, vsaka oseba se mora globoko zazreti vase in biti iskrena do sebe! 
 
Šele, ko boste dali na postavitev, kjer boste pretehtali – ali ste res srečni ali pa ste nesrečni 
in, da daste na tehtanje – ali delate kompromise zaradi denarja, zaradi moči, zaradi 
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pozicije, zaradi lagodnega življenja ali pa česa drugega, se pravi, boste vedno imele umsko 
in razumsko enoto zelo močno izpostavljeno.  
Takrat vam bo dejansko delala težava psiha, čustvena baza, kar pomeni, da boste imeli 
težave na srcu, na bradavicah, na možganskemu delu. To je tisto nekaj, kjer dejansko 
taktizirate ali postavljate.  
 
Največ težav pa se pojavi z glasom, z izražanjem ali s slušenjem.  
 
Tako, da, vsaka težava iz tega življenja, če nimate podlage iz davnine, izhaja iz vaših čustev. 
 
Na tej poziciji bodite skrajno previdne.  
Nikoli v življenju se ne dajajte v manjvrednostni položaj! 
 
Draga dekleta, na vaših ramenih svet stoji. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo svetá. Vi ste edine, 
katere dajete življenje, katere vdahnete vstajenje in katere dajete možnost preoblikovanja 
procesa za druge, a hkrati pozabljate na sebe. 
 
V življenju bodite iskrene do sebe, da boste sharmonizirali telo. 
 
Kadar pridete v točko, kjer dejansko trpite in lesenite in naredite kompromis, da morda pa 
bom naredila tako in tako še za toliko časa, da otroci odrastejo, takoj, z isto mislijo 
pričnete pretakati svoj karmični zapis na otroka. 
 
In kaj se zgodi? 
Vi izgubljate energijo. Ta energija nastaja kot blokada. Primanjkljaj energije nastaja kot 
blokadni sistem. Tam, kjer se energija ne vrtinči v neki zdravi harmoniji, organ tudi zboli.  
In ker ste pretočili in ker se pretaka enaki zapis na vaše potomce, bodo čez določeno 
število let se ukvarjali z isto  težavo, dokler jo ne bodo ozavestili. 
 
Tako, da s tem, ko imate možnost čaščenja in časti milosti, rodnosti, plodnosti in dajati božje 
dete na površje in v vdah, se zavedajte najprej svojega statusa. 
 
Pomnite in zapomnite si to!  
Ve v življenju morate biti srečne! Na vaših ramenih vse stoji.  
Ko boste dojele in doumele – če ste ve srečne, osrečujete in oddajate energijo vibriranja 
okoli sebe, se vsa izgubljena energija, katera je v avri, prične vrtinčiti in spravljati nazaj v 
harmonijo, zmorete regenerirati telo ali telesno strukturo in lahko ozdravite sami po sebi 
čudežno. Vendar le, če dajete sebe v ospredje in za sebe najprej srčno poskrbite. 
 
Vendar, pazite. Pazite. Pazite. Pazite! 
To ni tako, da boste dali kot v ospredje ego, da zato, ker ste ženska, pa imate vso možnost, 
vse poti odprte in lahko delate kar želite. Ne. Narobe! Ne uporabljajte ega in se ne 
dokazujte! 
Kadar se dokazujete vam odpovedujejo ledvica in jetra.  
 
V življenju ni dokazovanja! Preprosto bodite in ne tekmujte. 
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Kadar tekmujete izgubljate in povzročate težavo na žolcu, na žolčniku in tam imate težavo, 
ko tekmujete z nekom. 
 
Kadar želite nekaj doseči in si ne upate stopiti naprej, ker znova sebe dajete v podrejeni 
položaj, imate težave z gibanjem, se pravi z nogami, z gibalnimi deli.  
 
Drage moje, vse izhaja iz vaše podrejenosti! 
Vendar, ne vzemite to tako, da boste prišla sedaj domov in boste postavile red in disciplino, 
da bo tako, kot boste ve hotele in bodo možje in vsi okoli vas kar žvižgali, plesali, peli in se 
radostili. Ne. 
 
Ne govorite ničesar, vendar opazujte sama sebe, kako odreagirate na določeno situacijo in 
jo ozavestite. 
Ko situacijo ozavestite, si postavite cilj – kako bi sebe spreobrnili oziroma, kako bi vi v 
določeni situaciji zmogli sebi narediti novi zapis. In si priznajte. Če vas nekdo ne ljubi in 
čutite, da vas ne ljubi, si to priznajte!  
Ne peskajte si oči, ker drugače imate težave s pljuči, s pljučnim delom, s pljučnim 
prekatom. 
Pljuča so tisto nekaj, kjer si peskate oči in si ne želite priznati. 
 
Ko boste nekako pričele opazovati sebe in bile iskrene le do sebe, znotraj sebe in dajte proč, 
kaj si upate in kaj si ne! Tisto, kar razmišljate, kar čutite in ker si priznavate, ne vpliva na 
nikogar. Nihče ne vidi, nihče ne sliši od fizičnih ljudi, torej, od tistih, s katerimi živite ali 
sodelujete v poslu, v zasebnosti, v kakršnikoli postavitvi. Tako, da na to postavitev bodite 
skrajno pozorni! 
 
OZAVEŠČANJE PROGRAMOV 
 
In ko boste naredile to, si priznajte, na primer moment. Ko vidite, da niste srečne, si 
priznajte to. Priznajte in ozavestite to. Vse je program. 
 
Ko vi ozavestite in ko vi v določenemu momentu si priznate, kaj bi rade dobile – Bom 
opeval nekakšen primer: 
Vi kuhate okusno kosilo. Moški pride domov in ne zapazi, da ste se trudile, da ste utrujene 
od celega dneva, ker ste pač tudi vi bile delovne in niti ne zapazi vašega truda, da diši morda 
po kuhinji. In vas niti ne zapazi, da bi vas pozdravil, ogovoril ali pa morda celo objel.  
V tistemu momentu ozavestite program, kaj si želite. 
 
Torej, vi kot gospodinja kuhate in zapazite in ozavestite. Torej: »Jaz bi si noro želela, da bi me 
moški objel, da bi me pocrkljal, da bi me potrepljal, da bi me pobožal, da bi se me dotaknil! 
Da bi mi izrazil, da me je zapazil.« 
Vse takšne postavitve ozavestite. 
 
Ko ozaveščate program, ga shranjujete v višjo zavest ali višji nivo. In vse, kar razmišljate, 
nad vami nastaja balon. Ta balon je nekako kot nekakšna velika avra ali kepa neke energije, 
v kateri se dobesedno izraža ali vidi navzven vaše misli. Tako, da duhovni svet ni nujno, da se 
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poveže z vašo materijo. Je dovolj, da lahko gledajo od višine ali Višav v nižino ali globino in se 
vidi vaše misli.  
 
S tem, ko ustvarjate program, kaj si želite, čez določeno število let, časa, mesecev, tednov 
ali dnevov, to tudi dobite. 
Morda ne ravno od te osebe, s katero ste in ob kateri vi usihate, da vam vaša življenjska 
energija polzi v avro zaradi vaše žalosti, morda od kakšnega mladca, kateri vas bo opazil. 
Pustite Božanstvom, vodnikom, usojevalcem in zvodnikom proste poti, da vam postavljajo 
smeri. Naj vam Oni postavijo na pot ljudi, duše, duhovne leaderje, takšne ali drugačne 
situacije, da vam bodo izpolnili vaše balone ali vaše mehe vaših sanj, zavedanj, ozaveščanj. 
 
Bolj, ko se boste zavedali tegá, kaj gradite in postavljate, bolj boste čutile, da ste morda 
žalostne ali zaprepadene znotraj sebe, ker dejansko ozaveščate, kaj ste.  
Tisto, kar gradite zgoraj, je tudi spodaj, v zasnovnemu zapisu. Na to bodite pozorni! 
 
Vsi vi, kateri ste tukaj sodelujoči, ste zadnje živeča bitja. 
To pomeni, da ste bili ustvarjeni kot popoln, nevtralni kristal. Vendar, ta kristal se povezuje z 
davnino – zgoraj, spodaj, z Zemljani, z dušami, z rajnimi, s komerkoli. Vi ste tako, kot bi bilo 
vse pripeto na vas, kot galaksija v malem, pa ste nekako telesna struktura. 
 
In bodite pozorni! 
Vi kot zasnovniki ste nekako takole veliki, s svojo avro. Tako mali ste, da bi vam postalo 
slabo, če bi doumeli, kako majčkeni ste prav kot telo. Vendar se premalo cenite, ker se 
premalo spoštujete in ker je to tisti vzorec, katerega morate ozavestiti, da boste ozdravili 
telo. 
 
Zakaj ozavestiti ta vzorec? Zelo preprosto! 
Duša shranjuje zapis. Če je duša nesrečna, boste nesrečni tudi vi, čisto sami. Če boste duši 
dali upanje in zaupanje, kot zasnovniki, bo ona naredila vse, da regenerira telo.  
Drugače ona tako kot, kot bi nekako snežaka postavili v topel kraj. Se počasi tali in stali in 
razpada. Zato bodite ozaveščene! 
 
V vaši avri je življenjska energija, katero vi, skozi različna obdobja izpuščate in dopuščate, da 
se to nekako cedi navzven, ven iz vaše postavitve. 
Ker imate v telesu mnogo blokad, sedaj približno veste, od kod kaj prihaja, je zelo dobro, da 
se zavedate, da je to energija, katero imate vi v shrambi, katero lahko vi posežete, poberete 
ali shranite nazaj. Ali pa se vsaj povežete z njo, da se počasi, od zunaj nazaj, navznoter napaja 
organ.  
 
Vendar, najprej morate ozavestiti in si priznati, postaviti balon nad seboj vaših želja, 
vašega sanjarjenja. Ker to je tisto nekaj, o čemer vi sanjarite, je to bistvo vaše usode. 
 
Zaradi tistih vaših sanj, katere vi čutite znotraj sebe, vendar, pozabite na denar, niso sanje o 
denarju ali o bogastvu. Nobeni duši ničesar to ne pomeni. Vendar, to je tisti odnos, da se 
Bomo pravilno razumeli. To je tisti sklop usode ali osnove nečesa, kar vas vleče k tlom, v 
ponovno rojstvo. 
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In, če vi tega balona ne ozavestite ali tega programa ne ozavestite, postopoma prične 
energija izparevati. Nastane blokada. Skozi določeno blokado izgubljate energijo. Usihate. In 
kaj se zgodi? Ne izpolnite svojega karmičnega ciklusa. Še manj, pa da bi izpolnili usodo. 
 
