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KAKO BITI SREČEN 
Lana, Vrhnika, 18. oktober 2014 
 
Samo še trenutek prosim. Takole. Postopoma Bomo dejansko lahko tudi pričeli. Najprej pa 
en lep, srčen, topel pozdrav od vseh nas, kateri Smo se nocoj pri nas, za vas, v temu lepemu 
sončnemu dopoldnevu tudi zbrali in odzvali na določeno vaše povabilo oziroma povabilo 
Naše Nižinske energije ali Lane, fizično Pranerjeve.  
 
Danes Bom jaz Tisti, kateri Bom spajal vso to Veličino. Malce se še v drugačnemu zaporedju 
medsebojno vežemo in povezujemo. Vendar, le zato, ker se počasi pripravlja čas darovanja, 
tako, da na podlagi tegá se Bomo še majčkeno morda tu in tam premikali. Tako, da, upam, da 
vas to nekako ne bo zmotilo. 
 
Jaz pa Bom Tisti, kateri Bom nekako imel tudi samo uvodno Besedo. Kasneje se Bomo morda 
malce menjavali ali nekako skupaj povezovali. Kar nekaj nas bo, kateri se Bomo preko 
tematike nekako dopolnjevali ali zapolnjevali. Tako, da naj vas to nikakor ne zmoti.  
 
Moje imenovanje je preprosto le Oče Vnebovzetovstva. Jaz Bom Tisti, kateri Bom rahlo še 
nad telesno strukturo, tako, da ne bo premočna gostota tudi nad vami ali tudi nad Njo. Tako, 
da, vsekakor pa je čas, da nekako tudi pričnemo. 
 
Res, lepo in toplo, srčno pozdravljeni. 
 
Tematika, katera je danes postavljena ali nekako odprta za vas, bo pravzaprav posebna 
tematika, po kateri ves svet ali vse vstajenje tudi hrepeni.  
 
Kako biti srečen?, je pravzaprav postavitev, po kateri se nekako gibate, nagibate, premikate 
ali postavljate. Na podlagi tegá je sreča pravzaprav morda tudi majčkeno opoteča, če ne 
veste, od kod prehaja in za koga obstaja, kako pravzaprav preiti v stadij sreče in izstopiti iz 
stadija, morda nesreče? 
 
Jaz vas Bom nekako popeljal v obdobje, da boste lažje razumeli, kdaj ste srečni, kdaj ste 
nesrečni.  
 
KDAJ SMO SREČNI IN KDAJ NESREČNI 
 
Kot otroci ste čisto sproščeni. Brez skrbi, bi dejali.  
Ko mnogokrat opazujete svoje otroke, tuje otroke ali morda nadobudne otroke, tako malce 
naokoli, se skorajda vsakdo spotečne ali opoteče prav na besedo: »Joj, kako je otrokom še 
lepo!«, ko so pravzaprav lahko še tako zelo sproščeni in nič obremenjeni. Pa kako to zelo 
dobro tudi obdrži in tudi sestoji.  
 
Zakaj Bom dejal prav tako? Čisto preprosto. 
Otroci v določeni starosti, ko še sijejo in ko jim še sveti obraz tudi takrat, ko nekako že 
hodijo in so čisto sproščeni in v igrivi radosti, ne prenašajo in še ne živijo karme. Zato so 
pravzaprav srečni.  
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In sreča je pravzaprav moment ali stičišče, kjer ste izvirna energija kot zadnje živeči. In to 
pomeni, da ste tisti, kateri prinašate srečo prav tisti, zadnji porojeni.  
 
Vse davninsko je teža, je breme, je grenkoba, je tegoba, je bolečina, kar pomeni, da davnina, 
katera je bila nekoč že izživeta in postavljena v nekakšne zapise, in ko se ti zapisi pretočijo do 
vas in med vas, kot zadnje živeči zasnovniki, kateri ste še čisto brezmadežni, potem prehajate 
v fazo ali v stadij te gorke bolečine ali tegobe, v kateri ali ob kateri se nekako tudi prehajate 
oziroma tudi spotikate.  
 
Ravnokar še Nekdo prinaša neko posebno daritev, zato moram za trenutek majčkeno 
drugače prerazporediti povezavo. Upam, da vas to nekako ne bo zmotilo. 
 
Ko se nekako gibate kot otroci, se pravi, ste čisto neobremenjeni. Neobteženi. In to le zato, 
ker ste še čisto nevtralni.  
 
Ko se davnina približa vam, se povežete med davnino in teža nekako potone nad vami. 
Takrat se pričnejo takšne ali drugačne dogodivščine. Kar pomeni, da za osnovo, če želite 
biti srečni, se morate odluščiti od karme, se pravi, se spraviti v stadij nevtralne energije. Le 
ta nevtralna energija ni obtežena in je radostna in pravzaprav igriva, nasmejana, predvsem 
pa sproščena.  
 
MOMENTI SREČE 
 
Da vas malce opomnim, da boste kdaj, tu in tam, tudi pozorni.  
 
Pomislite morda na kakšen trenutek nazaj, ko ste morda še študirali ali v šoli nekako 
postavljali in izpolnjevali ali zapolnjevali določene obveznosti in ste opravili morda eden 
najtežjih izpitov ali kakšno res težko preizkušnjo. Kaj ste delali? Se spomnite? 
 
Prišli ste navzven in kar vriskali. Vendar znotraj ste pravzaprav skakljali, se veselili, radostili, 
kar cepetali. Navzven ste bili še dokaj nekako mirni ali pa le tako: »yes!«, in ste naredili. 
Znotraj pa ste kar prekipevali.  
 
Se spomnite takšnega momenta? Prav pomislite na to!  
Ali pa, ko vas morda kdo pogleda? Končno vas zapazi! Kar prekipeva znotraj vaše telo. 
 
Momenti sreče – to je tisti zasnovnik, kateri vam daje vse, kar vi potrebujete za to telo, da 
bo srečno in ne nesrečno.  
 
Torej poznate – energija, katera ni obtežena, je vedno radostna in nasmejana. 
  
Energija, katera je obtežena in ima določen zapis postavljen ali skreiran, je vedno težak. To 
je tako, ko pogledate nazaj in se dogajajo določeni dogodki, katere ste v davnini, tisti, 
kateri sodelujete v življenju, morda napačno izpeljali, napačno zapeljali ali napačno 
postavili in ste že tedaj vedeli, da bi morali narediti drugače, nastane karmičen zapis 
obtežitve. 
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In, ker tedaj kot zasnovniki ali kot neka skupina v telesu niste naredili vsega prav, vam je to 
obležalo na duši, na vesti. In to je zapis, to je spomin, preko katerega se boste vedno znova 
vračali nazaj v čas, po postavitev ali po popravni delček. 
 
ENERGIJA DNEVA, DELITEV DNEVA 
 
Energija dneva se namreč razprši. Se razdeli na levi prekat in na desni prekat. Levi prekat je 
lahko obtežilni prekat. Na desnemu prekatu imate lahko razbremenilne dogodke.  
 
Torej, ko prestopite skozi duri navzven, srečate morda ostarelo gospo. Jo opazite? Ali jo ne 
opazite? Ali vam njen vonj morda ne prija in jo zavestno ne želite videti? Kaj šele, da bi jo 
posedeli v avtomobil in bi jo odpeljali? 
Torej, kaj naredite? Ali jo pogledate iskreno v oči in jo ogovorite in ste iskreni? In se ji iskreno 
nasmehnete. Jo iskreno pogledate. Ali pa jo le zviška opazite in vam je tako, kar tako. Nekdo. 
Mimogrede.  
 
Misel, kretnja, pogled, dotik, iskrena misel, iskrena beseda. Pogled – direktno v oči ali 
mimo oči? Nad nekom ali direktno v njega ali pod nekom? Cenitev, kako je oblečen? Hmm, 
kakšne zamazane čevlje ima? 
To so detajli, kateri se razpršujejo v pičli stotinki sekunde, ne da bi vi vedeli za to. In se 
delijo na levo ali na desno stran.  
 
Delitev dneva je neverjetno kruta in neizprosna, vendar jo delate sami.  
 
Na ta način nastajata dva polja. Levega ali desnega. Pa Bomo dejali ali opevali, da je po 
novem, kjer se je Zlata doba pričela, ker ste prešli na določeno raven in ste se spajali, se je 
na levo stran spojila dobra energija, na desni pa morda slaba in se potem tako, kot po 
nekakšni delni osmici ali osi spusti v globino.  
 