Usoda, kot vam je poznano, je to nekaj, kar je od Zgoraj, iz strani Nebeških energij. Karma 
pa je tisto, kar je po strani Zemlje.  
In ker Nebo in Zemlja nista združena in ker sta se ločila, je zelo pomembno, da veste, da so 
to segmenti, da so to plasti. In enake plasti se tudi odvijajo v telesu. 
 
ČUSTVA  SO OSNOVA ZA ZDRAVO ALI BOLEHNO TELO 
 
Čustva so torej osnovna enota – ali boste imeli zdravo telo ali pa bolehno telo. 
 
Zakaj pravzaprav čustva? 
Zato ker je zasnovnik ali zasnovna energija povezan s srcem. Srce pa je povezano z Višjim 
jazom ali obrazom in tvorita nekakšen bermud ali postavni del postavitvenega reda. Skozi 
ta bermud nastane kot nekakšna membrana odseva, kot bi nastala nekakšna – kot bi pajek 
stkal mrežo, katera oddaja vibracijo. 
 
In ta membrana oddaja vsakomur okoli vas, ali ste srečni ali nesrečni. In tako kot vibrira 
vaša membrana, točno takšne ljudi imate okoli sebe! In enako vibrira njihova membrana. 
Zato imate okoli lahko sebe vse ljudi, kateri le jočejo, se le pritožujejo, le kritizirajo, se ne, ne 
zavedajo življenja ali pa morda kaj drugega. Tako, da na to bodite pozorni! 
 
In ta membrana ali ta bermud, kateri se vrši, se pravi, od zasnovnika do srčnega zasnovnika, 
pa vse do Višjega jaza ali obraza, se pravi, se pravi, se tvori ta bermud in na vrhu tegá se prav 
nahaja ta balon teh zapisov – kar vi razmišljate, kar vi sanjarite, kar vi postavljate. 
 
POMEMBNO JE BITI POZOREN NA TOK MISLI 
 
Zato bodite v življenju izjemno, izjemno pozorni na tok vaših misli. 
Ko pa vi vaše misli podkrepite z vašimi željami, hrepenenji, vendar, to ni tisto, da se boste 
sedaj naučili – to in to in to bi rad imel. Rad bi imel kupe denarja. Hrepenim. Hrepenim in 
hrepenim. Ne. 
To je tisto nekaj, kar vi znotraj sebe, globoko v srcu čutite in veste že od otroških dni. 
Zdrsnite nazaj po zgodovini, ko ste bili še otrok – kaj ste želeli, po čemu ste hrepeneli? To je 
nekaj, kar se skriva kot balon v vašemu jedru vašega jaza ali obraza. 
 
Če boste želeli imeti zdravo telo, je torej izjemno pomembno, da spoznate sami sebe, da 
priznate sami sebi, kaj si želite in to tudi dobite. Da ozavestite vsak moment – kaj je dobro 
in kaj je slabo.  
Zato imate zavest. Zato imate višjo postavitev in tudi, konec koncev, lastno modrost. 
 
Zato bodite pozorni!  
Če ljubite, ne skrivajte. Tudi, če ste v vezi, ljubite iskreno. Priznajte si! Če je obojestransko, 
je to tisto nekaj, kar vi rabite, potrebujete in sprejmite. 
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Namreč, ko se dva ljubita, med srcem nastaja vez, bela energija, katera se tvori kot osmica. 
In to ni le vez med vama, vendar, v tej osmici, pazite to! Si predstavljate? Srčna energija se 
poveže v osmico na njegovo srce in nazaj. Nastane tako, kot bi naslikali osmico. V teh krogih 
nastaja prazen prostor. Vendar ni prazen prostor – membrana. Znova membrana. Znova 
odsev. Ta energija dobesedno oddaja snop svetlobe ali nekakšen portal ali shrambo. 
Kakorkoli jo opevam, je prav. 
 
Ta energija nastane kot bela energija, katero imate deloma tudi kot slap svetlobe že od 
rojstva, ves ta živi življenjski čas, tukaj pred seboj, na levi strani. Zato pa imate belo 
energijo rahlo na levi strani, ker je ta energija osmice življenjska energija tistega nečesa, 
kar vi imate kot popotnico. 
 
Če vi zmorete spojiti srčno energijo in si priznati – ne rabite priznavati moškemu ali ženi, ali 
bratu ali sestri – sebi, da ljubite, da je to tisto nekaj, kjer se bela energija spoji s to osmico 
ali s tem stebrom, ste zmagali v svoji usodi. 
 
Zakaj? 
Ker se takrat odpre portal srčnosti in srčne naravnanosti in vi lahko pretočite sebe v višjo 
raven, vendar le, če ste iskreni. 
Če niste iskreni, oblebdite, obvisite ali tako kot, da bi obstali. 
 
Vendar, če ste iskreni, zavibrirate kot snop svetlobe in se na vrhu prične ta energija 
razprševati. Ko ste zaljubljeni, vaša avra dobesedno kar teče in se razteza. Zato tudi žarite. 
Zato tudi težko skrijete, da ste zaljubljeni, ker ste malce norčavi, ker ste drugačni. Ker ste 
takšni ali drugačni. 
 
Vendar, bolj, ko raste vaša avra, bolj seva ta snop te svetlobe. Bolj privabljate k sebi Višja 
bitja, katera vam realizirajo lahko tudi pot k usodi. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA S STEBROM ŽIVLJENJSKE ENERGIJE (posnetek 44:31) 
 
Vendar, ker ima osmica dva snopa – eden je vaš, eden je njegov, torej, lahko povežete dva 
snopa, je zelo pomembno, da se zavedate, da to je glavni steber zdrave, žive življenjske 
energije. 
 
Če želite ozdraviti telo, povlečite in pričnite pripenjati to energijo tega stebra v notranjost 
svojega telesa. Lahko naredite čisto preprosti trik.  
 
Ko boste imeli steber ustvarjen, le pomislite na srce in iz srca boste začutili nit, kako teče v 
notranjost tega stebra. In jo pustite tam. 
Nastane prazen prostor, kot sesalna gobica, katera sesa in vakuumira.  
 
Nato si povežite možgan in iz možgana naj teče bela energija, ali snopek ali nitka, lahko 
tudi različne barve. Lahko tudi iz same čakre. Ni pomembno! Pomembno je, da plasti 
povežete medsebojno. 
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Nekdo Mi pravi, tukaj Mi opeva, da je dobro, da bo morda najlažje za vas, kateri ste nekateri 
tudi bolj začetniki, da greste kar iz same čakre, ker čakra je potem povezava z organi in se bo 
ravno tako stekala energija v vas. 
To pomeni, da ko aktivirate ta steber, lahko to življenjsko energijo počrpate nazaj, hkrati 
pa povlečete te niti, kot bi iz čakre zaznali lasek ali najnižjo točko te spirale. Se pravi, 
spirala je zavita in na najmanjši točki zaznajte to nit in jo izpustite direktno v ta steber. 
Pripnite te čakre v ta steber, beli steber in zaznali boste, ko boste vdahnili, boste zaznali 
kot, da je energija pričela teči v vas. To je tisto, kar je najbolj pomembno za vas! 
 
In tako se boste nahranili na zelo preprost in enostaven način. Energijo zdravja ali zdravilno 
energijo boste od zunaj počrpali v sebe, v svojo notranjost.  
 
In ne le to! 
Tisti, kateri nimajo ljubezni in še nimajo nekoga, katerega bi nekako zapazili in se zaljubili, 
pa se le preprosto naredi tako, da si prizna sam sebi, si ustvari program, kot Smo ga 
predhodno opevali, se pravi, da ozavestite in da si ustvarite novi zapis nove postavitve 
ljubezni, ljubečega odnosa, se pravi, vsegá, po čemer hrepenite in se ravno tako aktivira le 
vaš steber. Ne od partnerja, vendar vaš steber. 
 
In ravno tako boste zaznali gosto belo energijo na levi strani telesa. Ker je telo razrezano na 
več smeri, se pravi, po sredini, po hrbtu, iz strani, obeh strani. Se pravi, kot bi dali štiri 
postavitve skupaj, v eno stojno energijo. In vsaka stojna energija je po plasteh znova 
prerezana. Tako kot so čakre nizane, tako so niz nad nizom, plast nad plastjo, svet nad 
svetom, dimenzija ali galaksija v vesolju, tudi v človeški postavitvi. 
 
Da boste imeli zdravo telo oziroma ohranili zdravo energijo, je pomembno torej, da 
ozavestite sebe. Na to se pripnite, na ta beli steber, katerega imate že od življenja, od vdaha, 
to energijo v sebi. In večkrat, le pomislite na to, tudi, ko boste kaj delale – morda kuhale, 
morda sedele za računalnikom ali karkoli v poslu delale, se le spomnite na steber. Ni ga 
potrebno vizualizirati.  
 
Spomnite se in ozavestite se, da imate beli steber. 
Imate čakre in iz vsake čakre zavestno poženite energijo oziroma nit in jo spustite v ta 
steber. Zaznali boste, kako se črpa in hrani energija nazaj in se transformira tako v določen 
organ. 
 
Tam, kjer imate blokade, kjer imate večji primanjkljaj energije, boste morda začutili 
bolečino. Zakaj? Ali pa večji pretok energije. Zato, ker tam, na večjo mero ali moč črpa se 
ta energija nazaj.  
In tam, kjer je organ, tako kot bi dejali, ni dihal, pa znova mora dihati, potrebujejo celice 
nekaj časa, da se energetsko uskladijo, da se potem tudi po drugih postavitvah in redih 
usklajuje. Se pravi, je to tista postavitev, kjer si na enostavni energetski način lahko 
pomagate ali postavljate energijo nazaj. 
 
Vsa moč ozdravitve je v vas samih. 
 
 



 

 13 

BOLEZNI OTROK 
 
Otroci, kateri so bolehni ali imajo neozdravljive bolezni, je lahko odraz davnine. Tako, kot 
Sem dejal, da so oni morda kaj zagrešili ali slabega naredili, ali pa, da čistijo in pomagajo 
namesto nekoga, običajno v družinskemu krogu, zaključevati ali popravljati neki zapis. To 
je lahko osnova pri otroku za bolehno telo. 
Ali pa iz tega življenja, dragi moji, vi njemu ne dajete tistega nečesa, po čemur duša 
hrepeni. 
 
Vi imate svoje otroke radi – tako ali drugače. Včasih jih prekomerno zasipavate z darili, s 
pozornostmi, z vsem, kar se vam zdi smiselno. 
Vendar, priznajte si! Včasih jih malce podkupujete. Priznajte si. In to ni greh. To je 
ozaveščanje programa. In ker ga vi ozavestite in ga pričnete spreminjati, boste v 
naslednjemu koraku, ne kupili sladoleda zato, da vas bo otrok imel rajši in morda nahranili 
njegovo kandido in še kaj drugega, vendar boste naredili tako, da boste tisti moment, ko 
boste želeli otroka podkupiti, se ga morda celo znebiti, da boste imeli mir in tišino pred 
seboj, mu morda prižgali računalnik ali kaj drugega, se spomnite na ta moment – ustvarjanje 
programa. 
 
Kar vi odganjate proč od sebe in izgubljate življenjsko zdravo energijo zaradi tegá, ker ste 
nesrečni in ne srečni, se enako odvija v otroku. In zato otrok v določeni starosti lahko kar 
na vsem lepem zboli.  
 
In znova smo tam. 
Ko otrok na vsem lepem zboli, verjemite, ni nič drugega kot čustvena rana ali bolečina. Pa 
lahko imate otroke neizmerno radi, vendar so lahko žalostni znotraj sebe. 
 
In vse se prične in konča v družinskemu krogu – ali zgodovina ali pa sedanjost. 
Skorajda nikoli se ne podaja karma osebi izven družinskega kroga. 
 
Kot bi dejali, dobite paraplegika v družinski krog, pa ne veste, kaj bi z njim počeli. Ali pa, da 
se ukvarja s kakšno drugo težko boleznijo ali postavitvijo, je to pravzaprav zelo preprosto, da 
nekako prišepnete, da je to nekaj od drugod. 
Vendar, ni od drugod. Ali je nekaj od vas ali pa dela za vas. Če pa je zelo, zelo zloben ali 
hudoben, pa vam to že govori dejstvo, ker je popadljiv, agresiven, sovražen in nemočen, da 
je to nekaj, kar je od njega samega. 
 
Tako pri otrocih in pri odraslih točno vidite, ali je nekaj njihovega ali pa ne. 
 
Imate mnogo bolnih ljudi, bolehnih ljudi, pa imajo vedno nasmeh na obrazu. Imate pa še 
več takšnih ljudi, kateri so besni, jezni, agresivni in popadljivi. In takšnih je veliko. In takšni 
čistijo svojo karmo, svojo usedlino, svojo postavitev. 
 
Če boste želeli biti zdravi in sprejeti bolnega otroka, bolno osebo, ali tako ali drugače 
ostarelo osebo, se najprej ozavestite, kaj bi vi radi? 
Mnogo ljudi opazujemo in vidimo, da se predvsem starostnih ljudi mnogo ljudi dobesedno 
odmika. Vendar ne zato, ker vas čas tempa priganja, da nimate časa za njih. Ne zato, ker 
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imate službe in obveznosti. Vendar zato, ker je bil nekoč primanjkljaj ljubezni in je nekaj 
zmanjkalo. Nekaj, kar vam niso dali ali pa so vam, pa vi niste znali sprejeti, se pravi, vam je 
potem nekdo v breme. 
 
Vendar, če pa boste še malo bolj iskreni in pogledali v sebe, pa boste z osupljivostjo 
ugotovili, da lahko partnerski odnos ali sam partner močno zamaja vaša tla pod nogami in vi 
zdrsnete v odločitve, v katerih niste sami. 
 
Zato bodite zelo pozorni – čustva, ljubezen in iskrenost. To je osnovna hrana za dušo, za 
duha, za zasnovnika, za vsakogar, kdor je živ in gibljiv. Tudi za tiste živali, katere se nekako 
gibajo, ali premikajo ali postavljajo v tej postavitvi. 
 
In torej, ne pozabite! 
Vse je program. Ozavestite vsak moment, kaj si želite in kaj dobite. Kaj želite imeti v 
bodočnosti ali tisti moment. In verjemite, ustvarjate shrambo. Ustvarili boste program 
sreče. Ta sreča je tista, katera bo pritegnila nasprotnika na vas. Nove ljudi, ker se bo nova 
membrana odpirala in počasi vas bodo zapustili in izpustili stari. Vendar, ne zato, ker bi bili 
tako slabi, vendar zato, ker ste se vi odločili, da ne boste več s slabimi, vendar z dobrimi. In 
tako boste počasi sebe preusmerili. 
 
Zato se ne bojte v življenju sprememb. Zato si vedno priznajte in se radostite bolečine ali 
sprememb. Vsaka sprememba prinaša bolečino le zato, ker je potrebno ozavestiti in 
spremeniti program. In vsako ozaveščanje vam daje novo spodbudo, novo postavitev. 
 
TEHNIKA – SAMOZDRAVLJENJE SEBE (posnetek 57:06) 
 
Kadarkoli vas v nekemu delu telesa nekaj boli, na primer, da imate morda težave v rodnemu 
predelu, Bom dejal čisto preprosto, lahko naredite tudi takole, zelo preprosto: 
 
Zaznate to belo energijo ob sebi. Če boste morda se sfokusirali, jo boste zaznali na levi 
strani. Vsak ima svoj steber ali stebriček. In tam, kjer se dotaknete te energije, vas 
dobesedno kar speče v dlaneh. In jo imate aktivirano, ker vam je tudi Jezus nekaj podaril v 
tej smeri, tako, da bo še bolj izrazito. In se jo lahko brez težavic dotaknete. Prav začutite jo, 
kje jo imate, ta steber energije.  
Le sprostite dlani in jih dajte pred seboj. Boste zaznali steber energije. 
 
Ko zaznate ta steber energije, lahko dlani pustite takole viseče ali lebdeče na temu stebru 
in boste zaznali, kako energija teče v notranjost, skozi vaše dlani, v določene organe. Kot bi 
se stekala po notranjosti. 
 
To lahko delate, kadarkoli se spomnite. To ni potrebno se nič povezovati. To je nekaj, kar je 
vaše. Kot, da imate to v vašemu domu. Ker vaša avra je vaš dom. 
 
Sedaj se sfokusirajte, kako energija teče in migeta, kako jo zaznavate po dlaneh.  
 
Ko se dovolj zgosti, prične teči na točno določeni organ. Če boste dobro sfokusirani, tam, 
kjer imate primanjkljaj energije, vas bo pričelo malce – ali pikati ali pa skeleti. In se bo v 
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določenemu momentu, iz samega belega stebra, povezala energija na določeni organ in bo 
nastal takšen tokokrog tega dela. 
 
Tisti, kateri pa rajši polagate dlani na sebi, pa se vedno zavedajte najprej tega stebra, se 
dotaknete tega stebra, da aktivirate to energijo in začutite bolehni organ ali primanjkljaj 
določenega toka energije. In ko zaznate polnost v vaših rokah, to energijo, dobesedno kot 
meglico, postavite na delež, kjer ga čutite in se bo avtomatsko ali podzavestno, ali kako naj 
drugače prevedem, če ne znam drugače prevesti?, se pravi, se ta energija skozi dlani, zgornji 
del dlani, spaja z vami, ker ste ga dobesedno prenesli in se tako lahko zdravi tudi organ. 
 
Kar poskusite! 
Se pravi, se dotaknete stebra, se zazna ta gostota te energije in to energijo, dobesedno, 
kot bi jo premaknili na en del organa, kamorkoli začutite, da vas nekako povleče dlan, tam 
pustite, da to nekako steče naprej. 
Zaznali boste pikajočo se energijo, kot bi vas v organu ali v deležu pričela ta energija spajati 
ali celiti. Vedno pustite toliko časa, dokler čutite, da je prav, da potrebujete. 
 
To lahko delate tako, ko boste kaj delali, brali ali karkoli v službi delali, sodelovali.  
 
TEHNIKA ZA UMIRITEV, POMIRITEV SAMEGA SEBE 
 
Tudi, če se boste želeli umiriti, primite steber in si ga poveznite tako kot na sence, na te 
predele in dejansko se energija, pritisk zvakuumira, ker se energija skozi dlani povezne 
skozi možgan, jo povlečete navzdol in boste začutili, kot bi dobili zastirko, ali plašč ali 
kakšno takšno zaveso, preko sebe in se bo energija počasi raztopila.  
 
To delajte takrat, ko ste res psihično utrujeni ali pa imate kakšnega tečnega šefa ali tečno 
ženo ali tečnega moža in bi morda kar eksplodirali.  
Preprosto se oprimite stebra, aktivirajte to energijo. To je trenutek ali dva. Takoj jo boste 
zaznali na dlani in jo le povlecite na sence, jo pritisnite in povlečete navzdol in boste 
zaznali, kako se energija spira. 
 
Takrat boste življenjsko energijo prenesli v notranjost in se bo pričel ta tokokrog tega 
črpanja. Ta steber te bele energije pa je po zunanji strani, tako kot bi bil resasto postavljen, 
kot bi bil nekako, hm, kako naj se izrazim?, kot bi bili laski. 
Si predstavljate, drobni laski, kateri črpajo iz vaše avre izgubljene ali speče energije. Ko 
boste vi to ozavestili in opazovali zunanji del tega stebra, boste videli, da je to kot magnet 
in ta steber, ko ga aktivirate, lahko pobira izgubljeno energijo iz vaše avre v ta steber in jo 
daje nazaj v vaše telo. 
 
In vsak otrok ali dojenček, novorojenček ima ta steber vakuumiran, zaprt. In ko prične 
njegova življenjska energija zaradi šoka, strahu, udarca, padca, joka, žalosti, nekega 
neprijetnega trenutka, se aktivira in košček te energije spolzi navzven.  
V prvemu momentu, ko se prva energija, življenjska, spusti navzven iz otroškega telesa v 
vašo avro, se odpre ta beli kanal. To je ta snop bele svetlobe, kateri je predhodno tako, kot bi 
bil jajček, kot bi bil vakuum, zid okoli vsakogar in vas vakuumira. 
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Tako, da, vse je prepleteno. In vse se dogaja zaradi čustev. 
Dandanes ljudje prehitro odhajate, vendar ne zaradi tempa življenja, vendar zaradi čustev. 
Zato, ker vas čustva zlomijo, prizadanejo, ranijo in nekako povzročijo izpuščanje te življenjske 
energije. 
 