To je davnina.  
Vsak trenutek, kateri se je zgodil, je vaša davnina. Vendar je potem ta davnina razdeljena 
na spodnje okončine, kjer je bilo nekaj takega iz predhodnih življenj ali vstajenj ali pa 
nekaj, kar se dogaja iz tega življenja in iz tega vstajenja in se spaja okoli popkovnega dela. 
Okoli popkovine, dragi moji. Okoli vašega trebuščka in zato vam zastaja energija in potem 
prične rasti trebušček. Tam se kopiči shramba iz zadnjega življenja, energije dobrega ali 
slabega, če se smemo tako nekako izražati.  
 
Na vrhu pa je sladilo - zasnovnik, kateri je popolnoma razigran.  
In, ker se vse vrtinči in se vse po spiralni energiji pretaka nad vas, preko vas kot 
zasnovnika, ker ste najbolj iskreni, zmorete svoje detajle davnine, pazite to!, in tudi 
sedanjega časa, vedno znova dobiti nazaj, da jih spreminjate, da jih ozaveščate. 
 
PONAVLJANJE VZORCEV  
 
Dragi moji, kolikokrat v življenju se opazite, da ste morda v nekakšnemu začaranemu krogu? 
Pa poglejmo na zelo preprosti način: 
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Ženske se razidete in se nekoga otresete. In rečete: »Končno se je odpeljal!« In se pripelje 
novi. Še hujši. Še slabši. Ali pa identičen, z isto energijo, z istimi navadami, z isto morda 
kretnjo, goljufivosti ali tistega nekega vzorca. In znova zapazite, da niste ničesar izbrale. In 
znova se zataknete: »Kaj, ko bi jaz bila rajši s tistim prvim? Sem vsaj vedela, kaj imam!« 
 
In zakaj se vam vzorci ponavljajo? 
Preprosto. Ker je to davninski program iz tega življenja, iz predhodnega življenja in vedno 
znova se vse kopiči spodaj, okoli popkovnega dela.  
 
Tako nastaja bitje. Bitje z dvema poloma –  dobrega in slabega.  
Se pravi, tako kot Sem vam opeval, kako se trenutki razpršijo – to so trenutki tisočinke 
stotinke svetlobnega sijaja, katere ves čas vibrirajo, se razpršujejo in delijo.  
 
Zato nehajte jokati in poskušajte dekodirati program, da boste končno razumeli in se 
prenehali smiliti sami sebi in da boste pričeli razumeti, kako fenomenalno, popolno je vaše 
vstajenje v telesu ali v programu, v kateremu se nahajate, da boste končno doumeli, kdo je 
sreča, kaj je sreča in kako razvozlati ali pričeti živeti srečo.  
 
POPOLN DAN 
 
Pomislite na trenutke, prav pozorni bodite, kako pridejo trenutki ali končno kakšen dan, kjer 
čutite, kot da ste se napolnili. 
Bil je popoln dan. Krasen dan. Veliko sonca, veliko ležanja, veliko počitka. Veliko vsega 
najlepšega. In imate občutek, da se enkrat v letu pa končno sprostite in napolnite. Kar 
pomislite na to! Kolikokrat se zavestno spomnite, da danes je bil pa popoln dan? 
 
In ne le to! 
Še teden dni po temu jokate zaradi tistega popolnega dneva. Pomislite na to. 
 
In kaj se zgodi? 
Bam. Drugi dan popolno razsutje. Popolno razsutje. Znova, znova vse narobe. Znova vas 
gnjavijo. Znova vam tečnarijo. Znova vas rabijo. Znova vas raztreščijo.  
 
In kaj vi naredite? 
Objokujete tisti popolni dan. Tudi konec tedna še vedno ne pozabite tistega jesenskega dne, 
popolnega dne, kako ste bili srečni.  
 
Vendar ne razumete, zakaj ste bili srečni?  
Ne zato, ker je bil sončen dan. Pozabite! Sončen dan je vsak dan. Tudi, če ga ni, je nad vami 
sonce.  
 
Vendar, imeli ste nekakšen blažen mir. Ta blažen mir pred drugimi je bil najbolj popoln dan 
zaradi tegá, ker niste imeli davnine pripete na vas.  
 
Ta davnina, ta energija, se pravi, ta zibelka teh zapisov, razpršenih delčkov, je mirovala. In 
vi ste v zasnovi bili osvobojeni.  
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Nobenega tečnarjenja. Nobenega telefoniranja. Nihče vam ni hotel: »Daj mami to, daj ati to! 
Zakaj ni bilo tega? Zakaj nisi naredila tega? Zakaj nisi pospravila tega?« in marsikaj drugega.  
 
Popoln dan. Popoln dan miru.  
  
ZAPISI DAVNINE SO NEMIRNI ENERGETSKI TOKOVI,  USEDLINA 
 
Zapisi davnine so nemirni energetski tokovi. Je tako, kot bi morje razpljunkalo in gibalo 
mivko. Tako se vedno znova usedlina pomeša med zasnovnikom in vedno znova pritisk nad 
pritiskom in se kar ne neha.  
Kako dobro poznate ta trenutek, ta popolni dan?! 
 
Vendar, ker vi ne opazite, kako se zasnovnik ali Čista izvirska energija pomeša med to 
usedlino, se vedno znova ponavljajo dogodki.  
 
Kar pomislite! 
Leto dni nazaj, dve leti, pet let ali deset let – vedno bolj imate občutek, da vas vedno bolj vse 
teži in vleče k tlom.  
»Zakaj se ne neha? Pa saj se ne neha! Pa vedno znova je še težje!«  
 
In tako dan za dnem. In usmerjate energijo vedno v to – ubogo, ubogo, ubogo. Groza. 
Tečnarijo. Težijo. Godrnjajo. Vsi trgajo in hočejo! 
Vi pa vedno znova opazujete prav tisto. In vedno znova razpljunkate to energijo. In vedno je 
še težje. In še težje in še več.  
Vi pa imate občutek, da se boste razpočili, izpraznili in odšli od zemeljskega sveta. Pa tudi 
tegá ne dočakate. Ni in ni konca. 
 
Poskušajte razumeti, da nikoli ni konca. Zato prenehajte razmišljati, da je nekje konec. 
Konec prinaša vedno v začetek. Konec pelje v začetek nečesa novega. Tako je življenje, 
vstajenje in energija misli vedno znova postavljena.  
 
Kaj se zgodi, ko ste srečni? 
Že tisti trenutek, ko uživate v miru, ko niti energije, ko ni ničesar, kar bi vas vleklo k tlom ali 
kam drugam, najprej – prav opazujte se, pomislite: »Joj, pa bo zopet jutri tisti dan. Znova bo 
ponedeljek. Znova težki dan.« 
In že misli spreobrnite takole: »Uuuuuuuuu.« In se že pripravljajo usedline.  
 
Vi pa bi radi bili srečni.  
Torej. Poznate sedaj to – usedlino. Opazite jo! Ozavestite jo!  
 
ZEMLJA JE PROGRAM IZŽIVETIH, POSTAVLJENIH VZORCEV 
 
Zemlja je program. Zemlja ni igra. Zemlja je program izživetih, postavljenih vzorcev. In skozi 
postavljene vzorce spreminjate misli, ozaveščate misel in jo postavljate v bodočnost. Zato ste 
tukaj in sedaj nevtralni zasnovniki ali osnovna zasnovna postavitev. 
 
Le zasnovnik je tisti, kateri prinaša mir, zato ga pričnite zavestno občudovati.  
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Že dosti dolgo časa vas opominjamo in vas spominjamo – dajte, zjutraj, ko vstanete, 
poglejte se v oči! Prav zavestno se poglejte v oči, v zrcalo in se glejte, pa boste videli, kdaj 
ste vi in kdaj niste vi. Kdaj je nekdo, kateri vam morda celo še malce obraz zaviži, ali obrne 
ali vam celo malce požmika ali nekako pomežika – hvala, in nenazadnje, vam celo, tu in tam 
nekdo pokaže kakšno neumnost. Oslarijo, kot ji pravite pri vas doma. Opazujte se!  
 
Na koncu se boste prestrašili in boste dejali: »Joj, znova sem ubogi jaz. Ubogi, bogi – nikjer 
nisem!«, pa tako zelo ste veličastni. Pa tako vsi vas opevajo, povzdigujejo in vas postavljajo. 
Vi pa se kar naprej smilite, ker ste tako majhni, kot vaš Calimero. Ubogi! 
 