Nekateri se radi igrajo in dajejo dlani skupaj in čutijo to življenjsko energijo. Dokler jo 
imate dovolj znotraj, se ta energija dobesedno vije in premika z vami in jo lahko vlečete na 
vse smeri. Če jo daste energijo pred belo steno, dragi moji, jo boste videli s prostimi očmi. 
Ko pa nekako energijo preveč izpuščate, pa jo imate več zunaj kot pa znotraj, pa boste že sila 
težko videli to belo energijo okoli, to življenjsko energijo med dlanmi, katera je povezana na 
dlančnih čakrah, tudi na steni. 
 
Tako si lahko tudi preverite. Tako se lahko tudi učite. Vendar, prosim, brez preplaha, če 
vidite, da ne vidite energije, da ne boste mislili, da ste že konec in zaključili svojo zgodbo. To 
pomeni le to, da se je potrebno dotakniti kakšnega stebra in energijo znova povleči v 
notranjost. Nič drugega! 
 
Z vami ni konec, ker imate še veliko za postoriti. Prav? 
Da ne bo kakšnega neprijetnega preplaha, ker Sem polovil neko misel od neke osebe: »Ko ne 
bom videla, bo konec.« Ne bo konec, ker še niste zaključili. Konec je takrat, ko Nebo in telo 
skupaj hočeta, da je konec, ko izpraznete zapise, kateri so postavljeni kot lističi na vaši levi ali 
malo na desni strani, kjer imate zapise. 
In ko izpolnete vse svoje postavitve, izpolnete tudi to, čas. Vendar, še imate leta pred seboj.  
 
Kakorkoli že.  
Sedaj poznate eno od svojih največjih skrivnosti, eno od najbolj preprostih življenjskih 
situacij, kako sebe regenerirati in kako sebe postaviti.  
 
In še eno pikico na »i« vam Bom postavil: 
Vsak otrok žari. Njegova koža je bela in sijoča. To opažate vsi. Energija, katera ga vakuumira. 
Večkrat, ko se prestraši, bolj energija usiha, bolj se odpira ta beli kanal.  
 
TEHNIKA – PRAZNENJE STEBRA, POBIRANJE ENERGIJE NAZAJ IN HRANJENJE TELESA 
 
Če boste vi želeli energijo dobiti nazaj, postanite zvesti in iskreni sami sebi, poslušajte 
svoje srce, svoj občutek, svojo radost in se dotaknite stebra in praznite steber. Vedno bolj 
ga praznite, vedno več energije boste imeli v sebi, vedno bolj boste žareli.  
In mnogi vam bodo zavidali, ker bodo mislili, da ste zaljubljeni. Pa znova se bodo izkazali kaj 
in kako. Zato naj bodo zavistni, vi pa iznajdljivi. Pobirajte to energijo nazaj in nahranite znova 
telo.  
 
Tako, da, to je tisto, kar bi vam rad nekako za zaključek tudi prišepnil. Jaz bi nekako 
predlagal, da bi imeli majčkeno premora, da si majčkeno oddahnete, da tudi Jaz nekako dam 
Lani nekaj minutk, da se malce nadiha in malce odpočije. Potem pa Smo pripravljeni še 
odgovoriti na kakšno vprašanje. In zagotovo bomo sklenili nekakšen sklop tegá, kar vas 
morda tukaj zanima ali pa tudi ne. 
 



 

 17 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim. Takole, le še trenutek, pa Smo znova z vami. 
Takole. Sedaj Smo se znova povezali nazaj, tako, da upamo, da nekako vse nemoteno poteka 
tudi v naših sferah in svetovih. Glede na to, da imamo drugačne čase, drugačne postavitve – 
danes Smo res kar nekakšni eksperti za nekaj unikatnega.  Ko bi vi pogledali v naše smeri, bi 
se le še smejali. Tako nekako eksperimentiramo in nekako kreiramo, da povezujemo plasti, 
svetove in vse, ker Smo tako kot bi se gledali v določenemu času, kot bi se gledali izza stekla 
v steklo. Kot bi tortico poskušali pojesti na drugi strani nekakšnega ogledala ali zrcala. Tako 
nekako se plasti zapirajo glede na ta urni čas. Vendar, so pa znova še novi prešli in prišli, 
tako, da nas je še majčkeno več skupaj povezanih. Vendar, hkrati pa Smo se tudi zamenjali. 
 
Jaz Bom sedaj odgovarjal na vaša vprašanja, tako, da upam, da Mi bo nekako vse skupaj 
nemoteno potekalo. Namreč, kar, se kar trudimo v prevodih in Smo našli kar nekaj zelo 
zanimivih izrazov v Lanini glavici, ali možgančku ali zavesti. Takšnih, nekaj lepih, simpatičnih, 
tudi sočnih izrazov, katere pa ne Bom uporabljal. 
 
Vendar, kakorkoli že, Moje imenovanje je pravzaprav le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet 
Visočanski. Tako Mi pravijo ali Me opevajo.  
 
Glede na to, da je ta čas namenjen vam in da bo nekako ta čas predvsem postavljen za to, da 
Bomo odgovarjali na vaša vprašanja in Smo se tudi spustili dosti na nižino, Sem nekako 
pripravljen odgovarjati na kakršnokoli vprašanje. In če je morda kdo zainteresiran, da bo 
morda kaj vprašal, kar izvolijo, z besedo na dan. Kar izvolijo. 
 
»Moje vprašanje je bolj osebno in se tiče moje trenutne situacije v službi. Za druge ne bo 
zanimiva. Samo jaz bi vseeno želela, če lahko – nekaj, kar nekaj neprijetnosti sem doživela, 
pred mojim odhodom iz te službe, iz katere se zdaj odpravljam. Pa če mi lahko na kak način 
poveste, kaj bi lahko še naredila, da bi izboljšala svoj položaj. V zvezi s tem vprašanje, ali 
naj odpošljem eno sporočilo eni osebi, s katero sem govorila. Ali še lahko tukaj kaj dobim, 
iztržim, da bi se jaz malo boljše počutila, no?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Ali ste morda opazili, koliko zavesti, zavisti in neprivoščljivosti je na temu področju? Bodite 
pozorni na ljudi, kateri vas obkrožajo oziroma so vas nekako obkrožali.  
Nekateri ljudje so si dobesedno želeli prav to, kar ste si vi sprovedli in pridobili. Tako, da, 
malce bodite popustljivi in nekako poglejte tako, malce na oko in jim pustite tistih nekaj 
minutk njihovega neprivoščljivega vedenja. 
 
Vendar vidim, da znate nekaj poslati. Vendar vsega ne bo oseba, določena, res razumela. 
Kot, da ne bo hotela sprejeti, vendar se bi jo pa vsidralo ali vlilo dejansko globoko v 
podzavest in bo skozi to ustvarjena karma. In po tej karmi bo ona nekako pripravljena in bila 
v določenih zapisih nekako zapeljana, da bo ona pričela tudi del vaše poti nekako uravnavati, 
usklajevati in postavljati. Ker je bilo tukaj zavestno ravnanje in zavestna postavitev, je to tisto 
nekaj, kjer bo ta oseba, dejansko v nekemu programu, tudi pričela marsikaj spreminjati. 
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Tako, da, kakorkoli boste naredili – če ne boste nič naredili in nič poslali, kot vidim, boste 
nekako imeli ves čas tisti grenak priokus, da bi bilo pa morda dobro, da bi koga malce 
sklofutnili ali oklofutali. 
Če pa boste poslali, pa jo boste spekli. Vendar se bo postavila tako kot v bran, da morda pa 
to res ni vse tako. Vendar bodo pa določena dejstva, mimo katerih oseba ne bo zmogla iti. 
Vendar, skozi to ji bo postavljena karma. In skozi to se bo ona, tudi čez leto dni, pričela 
ukvarjati z lastnim programom. Morda tudi prej, kot vidim, vendar, zavist pa vsekakor bo. 
 
Jasara. Izvolijo. 
 
»Jaz bi vprašala za hčerko. Odpravlja se v tujino in ima velike probleme v šoli z eno 
profesorico. Ali bo uspela in na kak način? Kako dolgo bo, če bo prišla tja in če lahko 
pomagate?« 
 
Ta oseba ji je karmična oseba. V tej postavitvi je potrebno tudi pogovor. Bi se znali tudi vi 
nekako vplesti v to. Poskušajte nekako pritisniti na njena čustva, na njeno, tisto ženstveno 
področje. 
Tukaj je oseba, katera je zelo močno zavrta in zelo nekako zakomplicirana in zakompleksana 
oseba. Tako, da z njo, s to profesorico, je potrebno dejansko znati. 
 
Bodite taktični in bodite tako, da boste nekako zavijugali na njena čustva. Vendar, znate tudi 
nekako pritisniti na to, kot na neko materinstvo in vidim vas, da boste tudi vi se pomešali v 
to. Vendar, na koncu zna uspeti tudi mimo vsegá.  
Ne glede na to, kako bo ta oseba zavirala ali zapirala, bo deklica dosegla svoj uspeh in 
dosegla svoj lastni cilj, ne glede na to, kako se bo nasprotna oseba vedla ali pa nekako 
postavljala. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Jaz bi vas pa najprej iz srca pozdravila, tukaj, v tem mestu, v Mariboru na Štajerskem. In 
upam in si želim, da bi košček te vaše ljubezni, bom rekla, razletel nad Maribor in temu 
mestu vlil neko upanje. Res, hvala vam, da ste tukaj.« 
 
Ponižno, ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. Bomo videli, morda pa res kaj pred 
odhodom še potresemo na vaše mesto.  Vendar, Bomo videli. Se bomo potrudili. 
(smeh) 
 
»Vsaj, da ljudem vlijete upanje.« 
 
Vsekakor da. 
 
»Potem, če dovolite, (izvoli) jaz bi se Jezusu zahvalila, ker sem pozabila zadnjič, ko sem bila 
na osebnem srečanju, ker mi je nekaj daroval, ker sem pozabila. Hkrati, pa če dovolite, 
(izvoli) bi se Jorgovanu opravičila – on ve zakaj. (smeh)  Če ne, bom pa drugič povedala.« 
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Potem ne Bom niti gledal niti pogledal. Naj bodo to skrivnosti. Ne. Ne. Ne Bom gledal. 
 
»On bo vedel, zakaj se gre.« 
 
Vsekakor. 
 
»Potem bi pa za sebe imela vprašanje. Še vedno čutim neko energijo. Neko energijo, ki se 
mi včasih, bom rekla tako bolj v prsih, v prsnem delu pretaka gor v grlo in tudi po levi 
strani navzgor. To mi sicer okoli grla povzroča, da me duši. Ali je to odziv materije? Včasih 
zapazim, da ko nekaj takšnega pojem? Ali pa je to odziv, ko nekaj takšnega pomislim? 
Potem bi vas pa še samo vprašala, če lahko, kaj moram jaz še narediti za moj tale trenutni 
partnerski odnos, da se uredi vse tako, kot se mora za oba?« 
 
Hm, zelo dobro vprašanje. Zelo veliko. Pa poglejva najprej na partnerski odnos. 
Tukaj v temu partnerskemu odnosu, tako kot Smo predhodno dejali, bodite iskreni do sebe, 
ne spreminjajte moža. Spremenite sebe, delite sebe, se pravi, v teh postavitvah in zgradite 
sebe. Tako se boste počasi vzdigovali in se približevali svojemu osnovnemu zapisu – usodi. 
To je tisto, kjer boste srčno se povezovali in usklajevali.  
 
In tukaj nastaja tudi določena težavica. 
Vi imate okoli srca prav bolečo ljubečo energijo, katera je rahlo, nekako tako kot ovita 
okoli srca v temu grlenemu predelu. Kot bi dejal, da bi se nekaj ovijalo okoli ščitnice v 
notranjosti tega predela. 
 
Kaj govori ščitnica? 
Izražanje. Izražajte se. Ne tlačite v sebe. Ne dajajte vse na sebe, vendar dajajte navzven. 
Izražajte se. To vas pelje k ozdravitvi, k zdravemu odnosu, predvsem pa k dobremu vašemu 
počutju. In vse se tako odvija kot se mora odvijati, ker je tako tudi postavljeno, ker točno 
plujete v takšne smeri, da bosta oba srečna in ne nesrečna. Vendar, vedno pričnite pri sebi! 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. Izvolijo. Kar izvolijo vprašati. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz sem danes prvič pred vami in hvala lepa, da mi je bilo to 
omogočeno.«  
 
Jasara. 
 
»Vprašala bi rada za mojo psičko. Pol leta ima polno zdravstvenih težav in poškodb. Zdaj 
trenutno kot neka alergija ali nekaj takega. Veterinar ji je napisal Medrol. Dajala sem ji pet 
dni, vendar ni bilo nobene spremembe. So pa zelo škodljive. Imajo velik stranskih učinkov 
te tablete tudi na hrbtenico, ki je imela poškodovano. In bi vas prosila, če mi lahko poveste, 
kako bi ji pomagala?« 
 
Ona prenaša oziroma ta psička prenaša energijo družinske karme na sebe. Kot bi dejali, da bi 
bila filter za vas ali za družinsko okolico.  In ona dobesedno na sebe črpa staro karmo, staro 
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usedlino. Te težave na koži je pravzaprav plod sežiganja telesa. Tako kot ste nekoč vi goreli 
kot bakla, ko so vas nekako obsodili in po krivem sodili, so vas nekako tudi dali na grmado in 
je ta energija, katera je bila nekako poškodovana v zapisu, pretočena prav na kužka. In ta 
kužek pravzaprav nekako čisti ali nekako uravnoveša to. Zato je tudi ta čustvena povezava ali 
ta čustvena energija. 
 
In ne le to! 
26 takšnih plasti ima ta živalica na sebi. Vendar, na koncu se vse dobro postavi. 
 
Jaz bi svetoval – poskušajte dajati v vodo malce koloidnega srebra, te srebrne vode. Kako naj 
se drugače izrazim? Mislim, da Sem našel pravi izraz. Ali pa malce aloje vere, se pravi, stisnite 
malce aloje in dajte v zmes hrane, da ta kužek to dobi v sebe. To je nekaj, kar mu zna tudi 
zelo, zelo pomagati. Tudi pri regeneraciji določenega organa, kjer dejansko tudi boleha. 
 
Zdravila imajo mnogo stranskih učinkov, tako, da bi bilo dobro tudi prečistiti telo. Vendar, 
prav s to srebrno vodo bodo tudi ledvička in jetra boljše delala in se bo tudi hitreje izluščil ta 
strup. 
Je pa tudi dejansko ta karma, mimo katere pa ne vidim, da bi ta kužek zmogel iti. Če pa mi 
dopustite, pa Bom obhajal, pa da vidim, kaj lahko naredimo na temu področju. Vsekakor se 
Bomo potrudili za obe. 
 
»Lepo prosim.« 
 
Vsekakor. 
 
»Še eno vprašanje za sebe. Zadnje čase se mi rapidno slabša vid. Začela sem gledat v 
Sonce, vendar, mislim, ne vem, če je to dovolj. Kaj naj še napravim?« 
 
To je dobro. Sonce je tako kot laser, kateri zdravi oči. Če zrete v Sonce, katero zjutraj 
vzhaja, to pomeni, da dobivate hranljivo Sonce, hranilno energijo. 
Kadar pa zrete v Sonce, katero zahaja, pa vas razbremenjuje, tudi čustveno.  
 
Tako, da, glede na to, katero področje želite očistiti ali nekako pocartati.  
 
Oči so namreč področje tistega predela, kaj želite videti in česa ne želite videti, ali pa se 
soočati s to postavitvijo. Tako, da, dajte, poskušajte zreti tudi v Sonce, katero zahaja. Vendar 
je to nekaj, kar vam bo zagotovo, zagotovo tudi pomagalo.  
 
Vendar, delajte tudi na čustveni bazi.  
In, če boste sebe dobro opazovali, boste dejansko zapazili, da takrat, ko ste na čustveni bazi 
zelo zelo šibki, zelo prizadeti, se vam tudi vid poslabša. Kot bi se nekakšna mrena ali 
nekakšen vosek ujel nad vami in slabše vidite. 
Ko ste radostni in nasmejani, se pravi, ko neko breme žalosti odide, tudi vaše oči bolje vidijo. 
Tako, da, to je tisti energetski duh, kateri se zliva ali preliva. Tako, da, na to bodite pozorni. 
 
»Najlepša hvala.« 
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Prosim. 
 
»Vprašala bi še samo za psičko. Koliko kapljic tega koloidnega srebra, da ji ne bi preveč 
dala?« 
 
To dajte v kakšno skledčko. Morda tri do pet kapljic, pa boste videli. Postopoma dodajajte. 
Vendar, če bo premočen okus, ga tudi psička ne bo kaj veliko želela nekako uživati. Tako, da, 
dajajte po kapljicah, pa boste videli koliko in kaj. Postopoma zvišujte. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Lepo pozdravljeni. Iz vsega srca se vam zahvaljujem, da ste prišli v Maribor, k nam blizu. 
In tudi se zahvaljujem za vse daritve, ki jih prejemamo in jih bomo prejemali. Zdaj bi pa jaz 
imela, prosim lepo, dva vprašanja. Namreč, jaz sem že dvakrat zbolela za hudo boleznijo, 
na, za tem pa je moja mama zbolela in mi je letos tudi umrla, januarja. Zanima me, ker 
sem imela jaz taki občutek, če je morda ona del tiste, tiste moje karme prevzela na sebe. 
Na nek način kot, da bi mene s tem rešila, kot da bi meni podaljšala življenje. Vem. Mogoče 
pa samo občutek?« 
 
Pa se vrnimo na tematiko iz predhodnega dela. Se spomnite, ko je nekako Brahma opeval, 
kako starši nekako pretočijo del energije v otroka in se potem znova ta ciklus ponavlja. Pri 
vaši materi pa je bilo tako, čisto identično. Vendar, ta energija ali karma se nekako pretaka iz 
enega deleža v drugi del. Vendar, ona je nosila glavnino. Tako, da, velik del te energije je tudi 
odnesla ali ponesla s seboj in takoj vas je tudi razbremenjevala. Vendar se še ni čisto 
popolnoma soočila oziroma nekako odpuščala sama sebi. Vendar, je pa tudi tista, katera je v 
davnini že povlekla tudi tujo karmo na sebe in za njih tudi postavljala in sestavljala. In to je 
tisto, kar je morda tudi zelo velika preizkušnja. 
 
»Hvala. Pol bi pa še imela samo eno vprašanje, kar se mojega partnerja tiče, ko smo zdaj 
imeli to iskrenost in to ljubezen in tak naprej, to tematiko. Jaz čutim, da v bistvu mojega 
partnerja ne morem več, da ga ljubim. Ker vem, si ne znam predstavljat te osmice, ta bela 
snopa. Je pa res, da živiva skupaj in da pač čutim do njega bolj neko prijateljstvo, kot pa 
partnersko ljubezen. Zdaj pa me zanima, ali je dovolj, da jaz sama sebi to priznam in to 
ozavestim ali v bistvu, kaj v taki situaciji storit?« 
 
Predvsem ozavestite, da je to tisto nekaj, kar želite imeti le kot prijateljstvo. 
Partnerstvo je pravzaprav zaveza ali zaobljuba, po Božji besedi ali po Božji podobi, da se v 
partnersko postavitev zavežeta le dva, katera se ljubita in se bosta ljubila v večnosti, pa vse 
do onemoglosti. Vendar, temu še zdaleč ni tako. 
 
Jaz bi dejal tako: 
Tudi prijateljstvo veliko več odtehta kot slaba, prhka, šibka veza ali zakon.  
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Jaz bi dejal, da vse veze, katere so slabe, prhke, zaključene in jih umetno podaljšujete – 
zaključite in spravite v prijateljski odnos. To ne pomeni, da se morate sedaj kar raziti in iti 
vsak po svoje. Tudi v hiši, v domu, se pravi, le da pade ta obljuba ali zaobljuba. 
 
Ko se vi zavežete in zaobljubite, nad vami nastane nekakšna osmica. Ta osmica je tako, kot 
bi dejali, da bi se vaš steber poveznil na njega in njegov steber poveznil na vas in se tako 
združita – v dobremu, v slabemu, v popolnemu, v kakršnemukoli. Vendar, skozi to nastajata 
enostno vseh zapisov, ne ljubezni, ker je običajno ljubezen tako, malce pretočna. 
 
Tako, da Jaz bi predlagal, da v takšnih postavitvah spravite vse v ta prijateljski odnos. In to 
je moč.  
 
Na koncu tisti, kateri zmorejo partnerski odnos spraviti v prijateljski odnos, v to simbiozo, 
so zmagali na celi postavitvi. To je moč. To je modrost. To je tisto nekaj, popolnost, kjer 
niste obteženi, kjer ste razrešeni, kjer ste osvobojeni in niste ujeti še v nadaljnjemu toku. 
 