Pa ves svet, vsa sreča sloni prav na vas! Vendar, kaj, ko vas nihče ne opozori na to, da vsaj 
opazite to! 
 
Ko vas že nekaj dolgih, dolgih mesecev vedno znova opominjamo, da opazite, kdaj ste vi in 
kdaj niste vi, ste kar nekako pričeli opazovati vsaj svoj obraz.  
 
Vendar, sedaj bodite pozorni tudi na to! Še na nekaj vas opomnim, potem pa vas dejansko 
popeljem naprej. 
 
SPEČI ZASNOVNIK 
 
Ko se zjutraj na hitro uredite, ko se v svojega konjička posedete in odpeljete, dejansko 
prav niste prizemljeni.  Vozite in spite. Znotraj spite. In naenkrat, skorajda vsakomur se to 
zgodi, ko poslušate svoje dihanje (vdahne) – mhm, nekdo znotraj vas spi. In vi tega ne 
zapazite. Jejžeš Marička! Tega vi ne zapazite!  
 
Vendar se peljete in ste tako, kar malce, malce tu in tam, kot bi bili na mehurčku. Pa vedno 
znova vam misli usmeri nekdo navzdol. (vdahne) Nekdo spi. In vi spite. In kdo misli, da spi? 
Zasnovnik! In vi lebdite. In ste kot robot.  
Prav nič ne veste, da se pripeljete v službo. In potem je moment, ko vdahnete. (vdahne in 
izdahne) In za trenutek se vaša energija zgosti. In vi tega ne zapazite. Za trenutek zapazite, 
morda, da ste drugačni, da drugače pogledate okolico. Vendar, niste pozorni na to.  
 
Zasnovnik se vam prebudi in z grozo ugotovi: »Ooooooooooo, jaaaaaaaaa, v službi sem! 
Groza! Šef – groza! Obup!«  
In vedno znova isti vzorec. Ista misel.  
 
In vi bi radi bili srečni? 
Seveda bi bili radi srečni. Ko pa se prelijete od spredaj, do podplata in v vaše dlani in kar 
butne vam kri, tako nekako pošaljeno, v vaš obraz in kar omedlite. Groza. Čista groza!  
 
Vaš zasnovnik se na napačne smeri izlije. In to delate vsak dan, celo življenje, pa tega niti 
ne zapazite.  
Vendar, le naenkrat začutite – nič v svojih rokáh, roke vam odmrejo. Ko vidite šefa, padete v 
podplat. Groza. Skorajda se onesvestite in ne veste, kaj narediti. In komaj, komaj se 
nasmehnete ali pa se skrijete. Če imate le možnost, greste tako mimo tistih tečnih žena ali 
zoprnih ljudi in le zato, ker ne znate nič narediti iz tistega nečesa, kar imate v sebi.  
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Če pa bi vi vašega zasnovnika, ko tako lepo, prijetno spi, zapazili, da spi on, ali pa da spi 
vaša duša.  
 

Kadar spi vaša duša, vi zaznate, da diha nekako tako kot prislonjena v 
notranjost vrata, do malega možgana, pa spi vaša duša. Vendar, tudi tega ne 
zapazite.  
Vendar, danes ne Bom opazoval duše.  
 

 
KAKO BITI SREČEN?  
 
Naučil vas Bom, kako biti srečen. Kako tistega zaspaneta, kateri se zadnji zbudi, zadnji in to 
ste prav vi kot zasnovniki. In če imate srečo, se morda prerinete na površje, ko se gledate v 
oči in kar prekipevate in kar cepetate in kar vriskate: »Uu, danes bo popoln dan! Danes bo 
popoln dan!«. Dokler ne stopite ven, pred vrata in rečete: »Oooooooo, groza, ho, že spet!« 
in padete nazaj.  
 
Mhm. Le zasnovnik je tisti, kateri je srečen.  
Vendar, zasnovnik ne ve, kako je lahko srečen celi dan?  
Če se odmakne neki plasti, neki karmi, neki usedlini, katero prinašajo tudi drugi ljudje do 
vas. Lahko ste očiščeni davnine, pa imajo morda drugi dolgove do vas. Pa tisti nekdo, kateri 
je največji težak, prav največja beda, kot pravite pri vas, prav nekdo, kateri vas duši do 
onemoglosti, prav tistega boste prvega srečali, da vas uniči, ko ste najbolj srečni. Klasika! 
Tako pač je! 
 
Vendar pazite! 
Če ste vi malce bolj pretkani in morda malce bolj lukavi, pa bi lahko naredili en velik trik. 
Zapazili tistega po zunanjosti, ki je »bljek«, recimo. Potem bi morda zapazili, da ste srečni in 
da se borite, da ne bi padli nekam, v neki prepad ali se nekako zarinili notri, v popkovni 
predel, pa bi morda lahko njega premlatili, premagali, ga stresli ali morda prav spremenili. 
Vendar tisti nekdo kar tečnari in vas kar gnjavi. Ko vi morda v pisarni pišete in se trudite 
ohraniti tisto srečo, veselje in radost, pa vam nekdo, kot šef ali morda kdo drugi, stoji za 
vratom in vam gleda pod prste. In kar stoji. In vam kar začne, ali prične kar takole brbotati, bi 
se obrnili in bi ga sklofutali ali vrgli preko vrat.  
 
To ni sreča! Hm.. 
Vendar, sreča je pravzaprav energija tega zadnjega zasnovnika, kateri se vedno znova 
pomeša ali premeša med nekaj, Stvarstva ali Stvarnika, Stvariteljstva, Energije, Misli, 
česarkoli. Vse je energija.  
 
Ker vaše telo vibrira na določeni frekvenci, zato tu in tam zaznate bučanje, brbotanje ali 
neko, včasih tudi neprijetno ropotanje – vouuuuu.. v ušesih. To je vaša vibracija zvoka 
telesa. Ker vam nekdo priklopi nekakšen oddajnik ali nekakšen tranzistor, nekako tako, 
med mednožje, ne boste verjeli in vam prižge nekakšen, kot radio, oddaja neki signal in vi 
pričnete plesati in vibrira.  
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In vaša telesna struktura vibrira in giba in tisti neprijetni zvok vovovooo v vašemu ušesu vas 
tu in tam malce zmoti, da je nekaj narobe. In potem se ropota in ropota po ušesu in se vi 
ukvarjate zopet z neko vibracijo neke misli, nekega zvoka.  
 
In zasnovnik tudi vibrira na nekemu zvoku, pomešan nevtralno kot sijoča energija znotraj 
pleksusa.  
 
Vse vibrira. Misel, telo, žalost. Sreča. Radost. Stol. Kamen. Vse vibrira. Veter. Zrak. Vsak 
atom. Vsak izdih ali dih. Vse je vibracija enega polja, ene usedline.  
Če ste harmonični, vibrirate v neki ogromni spirali v isto smer. To je harmonija.  
 
In če bi vi tako se nekako vzdignili nad Zemljo, bi videli, da bi morala Zemlja se vrtinčiti v eni 
ogromni spirali, kot v eni pajčevini oblačka ali gostoti, katera se vrtinči in vrti in vrti in vrti.  
 
Pa si predstavljate? Kot, da opazujete takšno energijo in znotraj nastajajo takšni kot 
plamenčki, kot neki, mmmmm, hm.., skorajda Sem rekel »drekci«, vendar takšni mehurčki, 
kot, ko nekako puknete, naredite tako »pink« in malce zadiši in znova se zgosti. 
  
In si predstavljate?  
Energija, katera se vrtinči in potem tako nekako puhate. In tisto, kar puhate, iz takšne 
vrtinčaste energije, si predstavljate?, je ne-harmonija.  
 
Harmonija, ravnovesje z naravo, je vaša sreča. In vi v notranjosti ste edina zasnova 
zasnovnika, katera se pripenja na ta krog vibriranja polja Zemlje, kateri se vrtinči in giba.  
 
Si predstavljate? 
Le zasnovnik je edini zmožen vibrirati v temu toku narave, sreče, radosti in polja 
Vesoljnega Stvarstva, v neki harmoniji celote.  
 
Vse ostalo drugače vibrira. Se pravi, sreča – nesreča. Se pravi, sreča se vrtinči skupaj s 
harmonijo Vesoljnega Stvarstva ali Energije same Zemlje.  
Tisti nesrečneži, ali nesrečne misli ali energije, kot Sem vam jih na začetku opeval, katere se 
kar nekako razpršijo – pogled, čevlji, se spomnite? Prijetne vonjave. Uuuuuuuu … To je tisto, 
kar se deli. In to je tisto, kar puka in morda tudi smrdi. Hmm.  
 
In kaj narediti, da pridete v srečo, sedaj, ko veste, kako in kaj? 
 
Čisto preprosto! 
Zasnovnik je energija Čistega Vesoljstva, Čiste celote, Čistega vibriranja. Se pravi, ko se na 
Zemlji vse skupaj zgosti v neko harmonijo, imate osrčje Zemlje, prav zanimivo, kot bi šli v 
osrčje Zemlje. Vendar, sedaj imamo veliko težavo.  
 
NOTRANJOST ZEMLJE 
 
Ker vaš planet nima enega jedra, vendar ima, žal, dva jedra. Dva sonca imate znotraj ali 
dve krogli, kateri sevata in ne eno jedro, kot ga vi, v šolskemu sistemu, poznate. Morda 
boste kaj kmalu prišli do teh podatkov.  
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Tako kot Smo pred časom nekako zapolnjevali in Smo vam opevali, da znotraj, v planetu 
Zemlje  imate še en planet, na katerem živi določena civilizacija, katera je malce bolj 
skrčena ali obubožana. Vendar, ker sta dva sonca in pazite to! Ha, ha.  
Celo kot eno luno imate znotraj! In ta luna je takozvano nekako središčno jedro, katerega 
vi opevate kot center samega planeta.  
 
Zelo zabavno! 
Niti svojega planeta kompaktnosti ne poznate!  
 
Pa imate izhode – tako na severu, kot tudi na jugu, kot tam, kjer so ledeniki, pa kjer se 
ledeniki topijo. Pa na ekvatorjih so določeni izhodi. In te civilizacije prosto izstopajo, vendar 
višje zavibrirajo. Pa se poskrijejo med različne, nekakšne neznane leteče predmete, pa vam 
tako zelo znane. Se pravi, vse to se povezuje v ta center središčnega dela ali notranje lune.  
 
Notranja luna je kot mrtva točka. Recimo temu tako. To je točka spoznanja, pri kateri 
greste v mrtvo energijo.  
 
Si predstavljate planet Zemlje?  
V osrčju je mrtva točka ali luninska točka. Skozi njo je ozvezdje, se pravi, spirala, vpeta skozi 
drugi del fizičnega planeta Zemlje in gre v to neskončnost, a hkrati končnost. 
 
Pazite!  
Ni neskončne točke, da ne bi prešli do končne točke. Če ne drugače, se končna točka združi 
z začetno točko.  
 
To je izredno pomembno! Zakaj? 
Ker, ko greste skozi to točko, greste skozi luninsko točko, skozi zemeljsko vez v to tanko 
vez. Nekakšno navidezno os, po kateri Zemlja se vrtinči. Saj poznate to.  
In na podlagi tegá gre ta os v začetek ali v pripeto točko nečesa, kar vi pravite kot neka 
neskončnost, vendar je končna točka za novo galaksijo. Kar pomeni, da je nekje končna 
točka, vendar je znova odvisno, kje se odpre ali zapre.  
 
In ne le to! 
Ker imate v ozadnjemu delu te točke že pripeljan novi planet, vendar vam ga skrivajo in 
zakrivajo, je manjši od zemeljskega planeta, se je ta planet spravil v najnižjo točko po 
umetni poti. Ne kar tako, po čudežu, po umetno vodeni poti, se je planet pripeljal na to 
točko.  
In to je sedaj najnižja točka pripetosti. Nič več Zemlja. Zemlja kot Zemlja, vendar novi 
planet, manjši, veliko manjši, je torej točka začasnega prebivališča energij najtežjih zmesi. 
Pa smo tam! 
 
In znova, kaj se vam zgodi? 
Ravno tako ima telo najnižjo točko v mednožju, se pravi, to je ta os, po kateri se vi 
pripenjate preko luninske točke, skozi zemeljsko os, skozi neki vmesni prostor v točko 
novega planeta in ta novi planet je trenutno najnižja točka. Vendar, umetno pripeljana 
zato, da se ne razvija nova galaksija.  
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Ko je prepolno področje, se ponovno zgodi nov pretok, nova energija, novo življenje, znova 
novi ciklusi in znova ujetosti, iz katerih ni neke neskončnosti. Vendar je končnost, vendar zelo 
naporna.  
 
Zelo preprosto! 
In prav vaš zasnovnik je vpet v to najnižjo točko in kot lasek pripet, EDINI, edini na točko 
materije.  
Točka materije, se pravi, v spolovilu ali v spodnjemu delu kot najnižja točka, se pravi, kot bi 
vas dali na nekakšno paličico ali os, ta os po širini pa se steče naprej, jo ovije to vašo nit in 
se spusti skozi luninsko točko na fizični planet in skozi, do drugega fizičnega planeta.  
 
TRI SONCA 
 
Zakaj mislite, da se vam pojavljajo na fizični materiji dva Sonca ali trije Sonci? Tri sončne 
svetove imate že pripeljane do vas.  
Oziroma, Bom dejal bolj preprosto, se Zemlja počasi približuje nam. Počasi boste imeli tri 
Sonca, vendar vas počasi malce tale megla megli in zamegli.  
 
Zelo simpatično. 
Vendar, če ste dosti pozorni, ste v letošnjemu letu kar nekajkrat videli s fizičnimi očmi dva 
Sonca. Pa ste mnogi mislili, da ste malce nori. Pa niste nori. Vendar se Zemlja drugače vrti. 
 
In zelo pomembni ste kot zasnovniki.  
 
Ko se približate trem Soncem, imate moč odpiranja. Vedno je vse na tri. Tri točke. Tri točke 
spoznanja. Tri točke, na katerihkoli planetih, povezujejo trikote. Trikoti povezujejo ali 
bermude in naprej v nekakšne piramide. Piramide se povezujejo v Rože neskončnosti, kot 
poznate. In tako dalje. In tako dalje. Do neke točke, kjer se znova začetek in konec 
združita.  
 
Kot zasnovniki pa ste le vstavljeni v notranjost in ker niste še v usedlini zapisa teže Zemlje, 
ste tako zelo pomembni in tako zelo veliki.  
 
Zato vse se podaja na vas. Kot zasnovna energija je vpeta, tako sijete in imate nekakšno 
nit, kot pransko nitko.  
Saj poznate, skozi različna predavanja Smo vam opevali, kot da imate vsak delček, en biček, 
en delček, eno nitko, s katero je nekam pripet ali vpet. In zasnovnik je vpet prav v ta 
spolovilni predel. Simpatično. 
 
Zakaj? 
Ker, ko se vi vrtinčite in ste srečni in navijate in se radostite, ste pravzaprav odpeti. Nit se 
odpne in vriskate in skačete in zmagujete. Dokler vas nekaj ne prizemlji.  
 
Pa je tako zelo preprosto. 
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Ko Smo vam opevali, da imate zasnovnika, tako velikega kot je morda moj košček 
tega lepega nohtka. Tako veliki ste, kot pikica. Pa če ste zelo veliki, ste lahko 
veliki tako kot ta nohtek. Če pa ste res ekspertno veliki, pa ste morda tako kot 
tale prst. Vendar ste zelo redki.  
 

 
Vendar tisti, kateri imate davnino že izživeto, se pravi, se nekaj bolj zgosti, ker ste se bolj 
ozavestili in imate bolj v nadzoru in v duhovni rasti ali srčnemu polju širino, se pravi, tudi 
ta zasnovnik raste in se gosti.  
 

Vaša avra pa nekako okoli zasnovnika vibrira takole.  
 
 
 
 

In pazite to! 
Ta nitka, katera je vpeta v ta spolovilni predel, zakaj mislite, da je tako zelo pomembna? 
Čisto preprosto! 
Ker okoli nje se samostojno vrtinči nekakšna nevtralna, čista energija. Po spirali. 
 
Si predstavljate? 
Točka, kjer je nitka vpeta in prosto lebdi in jo druga energija davnine okoli nje se gosti, se 
pravi, ima okoli sebe nekakšno spiralo. Ta spirala se ves čas vrtinči in oddaja signal. 
 
SRČNO POLJE 
 
In, pazite to! 
Ko ste vi zelo srčni, ko ste vi zelo iskreni, se ta spirala dejansko zelo na široko vrtinči. In to 
tako sunkovito, da pride tudi do eksplozije in se vaše srčno polje razlije. In dejansko srčno 
polje je najmočnejše polje, svetovnega porekla, če se Smem tako pošaliti.  
Je nekdo, kateri eksplodira in se razlije. In ga ne morete zaustaviti, razen, da ga prestrašite.  
Kar pomeni, da manipulacija in nadzor je tisti, kateri uničuje ali zapira to energijo ali to 
spiralo.  
 