Tako, da, Jaz bi vsekakor, vsekakor predlagal ljudem ali tudi vam, da imate res ta prijateljski 
odnos in vedno poslušajte sami sebe. 
Vendar, v to je potrebno iti takrat, ko to začutite. Ne zato, ker vam nekdo prišepne, ne zato, 
ker vam je nekdo tako predlagal, vendar to dozori v vas. Bolj, ko boste ozaveščali in bolj, ko 
boste shranjevali to v  balon, bolj boste jasno čutili, kaj si želite in to tudi dobite. In to je za 
vaju oba popolna zmaga. 
 
»Iskrena hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. Vprašajte naprej. Izvolijo. 
 
»Najprej najlepša hvala za današnji dogodek in za vse, kar se tu dogaja in pretaka. 
Razmišljam o enem potovanju v Brazilijo, v, k enem mediju Jon of God-u z namenom, da se 
zaključi nek del moje karme. Pa me zanima, če se mi lahko, če lahko to na tem potovanju in 
tem obisku tam tudi naredim?« 
 
Pa ne boste čisto zadovoljni. Vidim, da vam bo nekako tako kot malce, malce vam bo dal za 
razmišljati, malce zapostavljati, vendar ne bo naredil nič namesto vas. Vam bo dal določena 
dejstva, določena razmišljanja, vendar vas zna v določenih merilih postaviti na prave smeri 
ali pozitivne smeri, da boste morda dobili neki ciklus nekega vpogleda. Tako, da to spravite v 
pozitivno stran. 
 
Vam zna tudi tukaj priti neka dejstva davnine ali časa na površje, kjer se znate zazreti vase, 
vendar se ne obsojajte, ker je tudi marsikaj iz davnine tujega in ne vašega. Na to bodite 
pozorni in tudi nekako ponosni! 
 
Vi si vedno zapomnite, da ste zadnja živeča, nevtralna energija zasnovnega pola in vi ste tisti, 
kateri so vam prinesli podlago. Tako, da, ne obremenjujte se preveč za nazaj ali za naprej.  
 
Vsekakor vidim, da bi znali iti. Vendar, bodite pozorni, da ne boste sodelovali v kakšnih 
obredih, ker se znate tudi zaplesti. Skozi čisto nedolžno igro znate pasti v povezavo z nekimi 
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vejami. Tako, da, to strogo ločite, da družbo, katera vas bo morda poskušala malce spraviti 
še v katero duhovnost, res začutite in res delate le tisto, kar boste vi začutili.  
Vendar, vam pa zna biti ena posebna izkušnja ali pa postavitev. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Jaz imam eno vprašanje, imam.« 
 
Izvolijo. 
 
»Jaz vas prvo  najlepše pozdravljam. Pol bi pa sam vprašala, na splošno, moje zdravje,  
kakšno je? Pa če moram biti na kaj pozorna?« 
 
Jaz vidim pri vas takole: 
Predvsem bodite pozorni na maternico, na ta maternični predel, na ta trebušni predel. 
Predvsem tam imate nekaj zastale energije.  
 
TEHNIKA – VZPOSTAVITEV PRETOKA LIMFE PRI VOZLIČASTIH PRSIH, MASAŽA DOJK 
 
Drugače pa vam svetujem, da si pričnite res nekako negovati dojke.  
 
Res si nekako gnetite dojke od spodaj, se pravi, od zadaj naprej proti bradavici in dobro 
pritisnite, da pretočite to limfo. Pričnite delati na tej limfi. In od spredaj proti bradavici, od 
zgoraj proti bradavici in od spodaj navzgor, zato, da nekako vzpostavite to limfo in da ti 
vozlički, katere imate, nekako se razprostrejo, da energija tudi teče in se postavlja. 
 
Vidim tudi, da znate nekako iti v neke homeopatske ali nekako alternativne postavitve, čisto 
tako, zato, da se boste vi tudi bolje počutili. Vendar vam znajo narava in rastline zelo zelo 
močno podpirati tudi imunski sistem. 
Tako, da v tej postavitvi bodite res pozorni na to. 
 
»Hvala. Potem bi imela samo še eno vprašanje. Mene zanima, zakaj imam zadnje čase 
okrog mene vsi samo pijejo? Jaz pa sovražim alkohol. In me živcirajo, nenormalno.« 
 
Predvsem zato, ker imate okoli sebe ljudi, katere ste vi že zapazili in se jih ne morete kar 
znebiti, ker vi nimate te moči, da bi se odločili in bi nekako naredili kot nekakšen »cut«, rez 
ali neko takšno zaključno postavitev. 
 
V temu merilu vidim, da z nekako dva, štiri in vse do osmega meseca, se zadnja oseba 
odmakne od vas. 
Vendar, vi niste zato tukaj, da bi vas oni prepričali in postavili za to, da boste vi nekako pričeli 
piti, vendar zato, ker ste vi njim postavljeni kot osnova, kot luč, kaj je prav in kaj narobe, 
kako se s svojimi čustvi zmorete postaviti naprej in da ste nekakšen vzorec njim, kot neki 
program. Zato jih imate tudi ob sebi ali pa oni vas med seboj.  
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Vendar se jim boste nekako izmaknili. Tam, v osmemu mesecu boste čisto v drugih 
postavitvah, čisto v drugih smereh. Tako, da, tudi ti ljudje vas več ne bodo obkrožali, razen, 
kadar boste vi zavestno hoteli. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Ne vem, če sem…  Aha… Jaz bi – najprej se vam zahvaljujem in tudi vsem vam, ki ste 
danes tukaj. (Jasara.) Drugače pa bi vprašala nekaj – ko prižgem svečko doma, belo, se pač 
prikaže določena podobica – ali gobica ali metuljček ali srček. Mene zdaj samo zanima, kak 
pomen ima to? Hkrati me pa zanima, v zvezi s tem, kar je povezano in tedaj, pa mogoče 
doživljam tista obdobja, ko bom rekla, da mi ni treba biti ničesar več strah, da bo konec. In 
potem, ali je to povezano mogoče z našimi sanjami? V zvezi z metuljčki me tole zanima.« 
 
Metuljčki vam govorijo zaključke. To je tako, kot bi buba, katera se zabubi in se izvije in izleže 
kot metulj, kot novo bitje, novo življenje ali nova postavitev. To je tisto, kar vidim pri vas. 
 
Vse, kar vas nekako navdahne, se pravi, ko prižgete plameničko, se pravi, ali pa vas nekako 
podpira in postavlja, je to nekaj, kar vas pocrklja. Tega se nimate ničesar za bati. 
To je iz strani angelskih svetov, iz strani rajnih postavitev, višjih vaših vodnikov in teh 
postavitev. To je nekaj, kar je vašega, vašega. 
 
Vedno se bojte tisto, ali tistih silhuet ali tiste energije, kjer vas dobesedno stisne v 
notranjosti in vas postane strah. Na nekaj, kar zaznate v prostoru. Predvsem pa na hlad. 
 
Vendar, pri vas ne vidim tegá, da bi se to nekako dogajalo. Hladna energija je proces mrtvih, 
je proces zemeljskih in podzemeljskih nižinskih energij, se pravi, in takrat v prostoru zavlada 
hlad in strah. Tega pri vas ni.  
Pri vas zavlada nekakšna vspodbuda. Vendar je to preporod. To je nekaj, kar je šele začetek 
nečesa, kar je lepega in vzpodbudnega. Vendar boste vi v svojemu življenju še marsikatere 
preobrate naredili. Velike spremembe, katerih danes ne upate narediti.  
 
Predvsem pa, vse se bo postavilo na novo – v partnerskih postavitvah, v nekih poslovnih 
postavitvah, v duhovnih postavitvah, se pravi, dobesedno, kot da boste prišli na novo. Ker 
imate novo obdobje in se vam nekako za dva, tri dni pričenja ta ciklus, v katerega boste 
vstopili. In to so vam na nek način tudi nekako preroške sanje ali pa preroške postavitve. 
Vendar, kar pogumno naprej. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim.    
 
»Jaz bi se vam tukaj prisrčno zahvalila za današnji dan, da smo lahko tukaj, da ste vi k nam 
prišli in da bo Maribor imel nekaj od tega, ne. (Jasara) In, bi pa vprašala, ker sem zdaj v fazi 
karmičnega luščenja, a je to, kar se mi zadnje dva, tri dni dogaja, da mi postaja slabo, da 
se ne počutim dobro v zvezi s tem kaj ali je kaj drugega?« 
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Določene energije zapuščajo vaše telo, kar pomeni, da tisto, kar je iz notranjosti slabega, 
vašega ni, je tujega, počasi prehaja na površje. In ko vi spite in ko vi nekako prosto lebdite, se 
ta energija dobesedno, kot bi jo izluščili, kot bi list sneli iz vas, odnesemo tega duhá in ga 
prenesemo drugam. Vendar se ta energija takoj vakuumira.  
Po drugi strani imate še neko bakterijo, neki virus, kateri vam tudi v notranjosti malce 
povzroča težav. Tako, da kakšen čaj tudi ne bo odveč. 
 
Predvsem pa vam svetujem, da v času karmičnega luščenja dejansko prižigate oziroma 
postavljate energije ali plameničke tako, kot je dogovorjeno oziroma postavljeno, ker takrat 
vas tudi obhajajo Bitja. Skozi kanale pa se odnašajo bitja. 
Vi ste ravno v fazi, kjer se nekako te energije prav iz materije, te usedline, katere so prav na 
bazi usedlin ali predpreteklih in predhodnih življenj in so povezani z materijo, dejansko tudi 
odstranjujejo.  
 
Kaj pomeni prihodnjih življenj? 
To so zapisi, katerih vi ne boste živeli, ker niso vaši in so tuji in je prav, da gredo ven iz vas. To 
so zapisi, spomini, energije, entitete, duhovi – kako naj jih drugače opevam? Se pravi, ali pa 
le nekako splet energij ali duha, kateri se spaja in ga dejansko dajemo na površje. Tako, da, 
to je tisti proces, kjer se to še odvija. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Hvala lepa najprej, da sem lahko danes tukaj (Jasara), da sem vas spoznala. Moje 
vprašanje pa je, a živim na pravem mestu? Bom ostala na tem mestu? In na kaj moram bit 
posebno pozorna tukaj?« 
 
Tukaj znate imeti neke preizkušnje. Tukaj vas zna nekako nekaj gnati naprej, da bi se nekako 
premaknili. Vendar, vi imate v zapisu, če boste vztrajali pri nečemu, kar se boste vi odločili, 
znate ostati. 
Če boste poslušali svet okoli sebe, se znate premakniti ali odmakniti. 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Poslušajte sami sebe in izhajajte iz sebe. Naredite le tisto, kar si vi želite. Vendar, bi pa znali 
razmišljati kasneje, da bi se premaknili nekam drugam, v neko manjšo postavitev oziroma, 
vidim tudi nekaj zelenja. Vendar, bo tako, veliko bo ostalo na besedah. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Najlepša hvala za današnji obisk v Mariboru. (Jasara) Jaz bi pa res vprašala, predvsem, kaj 
se dogaja z mano ali pa predvsem dogodek, ki se  je zgodil prejšnjo nedeljo zjutraj, kaj je 
pravzaprav to bilo?« 
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To je bil dogodek, kateri ni bil ravno čisto vaša karma, vendar od neke osebe. In to je bila ta 
tuja karma, kjer je nekdo nekako uravnovešal neki zapis do vas. Vendar se je skorajda 
identično že ponovil že pred nekaj življenji.  Že dvakrat se vam je identično zgodil in to le 
nekako obleka ali oblačila so bila majčkeno drugačna. Postavitev pa skorajda identična. 
 