Pazite to! 

Ko se vi dejansko razlijete, pridete tako, kot pod nekakšnim oprsjem, se 
pravi, nekako, kot bi bili tik ob žlički vpeti – tam se razlivate in se prične 
razlivati to polje.  
 
 

In to polje, se pravi, prelije ven iz fizične materije se po svetu in to je energija, s katero 
nekateri veselo pridete v prostor in okužite prostor. In se razlije. In se veselite. In lepo 
pozdravite: »Živjooo, zdravo. Ju hu.« 
Popolno. Svet je popoln.  
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In vsi okoli vas pričnejo, tako, kar sijati. Okužite jih. Prav okužite jih in vsi se zbudijo. In 
kolikokrat se vidi zavist: »Uuuuuuuuuu, kako je lahko ta tako srečen?« Uuufff, kakšna 
zavist!? »Tudi jaz bi bil srečen!« 
Pa ne naredite nič drugega kot to, da se odpre to srčno polje in ta spirala se razlije. In tako 
kot bič, katerega vrtite, razleti energetsko polje okoli vas kot ovoj in ga razpre.  
 
In, ker vi tega ne znate nadzorovati oziroma ga ne znate uporabljati, ker ga niti ne veste, 
da obstaja in da ga imate možnost uporabiti, boste počasi doumeli, da ste lastniki svoje 
sreče sami. 
 
In otroci delajo prav to.  
Ko se nekako pogovarjajo, se igrajo, se radostijo, niso nič obremenjeni in so z mislimi le v 
temu srčnemu polju, kako se bodo dobro imeli. In, joj, prejoj! Koliko je ljudi zavistnih 
otrokom!? Ne morete verjeti! Ne morete verjeti! Včasih se kar malce za glavo primemo in 
oprimemo, ko vidimo, kaj se dogaja na svetu.  

 
Vendar, zavedajte se te niti. Ta nit je po višini ves čas nekako 
prislonjena na kronsko, se pravi, hm, kako naj opevam? Kot na vrhu 
temena, se pravi, kot bi glavo prerezali na pol, bi dobili nekakšen 
križ in center tegá, zato včasih opazujte, je pripeta ta spirala.  
 

In je tako kot prisesek (posesa), ko se prisesa in spi. Takrat vi spite in nič ne reagirate.  
 
Zato vas včasih, ko greste preko meditacije in ko se sproščate, prične prav motiti ta pritisk. 
In ker se vi sproščate, se umirjate, prične ta energija postopoma sebe širiti, prav to srčno 
polje in v nekemu momentu se odpnete od pripete materije in je tako, kot bi ta prisesek 
popustil in vi se pričnete vrtinčiti. Vendar se ne vrtite vi kot zasnovniki. Čeprav vibrirate 
samostojno, se prične ta spirala vrtinčiti. In vi se počutite prav kuuul, krasno, super, popolno, 
dokler znova ne pridete nazaj.  
 
Hm. Tudi meditacije so krasne. Vendar, kaj naredite? 
Fantazirate. Uuuuu. Vstopate v drugi svet. Popolno. In ste nekdo drugi. In se pretvarjate, da 
ste in da boste, morda, celo milijonar. Hm. Kdo bi vedel? 
Ta milijonar pa ni nič drugega, če resnično čutite znotraj sebe, da res hrepenite po temu, 
postanete milijonar.  
 
In vaša sreča v knjigah je popolna, če res čutite in hrepenite.  
Ha. Vendar, nekaj je um, kjer veste, da rabite. Nekaj pa je tisto, kjer res sebe začutite. In 
takrat, v tej fantaziji uživate in ste nekdo ali nekaj in se ne zavedate, da vstopate v svet neke 
druge plasti. In v temu svetu se vidi vse in niste nič. Pa hkrati gradite nekaj, pa se ne 
zavedate. In delate neki nevtralni spomin ali zapis sanjarjenja.  
 
In potem se znova pojavijo ljubosumni starši, ljubosumni sosedje, ljubosumni tisti nekateri, 
kjer vidite otroka, kako sanjari in rasti in na koncu celo izživi svoje sanje. Vauuu, pa je postal 
nekdo! Kako simpatično! 
Vendar, to je vaše življenje.  
 



 

 13 

Ko se ta spiralica v času vašega sproščanja, spanja, pravzaprav sprosti, tudi ko 
spite, se ta energija spirale odpne od vas in se prosto pokrije preko vas. In 
imate velikokrat občutek, kot, da ste znotraj pocrkljani.  
V resnici pa ta spirala, energija, dejansko lebdi ali nekako se polegne preko 
vas, prav preko zasnovnika in vas pokriva, do dihalnega dela.  

 
Nekateri, kot nekako Naša radovedna Lana, katera še do danes ne ve, s kom se pokriva, se 
pokriva prav s tem delom. In vleče in prenaša ves čas, kar Jo poznam, prav to energijo kot 
kepico nekakšne dekce in pride k nam s to kepico, se pokrije in zaspi. Simpatično! Če bi 
vedela, tega ne bi nikoli naredila. Vendar, simpatično! 
 
Opozarjam!  
Vse se vidi, vse se čuti. Vse se zaznava.  
 
In ta igra igranja, kjer vi pridete na površje, se pravi, pridete ven iz telesa, ko meditirate, ko 
se sproščate ali pa, ko se radostite. Takrat vstopate ven.  

 
Prav takole, iz nekakšnega zgornjega dela, tik pod tole 
kostjo navzven, pridete navzven in vaša sreča je 
popolna.  
 
 

Vi čutite balon, energijo, katera prosto lebdi. In vi dobesedno prekipevate od sreče. Ali v 
takšnem stanju, da sanjarite ali v stanju, kjer nekako ustvarjate zavestno neko podobo in se 
pretvarjate.  
 

Se pravi, ko se ta energija spirale 
odpne, se prisloni prav zgornji del, 
točno kot v nekakšen bermud.  
 
 

Od teh kosti dva prsta navzdol, se tukaj pripne ali prisesa in se odpre ta zgornji del, od 
grlenega prekata do prsnega koša, se pravi, se odprejo takšna vratca, kot loputice.  
In takrat vi od sreče prekipevate in zdrsnete zunaj in ste zunaj. In čutite migetanje. In 
takrat še bolj prelivate ljudi in jih okužite s svojo srečo.  
 
V resnici pa je pomembno le to, da se zavedate – kdo je kdo!  
Ko zjutraj spite, je vedno program enoten. Pripeti ste zgoraj, na materično telo in vpeti ste 
spodaj, skozi materično telo ali ob nekako središčni točki, tik ob materiji, s to nevtralno 
osjo, katera vas navidezno drži.  
Nimate neke niti naprej v globino. Jo nimate! In ste vpeti, tako kot bi bili lutka.  
 
In zjutraj, ko se zbujate, se pravi, ko Smo dejali ali opevali, da je potrebno se le prekotaliti 
navzdol, se pravi, da vi naredite pranske vaje, se pravi, ujamete tega duhá, ki zunaj prosto 
lebdi. To je nekaj drugega.  
Vendar, vse prosto spi in ste v spokojnemu miru. Lepo. Ko pa se prebudite, se prizemljite in 
znova padete v trenutke teže.   
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TEHNIKA – ODPENJANJE SPIRALE, PRIPETE ZASNOVNE NITI, ODSTRANJEVANJE OKOVAL 
OKOLI GLEŽNJEV 
 
Zavedajte se nekaj, da je pomembno zavestno odpeti to energijo, to spiralo. In boste 
naredili takole:  
 
Zaznali boste najprej os, se pravi, med mednožjem. Poskušajte z mislimi slediti pri sebi.  
 

Prav v središčni točki, nekako v spolovilnemu delu, boste zaznali energijo 
gostote. Prav, kot bi bili na nekakšni žogici.  Poskušajte se malce zagibati. 
Čisto narahlo. Boste začutili energijo. Prav misli usmerite v to in jo zaznajte. 
Kot bi bili na žogici, katero dejansko morate poloviti. 
 

Ko jo boste začutili, jo poskušajte v središču zadržati. Zaznajte to energijo te pripete 
zasnovne niti. 

 
Potem pojdite z mislimi, od te zasnovne točke navzgor po 
notranjosti do zasnovnika.  
V središču pleksusa imate kot nekakšno čebrce ali posodico, 
kjer je ta zasnovnik pravzaprav pripet v tej avri.  
 

Kot bi bili v, kot bi bili vi rumenjak in okoli vas je beljak. Okoli trda lupinica pa je spiralica.   
In ta nit, se pravi, to zaznajte.  

 
In sedaj misli usmerite prav v to, kjer je zasnovnik nekako kot rumenjak, 
nekako prosto lebdilen in lebdi nad to nitjo ali to čašico.  
Poskušajte misli usmeriti v to in če dobro misli usmerjate v to, boste 
začutili, kot da se zasnovnik giba.  
 

Kot rumenjak, katerega v jajčku malce prešejkate. In ga prav čutite, kako ropota. In, če se 
boste čisto narahlo malce pogibali in misli usmerite, boste čutili, kako se zasnovnik 
pretaka. Malce levo, malce desno. Zaznajte to! 
 

Nato pojdite z mislimi prav okoli zasnovnika in zaznali boste belino, 
kristalno belino, katera se nekako giba kot bi bil beljak. Opazujte jo. 
 
 
 

 
Sedaj misli usmerite v zgornji del, kje je zasnovnik 
pravzaprav vpet. Se pravi, ta zunanji del te niti. Zaznajte jo 
proti grlu in zgornjemu delu.  
 
 

Se pravi, pojdite z mislimi in opazujte to nit. In se vpne prav na zgornji del vašega možgana. 
Zaznajte jo. Prav poguncajte se in zaznajte to nit.  
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To je točka, kjer je vpetost in ta točka, se pravi, te energije, je tista energija, skozi katero ste 
vpeti in dajete ravnotežje, kjer dajete stabilnost vsej energiji, da prosto govori, živi, ker brez 
zasnovnika živeti tukaj ni.  
 

Sedaj se znova spustite po zunanjemu delu. Kot bi pogledali 
trdo lupinico, se spustite znova nazaj v spolni oziroma spodnji 
predel. In misli znova usmerite v točko. In začutite energijo, 
katera je pripeta okoli njega, kot gosta skorja.  
 

Tukaj je vpeta ta spirala. Poskušajte jo zaznati!  
 

Gre okoli jajčnikov, v 
notranjostjo, kot nekakšen 
bermud in se ta spirala 
prosto nekako nagiba, tako 
kot okoli bradavic, se pravi, 

v tej širini in je tako kot neka kapljevina in je pripeta znova na vrhu stičišča te središčne 
točke. In je tako kot trda lupinica.  
 
Zaznajte jo!  
Prav začutite to drugo vrsto energije ali gostote. Ali jo čutite?  
 
Prav na licu jo čutite. Znotraj jo čutite. Če pomislite, kje jo zaznavate, ob oprsju, boste 
zaznali kot lupino. In jo sedaj zaznavate kot gosto energijo. 
 
Sedaj usmerite misli in poskušajte zaznati – ali je čisto gosta?  
Boste videli, da je nit tako gosto spletena ali ovita kot nekakšna kača. In je ovita, ovita in 
naslonjena na vas. In je vpeta in je to glavno varovalo samega zasnovnika. 
 
In ker je spirala in se vrtinči v določeno smer, poskušajte jo zaznati, prav zaznajte, zavestno 
jo premaknite v predel, v predelu oprsja znotraj, kot bi jo malce zarotirali, jo zaznajte. Kot 
bi naredili tiste, tiste kroge, katere otroci vrtijo in vrtinčijo okoli svojih bokov, tako naredite 
zavestno. Se pravi, to energijo zasuknite v notranjemu delu oprsja.  
 
Jo boste zaznali tudi preko rok.  
 

Če boste dali roke na tako in boste z mislimi zagnali ali obrnili, jo 
boste začutili prav preko rok, kako se energija začuti.  
Prav poigrajte se z mislimi.  
 
 

Ali jo čutite po zapestju? Gostota. Zaboli. Zaskeli. To je ta energija. To je ta bič, kateri se zlije. 
 
Sedaj znova usmerite misli nazaj. Umirite to energijo in sedaj zapazite, kako je kot 
razvlečena ta energija. 
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Vdahnite preko nosa. Nos je osnova in misli usmerite v to vrhnjo točko 
zgornjega predela. In prav misli in zrak povlecite prav v to točko. Na vrhu 
zadržite zrak.  
Če vam nekako zmanjka, znova obrnite od začetka. 
 

Se pravi, kot usmerite misli v to, kako je razvlečena ta energija, (vdahne), vdahnite. Cev se 
bo znova postavila nazaj. Jo z mislimi vodite, (vdahne) vdahnite in jo zadržite na vrhu 
svojega centra.  
 

Sedaj rahlo, čisto rahlo se vzdignite iz telesa navzven. Le toliko, da oči 
pogledajo skozi vaš materični možgan in opazujte to cevčico.  
Ne izstopajte iz telesa!  
Le glavico toliko navzven, da vidite zgornji del nad lasiščem, se pravi, boste 
videli belo cevko kako diha.  

 
In znova vdahnite nazaj. Spustite se nazaj. 
 
(vdahne) Vdahnete, pridete na površje. Zaznajte to cevko. Ko držite dih boste videli, da se 
odpira in zapira. Bela cevka je. Se odpira in zapira. Simpatično! 
 
Sedaj misli usmerite na to ali pa se rahlo zlijte nad to in poglejte v cevčico. Prav spustite 
vpogled v cevčico. Vendar ne izstopajte popolnoma iz telesa. Le toliko, da se nagnete nad 
telo. Poglejte v to belo cevko. Boste videli zasnovnika znotraj sebe. Igrivega, razigranega in 
nasmejanega. Kdo drugega, kot samega sebe?  
 
Opazujte ga! (pihne) Pihnite v njega. Prav zavestno (pihne) pihnite v njega, skozi cevko in 
vidite meglico, katera se naredi.  
 
Znova vdahnite in opazujte. Bodite še zunaj, nad vašim možgančkom in gledate cevko in 
izdahnite. Vendar se držite tik na glavici.  
 
(vdahne) Vdahnite, kot bi skozi cevko povlekli nazaj nekaj. Opazujte barvo. Energija, se 
pravi zasnovnik, se povezuje z vami. (vdahne) Šlo bo skozi materični del navzgor.  
 
Se pravi, ko boste zaznali njegov izdih oziroma njegovo energijo, katera bo pihnila proti 
vam, jo vdahnite na vrhu, jo zadržite in ko se spoji, se pravi, (vdahne) kot bi, kot bi nekaj 
zadišalo, (vdahne) vonjave, zadržite zgoraj in sedaj se spustite s to vonjavo nazaj v telo in 
držite ta energijski center, katerega ste dobili, kot to meglico in jo peljite nazaj. Prenesite 
jo v telo. 
 
Sedaj malce obmirujte. 
Ali začutite neko drugačno energijo? Kot bi vas rahlo zaščemelo po trebušnemu delu, tako 
malce pod pleksusom. Kot bi vas rahlo zapeklo. Opazujte to. 
 
Znova dihajte čisto normalno. Pomembno je, da takrat, ko delate tehniko, da misli 
usmerite le v tisti izdih ali vdih in jo takrat pripeljete. Znova pojdite, se pravi, ta izdih 
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pustite ali ta vonj, katerega ste prenesli, ga pustite znotraj. Rahlo vijoličast, takšen lila 
vijoličasta energija je, okoli njega pa bela energija. To ste prenesli v svojo notranjost.  
 
Sedaj se lahko znova prepričate, če ste dobro naredili in se znova rahlo vzdignite iz telesne 
strukture. Poglejte ven, skozi svojo glavo. Kot bi z drugimi očmi pogledali, boste videli, kako 
se je cevka prepeljala v vaše telo.  
 
Jo le opazujte. Nič ne naredite!  
Opazujte jo in jo boste videli, kako je skozi center vaše glave se povezala cevka direktno v 
vašo fizično materijo. 
 

Sedaj vzemite dlani in jih dajte le toliko navzven, 
da boste zapolnili praznino. Kot bi jo zamedli. Kot 
bi z mivko zamedli svoj možganček. Prav naredite 
to. In zaprite ta pretok. Vendar le tako, da se kot 
rob cevke zagrne.  

 
Opazujte energijo.  
Ko naredite to, ali čutite na dlaneh energijo? Ali čutite migetanje na samemu obrazu? 
Zaprli ste nekaj, a hkrati se je ustvarila cevka navzven, nazaj v notranjost vaše materije. 
Kot bi naredili nekakšen »C«.  
 