Jaz Bom dejal takole: 
To vam je neka, neko znamenje ali neka prelomnica, ker ste vstopili v neki novi zapis in tudi 
nečesa se boste otresli ali znebili. Ne Bom ravno javno opeval, kaj in kako. Vendar, neka 
oseba je dobesedno, tako, kot da bo odgnana ali pognana od vas, od vašega srca in boste 
dejansko pričeli kot nekaj na novo. Vendar tudi nekaj, kar boste postavili preko posla, kjer 
boste reskirali, boste zelo zelo veliko profitirali.  
Tako, da, to je to obdobje, kjer se je s tem dogodkom nekako sprožil plaz dobrega in ne 
slabega, prav za vas. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Sam še eno vprašanje bi imela. V bistvu – s kom si jaz dopisujem? Namreč, te moje muce, 
ki nosijo pisala, vem, zadnjikrat so tako zvesto in v bistvu to kar pišem. Ali si to sama sebi 
pišem ali kaj je pravzaprav to, no?« 
 
To ni vaš višji jaz. To je nekdo, kateri je nekako – kako Bi dejal? Kot nekdo, kateri pazi na vas 
skozi vsa življenja, vendar ni reinkarniran v temu življenju in je nekdo, kateri se vedno 
povezuje tako, da gre preko instinkta ali ob instinktu in se povezuje z vami. Zaznajte to. 
Potem pa se nekako pretoči nasproti vas in nekako sodeluje z vami. In ni slaba oseba. Je zelo 
visoko vibrirna oseba in je to tista oseba, katera vas prebuja. 
 
Vendar, če boste dobro pogledali, kaj imate zapisano in če boste malce premešali, malce, kot 
bi naredili rebuse, boste dobili osupljivo svojo življenjsko zgodbo prvobitnega dela. V vsaki 
zgodbi imate nekaj besed, katere vam izstopajo. Te besede dajte na površje in jih izpišite. 
Nekaj, kar vam pade v oči. In dojeli boste smisel, fokus in cilj vašega življenja ali vstajenja. 
 
»Bi vprašala, če je to prava pot, (Da), glede, tak, ki se mi…«  
 
Da. Da.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. Prosim.  Še morda kakšno vprašanje ali postavitev?  
 
»Jaz bi imela.« 
 
Kar izvolijo. 
 
»Tudi jaz se srčno zahvaljujem (Jasa) za to, da ste danes med nami. Tudi Lani. Andreji, ki je 
to organizirala. (Jasara) In bi prosila, če mi lahko poveste, me spomnite oziroma kaj je zdaj, 



 

 27 

v tem trenutku mojega življenja zame pomembno, na kaj se naj fokusiram, kot temu 
rečemo? Ali kaj delam narobe, mogoče?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Ne podajati druge ljudi v ospredje. Tako kot imate dobro šalo, katero Lana dostikrat obnavlja 
ali ponavlja, da si je Bog ustvaril najprej brado sam za sebe, kar je bilo zelo egoistično, kar Mi 
je priznala. Vendar, kakorkoli že – egoistično gore ali dole, vedno je tako, da morate dati 
sebe v ospredje.  
Poslušajte sebe in ne poslušajte osebe, katera vas nekako poskuša postaviti ali nekaj 
prepričati. 
 
Kadar vi začutite odpor ali upor znotraj v telesu, je to tisto nekaj, kar vam nekdo, kot vas 
svari ali opozarja, da vas želi preusmeriti na svoje poti. 
 
Vi imate nekakšen zaključek. V temu zaključku tega leta dni, ker je leto velikih sprememb in 
močnih postavitev, vam namreč prinaša vse, kar se boste odločali. Vse, kar boste hoteli 
postaviti, zastaviti, boste posejali semena. Prav leto 2015 pa vse do leta 2019 je to leto vaših 
sanj, vaših realizacij. In vi boste skozi to leto pravzaprav spoznali, doumeli in razumeli svoje 
velike spremembe. 
 
Vi ste že sedaj čisto druga žena od tistega, kar ste bili pred letom ali petimi leti. In še bolj 
intenzivno boste to tudi zapažali. 
Tako, da, Jaz bi vam prišepnil, da letošnje leto izkoristite in ga vnovčite prav za sebe, za svojo 
postavitev. In boste videli. V roku dveh, treh let pa boste pobirali plodove in sadove svojega 
dela, preobražanja in tudi neke ljudi, katere boste imeli ob sebi, katere boste vodili, potiskali 
naprej in z njimi nekaj tudi sodelovali, boste imeli res uspeha. Tako, da letošnje leto vnovčite. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Še morda kakšno vprašanje? 
 
»Jaz bi se samo še.« 
 
Izvolijo. 
 
»Jaz bi se zahvalila najprej za vaš obisk, dragi Lani. Hkrati bi vas prosila za vodstvo in 
zaščito mene in moje punčke (Jasara), če je možno? Pa,  zanima me samo eno vprašanje, če 
mi mogoče karkoli sporočate, glede na situacijo, v kateri sem?« 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Nikakor ne iščite rešitve v drugih! 
Imate neko osebo, katera je blazno zaljubljena v vas. Ta oseba si ne upa priznati določenih 
čustev v sebi, za sebe. Tipični moški! To je dejstvo! 
Ta oseba potrebuje še neke dve situaciji, kjer se bo soočila sama s seboj.  
 
Vendar, vi sebi postavite cilj. Postavite si cilj. Ne v točno določeno osebo, vendar, kaj si želite 
in to tudi dobite. Imate pa plodno obdobje in rodno obdobje, tako, da, bodite pa pozorni na 
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to. Bi znali celo imeti enega otroka in vam kaže tudi zakonska veza. Tako, da, če ne boste 
želeli ali pa nekako drugače se postavljali, kakorkoli že, pomembno je, da izhajate iz sebe. 
Znate biti pa lepa nevesta, tako, da vsekakor tudi to prinaša veliko pozitivne energije. 
 
Kar se tiče vašega otroka in čuvanja vaših energij, vsekakor boste dobili to iz Naše smeri. 
Jasara. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»A lahko še jaz?« 
 
Smeh. Pa dajmo. 
 
»Lepo vas pozdravljam. Opravičujem se, ker sem zadnja. (Jasara) Prosila pa bi vas za 
mojega sina, kako naj mu pomagam, ker ga res meče, veliki hormoni. In tisto, kar ste prej 
rekli – slaba vest, pa tako on dela do mene, ne. Zdaj pa me razoroži, pa..« 
 
To je zato, ker je nekako otroška energija bolj modra, kot si vi upate misliti. Je zelo modra in 
inteligentna energija. 
Sodobni otroci so pravzaprav, kot bi dejali, višek znanosti. To so novodobni otroci, kateri 
postavljajo nove sisteme, nove postavitve, nove fokuse v življenju in tudi v programu 
Zemlje, kateri je nekako v razsutju oziroma v novemu preoblikovanju.  
 
Tako kot se on uči in postavlja za vas na vaše smeri, tako bo nekako ukrotil in nekako 
prilagodil vso okolico. Ne le vas. Tako, da bodite pozorni. Tudi okolica ima identične vzorce, 
kot jih prenaša na vami.  
Vendar, v davnini je bil vaš mož. In še malo nazaj je bil vaš oče in vas je dejansko zelo dobro 
postavil, tako, da vam tukaj ni bilo nič drugega kot, da ste bili pohlevni in pokorni. In ta 
podzavest njemu pravzaprav postavlja se na površje, zato imate tudi te težavice. Vendar, v 
dveh letih se bo tudi on dejansko zelo zelo umiril, nekako postavil. Vendar bo izrazil vedno, 
kaj si želi in to tudi dobi. 
 
Vendar, v svojemu cilju, ko bo to povezal z neko srčno željo, bo podiral marsikatere, nekako 
nedosegljive cilje ali prepreke na svojemu cilju. Se mu pa skozi to pokaže tujina in skozi to bo 
znal nekako v tujini tudi uspeti. Tako, da, kakorkoli je sedaj morda malce bolj naporno, toliko 
bolj bo on spoznaval svoje meje in to bo potem, čez določeno obdobje, vnovčil tudi v poslu. 
Tako, da, tudi tam bo nekako postavil tako, da bo za vse zaposlene zelo dobro. 
 
»A lahko še nekaj vprašam? Eno kolegico imam, ki je non stop bolna. Ime ji je Karolina. Je 
mlajša. Gre na eno operacijo. Jo odprejo. Ugotovijo tri druge stvari. Gre na tri druge, ne. To 
se potencira, potencira in da je že sama razmišljala o tem, da ima mogoče v familiji tole. 
Pri vsem tem pa je vseeno taki dobrovoljček in rada. Kako ji lahko pomagam? Kaj naj ji 
rečem? Kam se naj obrne? Kaj bi bilo dobro za njo, da lahko to preživi?« 
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Da. Ona je prav tista faza, o kateri Smo predhodno govorili ali opevali. Tista veja, katera 
povleče na sebe in za druge trpi. To je tista veja, kjer je morda zelo zelo zelo naporna.  
 
Jaz bi ji svetoval: ali naj gre na bioresonanco, vendar naj izbere medicinsko usposobljeno 
osebje in prične čistiti bakterije, viruse in osnovo. Dokler ne bo očistila osnovo, se ji bo vse 
nekako kopičilo – malce tukaj, malce tam. 
 