Sedaj se znova varno spustite nazaj v telo. Roke nazaj v svoje materične roke. Glavo nazaj v 
svojo veliko glavo. Malce poguncajte. Malce pošejkajte z rokami in začutite, da ste znotraj. 
Ali čutite drugačno energijo na rokah?  
 
Sedaj znova usmerite misli v ta dih, katerega ste prenesli – rahlo lila vijoličast. 
 

In sedaj zavestno to energijo, katero imate tukaj, v 
trebušnemu delu, prislonite na to cev, se pravi, kot bi jo, kot 
bi na to cevko jo prislonili, od spolnega predela navzgor proti 
pleksusu, se pravi, je ta nitka.  
 
Prislonite na to, njo, to energijo. Prav misli usmerite na to in 
jo ovijte in jo spustite navzdol, kot bi kačo naredili okoli te. 
Se pravi, kot bi spiralo okoli spirale naredili. In jo vstavite in 
jo zataknite, zavestno, prav v temu spodnjemu delu. 
 

 
Sedaj, čisto preprosto, se vzdignite nazaj do točke, kjer se je 
shranila ta energija, ta mehur. Ta mehur opazujte, kako se bo 
začela energija ovijati navzgor.  
 
 

Ste jo pripeli, vpeli? Sedaj se bo ta energija postopoma pričela ovijati. Opazujte jo. Okoli 
pleksusa, okoli prsnega koša, prav ta kapljevina. Okoli te kapljevine se prične ovijati ta 
energija.  
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Le prosto jo opazujte. Ali začutite prijetno toplino? Po telesu pričnete 
puhteti. Lahko se poigrate. Roke dajte tako, rahlo nad telo in se poigrajte. 
Ali čutite gosto, vročo energijo? Prav puhtite energijo ljubezni ali toplote.  
Le toliko, da sproti malce opazujete svoje telo. 
 

 
Sedaj znova misli usmerite v to, kako spirala nastaja in se ovija. Opazujte to lila vijolično 
spiralo, katera se ovija okoli, proti vrhu samega stičiščnega dela. Na vrhu se rahlo, ob 
cevki, katera je nastala, odpre kot cvet. Opazujte to! 

 
Ali vidite? Imate na vrhu speljano 
spiralo, katera je odprta kot cvet, 
znotraj pa je ta cevka ali ta dih, 
katerega ste povlekli tukaj navzven.  
 

 
Sedaj prosto zaznajte ta razpršeni cvet in je tako, kot bi bili štirioglati koščki, 
kot kvadratki, kateri se odprejo. 
 
 
 

Sedaj vsak ta cvet, kako naj se drugače izrazim?, spustite, da steče preko telesa. Kot bi vsak 
listek pričel jokati in se stekati. Pustite, da teče in opazujte to energijo. Opazujte jo. Ta 
energija teče preko celega telesa. In zato vam telo puhti prijetno toploto. Tudi, če imate 
morda dlani kaj ledenične, imate noge zagotovo bolj vroče. Puhti ta energija.  
 
Zaznajte, kako se steka navzdol in ponikne okoli popkovnega dela ali še v nižini. Le 
opazujte jo.  
 
Sedaj zavestno opazujte, kako vam teče ta energija preko rok in se steka kot slap preko 
vaših prstov. Vaši prsti imajo na koncu kot lovilne posodice. To smo že obravnavali. 
 

Sedaj to vijolično lila energijo povlecite skozi vsak prstek, kateri 
je čašica, dobesedno v notranjost z vdahom in zavestno jo 
speljite nazaj.  
Takole: ko vdahnete, vdahnete tako, kot bi skozi prste vdahnili to 
lila vijolično energijo.  

 
(vdahne)  

In jo vdahnite in jo zavestno peljite 
tako: po roki navzgor, proti srcu in 
ravno tako po desni strani, proti 
oprsju, se pravi in jo pustite, da se 
znotraj zlije v notranjosti.  

 



 

 19 

Opazujte, kako teče ta energija in jo lahko zavestno večkrat vdahnete (vdahne) in jo le 
opazujte, kako se steka in se spira in spira nótranjost, notránjost.   
 
Ali čutite blaženo umirjenost? Ali čutite prijetno toploto? Roke vam oddajajo drugačno 
energijo na prstih in drugačno v središču vaših dlani. Opazujte to. 
 
Sedaj jo zavestno usmerite in opazujte, kako se ta energija steka po notranjosti telesa, vse 
do podplata. Opazujte to! 
Če potrebujete še energijo, da jo bolj zaznate (vdahne), vdahnite zavestno in jo zavestno  
povlečete skozi prste, to energijo, v notranjost svojega telesa.  
 
In sedaj, pazite to! 
Kopičite jo v podplatih ali v gležnjih. Tam nekje naj se ta energija ustavi. Samo za trenutek. 
 
Sedaj pazite to! 
Imate okovala na levi in na desni strani. Sedaj zavestno kar obdržite to energijo tako. Jaz 
vam Bom le prišepnil. Okovala bodo popokala in to skozi pritok te energije.  

 
Lila vijolično energijo spustite proti gležnjem in na zunanjih 
straneh gležnjev, točno na tej lokaciji, dobro si poglejte!, imate 
kost. Ob kosti, dva prsta nad to debelo kostjo so okovala. Debela 
ali široka okovala, nekaj centimetrska. Tukaj zavestno spustite to 
energijo navzven, na obeh delih telesa.  

Tukaj, točno tukaj, spustite energijo navzven. 
 
Energija prosto prasketa in se steka in se meša med belo energijo. Pustite, da se meša. 
Usmerite energijo misli v okončine in pričelo bo raznašati in raztreščil se bo vaš okovalni 
predel.  
Okovala bodo padala in razpadala predvsem pri tistih, kateri ste si predhodno že odstranili 
celoto vseh okoval.  
 

Tisti, kateri niste še odstranili teh okoval, bodo nekako se tako kot barvno 
prelili v belo energijo, vendar, naredite to dokončno. Raztreščite okovala, 
katera so vpeta tukaj, v ta predel.  
 
 

Usmerjajte energijo še naprej. Čutite, kako razpadajo okovala. Če imate še malo ali 
premalo pretoka, čeprav je že vrtinčasti krog, znova vdahnite (vdahne) skozi prste to 
energijo, jo usmerite po notranjosti, jo spustite navzdol in jo usmerite v rob gležnjev in naj 
teče navzven in naj raznese in prežge okovala.  
 
Naenkrat boste začutili, kako energija v podplatih počasi postaja prazna. Belkasti podplati. 
Energija se počasi vakuumira.  
 
Počakajte še malo.  
Ko začutite, da odpadajo okovala, usmerite misli v podplate. Bela energija se vedno bolj 
gosti. V podplatih je siva energija. To pomeni, da je siva dušna energija telesa.  
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Opazujte belino, kako nastaja. Bolj, ko bo odpadala ta energija podplatnega dela ali 
usedlin, bolj boste začutili hladno energijo od tal navzgor. Vendar le zato, ker energija 
usedline, teže bremena, iz telesne strukture počasi razpada.   
 
Opazujte hlad. Do nekega dela pride, potem nič več. Običajno nekako malo pod kolenom 
ali rahlo nad nekakšnimi gležnji navzgor. Opazujte to energijo. Nič ne delajte več navzdol. 
Le opazujte. 
 
TEHNIKA – RAZBIJANJE, IZNIČEVANJE NAJTEŽJIH USEDLIN NAŠEGA ZAČETNEGA BITJA 
 

Misli znova usmerite v zgornji del, v dihalni predel nosa. (vdahne) 
Vdahnite energijo tako, da boste lila vijolično energijo vdahnili v 
sebe, direktno skozi sebe, (vdahne) v osrčje telesa in jo zavestno 
spustili v pljučni predel.  
 

 
Znova vdahnite in jo usmerite v pljučni predel. Naj se vam pljuča napolnijo s to energijo. 

 
Sedaj misli usmerite direktno v zasnovnika. Vidite gosto bitje, živo bitje vaše 
podobe? Sedaj to energijo poveznite direktno na pleksus svoje materije, se 
pravi, kot bi iz pljuč povlekli na njegov pleksus in ga vpeli.  
Vdahnite in povežite. (vdahne) 
 

Iz pljuč, direktno na zasnovnika, pripnite ta energetski center na njegov pleksus. Mala nit. 
Opazujte to energijo, kako se steka v notranjost. Opazujte barvitost, spremembo barvitosti 
zasnovnika. Spreminja se. Od goste vijolične, prosojne lila. Spreminjal bo različne barve. 
On dobi prosto pot odprtega kanala. 
 