Kot drugo bi ji svetoval, da naj nekako se kopa v njivski preslici ali pa nekako si dela 
obkladke z njivsko preslico, vendar naj jo vre nekako približno eno uro in ko eno uro nekako 
vre ta rastlinica, šele izpusti pravo zdravilo. Nato naj doda malce vode in naj se potopi v to – 
ali naj se posede ali pa naj si da obkladke na to in naj se dobro zavija. To je nekaj, kar 
dobesedno raztaplja rakaste tvorbe. 
 
Predvsem bi ji svetoval, naj si gre stestirati telo na bioresonanci, točno koliko česa ji 
primanjkuje in naj to po naravni poti dodaja. Predvsem pa naj res se usmeri prav v to, da si 
vzame bioresonanco. Kakšnega zdravnika ali nekoga, kateri je medicinsko usposobljen. Bo 
videla, bo imela v dveh do štirih mesecih lahko osupljive rezultate. 
 
Kot tretje pa bi ji svetoval alojo vero – rastlino, katera je več kot pet let stara rastlina, naj 
jo v času polmraka ali, ko se prične spuščati mrak, odlušči 290 gramov te rastline ali teh 
listov. Naj jo le obriše in očisti bodice. Ko bo odrezala in počistila bodice, naj naseklja ali 
nareže na male koščke to rastlinico. Naj jo da v kakšen sekljalnik ali nekaj takega. Naj doda 
pol litra domačega meda in nekako približno 9 žlic domačega šnopsa ali 6 žlic, zato, da 
rastlina ne bo zavrela in da se ne bo vse skupaj pokvarilo. Vse skupaj naj dobro zmiksa in 
naj da v kozarec. Ta kozarec naj nekako ovije v srebrno folijo ali pa v temno posodico in naj 
to zapre in ima v hladilniku.  
 
In vsak dan naj na tešče vzame eno takšno žlico te zeli. In potem 20 minut do pol ure med 
obrokom – vsak dan to uživati. To ji bo ojačalo imunski sistem. To ji bo razstrupilo, raztopilo 
vse tvorbe, vse takšne in drugačne postavitve, ker rastlina – aloja vera je pravzaprav rastlina, 
katera sama sebe celi in zaceli. In ker celi sama sebe, celi in zaceli tudi telo. Tako, da, to ji 
prišepnite. 
 
Če pa Mi dopustite, pa jo Bom tudi obhajal. Bom videl, kako lahko tukaj naredimo? Vendar, v 
današnjemu večeru, po vsej opciji kot gledam, nam tudi časovno ne bo uspelo. Morda proti 
pol četrti uri v jutranjemu času. Drugače pa jutri proti večeru jo Bom obhajal, pa Bom videl, 
kaj lahko za njo naredim. 
 
»Prosim.« 
 
Prosim. Izvolijo. 
 
»Jaz bi vprašala neki. V soboto sem nekaj ušpičila. Nekaj sem odposlala.« 
 
Da. Da, vidim. 
 
»Pa me zanima, kako vi to vidite?« 
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To še ni prebrano. Bodite malce potrpežljivi. Vendar, ta oseba, h kateri je nekaj prišlo, ni še 
odprla tegá.  
 
»Ok. Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Jaz bi vas nekaj vprašala.« 
 
Izvolijo. 
 
»Pozdravljeni. Zanima me, če je ta postavitev, ki sem si jo zdaj izbrala za delo na sebi, da še 
ojačam to soočenje s svojimi vzorci, dobra zame?« 
 
Vsekakor dajte. Vse, kar je v ozaveščanju vzorcev, je to v spreminjanju programa. Dobro je to 
za vas. Vsekakor zato, zato, ker sami sebi dejansko pokažete pravo stran. In večkrat, ko si 
poveste, opozorite, postajate vedno bolj sprogramirani in pričnete živeti svoj program, ne da 
bi se tega zavedali. To je tako kot otrok, kateri se uči hoditi. Naenkrat shodi in prehodi. In ves 
čas hodi.  
 
Enako je v spreminjanju programov, vzorcev. Se pravi, ga ozaveščate, ga poudarite, 
poudarjate, na vsem lepem ga prestopite in ga spremenite. In pričnete ga živeti, kot bi hodili 
v njemu. Tako, da je to tisto, kar vsekakor nadaljujte, ne glede na to, kakšno postavitev ste si 
izbrali.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lahko še jaz?« 
 
Izvolijo. 
 
»En lep pozdrav. Mene pa zanima, v bistvu, ali je kakšna tehnika ali pa kaj, za pobiranje 
delčkov iz različnih dežel? Zdaj, da grem tja in poberem – to mi je jasno. Ampak, kaj pa če, 
mislim, obstaja kaj, da mi ni treba it tja?« 
 
Ko nekako človek pride v določen kraj, kjer je bil nekoč in kjer je padlo njegovo telo – se 
pravi, kjer ste doživeli fizično smrt, se izpusti energija in tam energija ostaja. Ko se čez 
določena desetletja, stoletja ali tisočletja znova vrnete na isti kraj, zaznate energijo, kako jo 
poberete nazaj. 
 
To pomeni, da v določeni postavitvi (smeh), se opravičujem – ko v določeni postavitvi 
dejansko pobirate to energijo nazaj, je to tisto nekaj, kjer vi sebe dograjujete. In to vam je 
dobesedno kot hrana za fizično pretočno telo.  
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Vsekakor je to izjemnega pomena. Zato tudi pričnete potovati. Zato vas tudi prične gnati v 
neki kraj in si blazno želite nekako vstopiti, nekaj videti ali nekam postopiti. Morda v kakšno 
cerkev. Morda do kakšnega templja, kjer ste morda tudi bili pokopani.  
 
Te energije se običajno ves čas stekajo tako, da, ko ste v bližini, se pobirajo nazaj.  
 
Meni pa ravno Jezus pravi in prikazuje, da bi bilo dobro, da bi morda to naredili kakšno večje 
druženje, kjer bi dejansko obrazložili in peljali tudi ljudi skozi to pobiranje. Se da pobirati, 
vendar za to mora biti malce bolj primeren čas. Sedaj je malce neprava ura. Tako, da, če Mi 
dopustite, Bomo na enemu izmed naslednjih druženj dejansko vas peljali skozi to tehniko 
pobiranja teh fizičnih usedlin, teles, kateri so padli, ali bili zakopani ali pokopani, pa Bomo 
videli, kako vam bo to nekako tudi uspevalo. Če ste, če Mi nekako to tudi dopustite? 
 
»Super. Najlepša hvala vam za to.« 
 
Prosim. 
 
»Samo, da ne bo to pomenil, da ne bodo pol potoval?«  (Smeh) 
 
Ne. Vsekakor boste šli na oglede. Vendar je to tisto nekaj, kjer ne bo tega pobiranja nazaj. 
Boste pa morda lažje uživali in bili bolj nekako sproščeni.  
 
Tako. Izvolijo. 
 
»Dobro,  jaz imam zadnje vprašanje.« 
 
Naj bo za konec moški. 
 
»V bistvu, moj pozdrav  in zahvala za vse te modrosti in znanja, ki jih dajete. Mogoče eno 
vprašanje, samo v zvezi z enim konfliktom z eno osebo, ki je v bistvu zelo pomembna v 
mojem življenju. Jaz sem bil na en način bolj opazovalec tega, ampak tudi bil vmes. In se je 
v bistvu dobesedno odmaknila od mene.« 
 
Zelo preprosto. Ta oseba ni slaba oseba. Prav nasprotno – dobra oseba! Vendar pozna le 
neko postavitev in je ujeta v čas, nekaj mesecev, v to zemeljsko postavitev. Dajte času čas.  
Prihaja moment, kjer se bo ta oseba ozavestila, videla, doumela in razumela. Predvsem pa 
pričela iskati tisto nekaj več, kar ne bo našla na postavitvah, kjer se ona nahaja. 
 
Ona se bo celo obrnila na vas čez določen čas. Dajte ji čas.  
Čez določen čas bo pričela raziskovati višje sfere in višje postavitve, ker ona tudi ni Zemlja. Je 
ženska in prehaja skozi podnebesno energijo ali podnebesni svod. Ta kanal pravzaprav 
prehaja tudi v zemeljski čas.  
Vendar še ni zaključila te karme in je pravzaprav ujeta v to karmično usedlino duhovnosti in 
ima neki krog ljudi, kateri jo močno podpira in kateri je nekako, tako kot bi dejali – če bi 
poslušali Nas, bi bili nerealni. A hkrati, ko poslušate Nas, dojamete, da je nekaj premalo med 
vami ali za vas. Vam primanjkuje določenih postavitev.  
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Vendar, dajte ji čas. Ta oseba ni slaba oseba, vendar potrebuje neko, neko spoznanje ali neko 
točko, kjer se bo obrnila v sebe in pričela hlastati za nečem več.  
 
Prihaja v nekaj mesecih tudi to obdobje velike žalosti, veliko strtosti, veliko osamljenosti in 
izgubljenosti. Tako se bo počutila. In potem se bo počasi, počasi pričela širiti, nekako se iskati 
in raziskovati. Tako, da, še boste nekako prijatelji. Ne se bati, da jo boste izgubili. 
 
 
Takole. Jaz mislim, da z moškimi – kot moški, lahko zaključimo. Vsekakor je prijetno kramljati 
z vami. Izjemno rad sem v družbi deklet. To Mi marsikateri oporekajo.   
 
Vendar, kakorkoli že. Danes Smo imeli res zabavo – kako Smo se povezovali, kako Smo se 
dogovarjali in prevajali. Še dobro, da Smo prevajali tako kot Smo. Sploh nekako prevajali 
glede na besedni zaklad in na usedlino, katero Smo imeli, iz koder Smo črpali tudi besede, 
znanje in marsikatere poglede. 
 
Jaz vam želim, da se resnično, resnično obračate v sebe – v življenju, v dnevu, v kakršnikoli 
simbiozi – vedno vprašajte sami sebe, ali si to res želite in ali res rabite trpljenje? Ali res 
rabite to? Ali res rabite ono? 
 
Zemlja je lahko planet miru in harmonije. Vendar, ne spreminjajte ljudi okoli sebe. Ne 
spreminjajte otrok. Spremenite sebe in spremenila se bo energija od otrok v vas.  
In vaša energija bo spreminjala otroka v njemu in tako se bo pričel spreminjati program, ne 
da bi se kaj veliko trudili za vse to. 
 
Tako, da, kar pogumno zavihajte svoje rokave. Imejte se radi. Spoštujte se sami in spoštovali 
boste svet okoli sebe, ker boste v sebi našli mir, toplino in harmonijo. Ta se bo razlivala od 
vas, med vas in vse do Nas.  
 
Tako, da, lepo, lepo pozdravljeni.  