Sedaj misli znova usmerite v možgan in se prizemljite nazaj, kot bi se vkopali v ta trenutek 
tukaj in sedaj. Misli usmerite v telo. Le v notranjost telesa. Rahlo pošejkajte, kot bi glavo 
premaknili levo in desno. Začutite to polje. (vdahne)  
 
Vdahnite, zadržite zrak v pljučnemu predelu. Se rahlo poigrajte, pogibajte. Rahlo lahko 
vzdignete telo. (vdahne) 
 

Znova vdahnite z mislimi v dlaneh. Stisnite dlani. Spustite dlani.  
 
 
 
Vdahnete v trebušni predel. Od zgornjega dela spustite dih 

navzdol. (vdahne) Vdahnete. Dih spustite v notranjost trebušnega dela in zaznali boste 
belino, kako se prosojno spusti do in skozi vaš podplat.  
 
Energija polja, katerega ste sedaj vkopali, pomeni, da ste se razbili oziroma izničili najtežje 
usedline tistega začetnega bitja, kateri shranjuje dnevno vam zapise, da vam podaja in vas 
greni in bremeni. 
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Pa ostanimo še nekaj trenutkov v tej energiji.  
Lahko preprosto odprete oči.  
 
TEHNIKA – PREBUDITEV ZASNOVNIKA 
 
Bodite pozorni!  
Sedaj imate zasnovnika, kateri je radosten in srečen. Edina osnova, katero boste vi zavestno 
programirali takole: 
 
Ko se boste zjutraj prebudili oziroma, lahko tudi preko dneva, vendar zjutraj imate najbolj 
budne misli, naredite le takole: 
 

Vdahnete. (vdahne) Vdahnete tako, kot bi vdahnili skozi ta 
pleksusni predel, se pravi, skozi ta kanal, kateri je ustvarjen 
direktno v center pleksusa in zaznali boste, opazujte svojega 
zasnovnika, kako ga boste povezali s seboj. 
  

Dali mu boste prosto pot povezave. In kaj kmalu boste pričeli zapažati, da delate znova 
neumnosti, simpatičnosti, razigranosti, katere ali na katere ste že pozabili.  
 
Saj se spomnite? 
Tu in tam ste radostni in bi plesali in bi se igrali. In tako boste, kar na vsem lepem, zapazili ta 
radostni duh, kateri prične sodelovati z vami. In to je tisto, kar vi iščete, dragi moji, da boste 
se znova prebudili in veselili.  
 
Mnogi med vami imate občutek, da ste dobesedno kot obmirovali, da se več ne veselite, niti 
ne radostite zato, ker ne daste možnosti, da to bitje pride na površje. In kaj kmalu boste 
zapazili, kako se znova drugače pogovarjate, kako se znova drugače pozabavate, igrate. 
Igrivost je tisto nekaj, kar se bo pri vas zbudilo. 
 
In opazujte to! 
In ko zapazite to,  da vas ne bo morda sram, če boste bolj mladostni. Opazujte! Pomembno 
je, da opazite! In ko veste, kako prebuditi zasnovnika in ga povezniti v ta tok. 
 
Se pravi, zjutraj le preprosto vdahnete z mislimi v to, da greste skozi ta, kot lila energija, v 
pleksusni predel, se pripnete na zasnovnika. Ko vdahnete (vdahne), njega napolnete. On se 
bo gosto vijoličasto lila prelil in se bo vedno bolj aktivno povezoval z vami.  
 
Potem boste zaznali (zapoje): »para pa pam; para pa pam« in pričeli boste znotraj peti. Jaz 
žal, v temu telesu ne znam. Vendar, to je tisto, kar boste zapazili. Radostnega duhá. Pričeli se 
boste zabavati. In to je tisto, kar vi iščete.  
 
Vendar, ker ste vpeti v različne uteži je pomembno, da sebe pocrkljate.  
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In najbolj pomembno od vsegá pa je, da ga znate ohraniti, zapaziti, da ga imate na vrhu in 
da se veselite. In bolj, ko ga boste podajali v vsakdan, bolj ga boste vnesli v to, bolj boste 
imeli občutek, da postajate mladostni, razigrani in vihravi.  
 
In to je tisto, kar vi pri sebi iščete, da ste se spremenili, da se ne veselite, da jočete, da 
tečnarite. In to je tisto, dragi moji, kar vi iščete.  
 
Postopek imate aktiviran. Postopek je postavljen. Ni ga potrebno delati večkrat. Lahko pa ga 
delate zavestno večkrat, da se boste naučili morda kaj, kako nekako funkcionira vaše telo. 
Zato ga lahko naredite, če boste želeli. Ali pa doma ponovno greste preko te tehnike. In 
naučite, dragi moji, druge te tehnike.  
 
Vendar, za trenutek se ustavim pri okovalih na samih gležnjih. 
 
Sedaj moram majčkeno stopiti nazaj. Tako pač je.  
Tisti, kateri ste odstranili okovala, se spomnite, ko ste na samemu začetku naredili pranskega 
duha, potem ste odstranjevali okovala na levi strani, na desni strani, okoli grla, kjer imate 
zatiče. Nekateri nič več. Se pravi, potem ste odstranili vez, nekakšno verižno vez med nogami 
– povezano preko nog, Bom dejal. Tako, malce smešno se sliši, vendar, tako pač je. Ste 
prežgali to energijo in je razpočila se ta vez. In ostali so vam nekakšni ostanki teh okoval. Se 
spomnite? 
 
S to energijo se prežgejo prav ta okovala. In kaj kmalu boste zaznali tudi lahkotnejše noge. 
Prav opazujte to. Drugačen korak boste imeli. Zato je pomembno, da se opazujete! S tem se 
gradite. 
 
Tisti, kateri niste naredili teh okoval, nič hudega! Prežgite to energijo, naj poči. Vendar, pri 
vas običajno ne bo razpadla čisto, vendar se bo prebarvala v belo energijo toliko časa, 
dokler ne boste naredili odstranitev okoval.  
 
Vendar, predhodno morate odstraniti bodalo. Na LEVI roki, ne na desni! Desna ni za vas! 
Leva je za vas!  LEVO bodalo navzven. Vendar ne kar tako, na hitro in ga vržete ali odvržete. 
Vas boli potem fizična materija, pa zopet jočete, pa zopet vam ni prav. Pozorni bodite na to! 
 
Se pravi, na ta način tema pade in se vi povežete z zasnovnikom. Povežete zasnovnika s 
celoto fizične materije in se pričnete igrati in veseliti. Jee! 
 
In ne le to! 
Skozi to telesna energija prične drugače vibrirati in vstopate v svet, v polje, povezave, tiste 
velike, velike spirale harmonije materije ali zemeljskega telesa.  
 
In ne le to! 
Skozi to postajate oddajnik sreče. Skozi to vibracijo boste k sebi pričeli vleči in pritegovati, 
predvsem pa prebujati ljudi k njihovi sreči, njihovi radosti in boste zapazili, kako vas bodo 
ljudje drugače sprejeli. Bolj vas bodo veseli, če boste hoteli ali pa ne. Morda vas bodo na 
začetku malce čudno gledali ali pa malce tako – morda vam pa nekaj ravno ne štima v glavici. 
Vendar, ko se boste vi bolj veselili, se bodo oni pričeli prebujati.  
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Vendar ne po enakemu postopku. Vendar, to je tisto, kar vi iščete. In na podlagi tegá 
postanete oddajnik za Vesoljno Stvarstvo.  
In, ker gre enako k enakemu, tako kot vam govorimo in opevamo že večnost, k vam pridejo 
Bitja, katera se radostijo in ne težijo. Morda Smo to ravno mi. Ali pa tisti, kateri se morda še 
bolj veselijo. Mnogo je takšnih, Nebesnih, kateri se potem s svojim poljem oddajnika, kot 
Zemlja na Zemljo, povezne in pripne na to polje, v kateremu enakomerno vibrirate prav vi, 
čisto sami.  
 
Da. Mislim, da je čas, da prenehamo. 
 
Kakorkoli že, ko se povezne to polje, ta oddajnik na oddajnik, ni več vašega prasketanja. Saj 
se spomnite? Na začetku Sem dejal, da morda malce »puknete« in malce drugače zadišite, 
da ne Bom dejal kaj bolj neprijetnega, ker Me bo nekdo res za ušesa. Se pravi, in tistih več, 
mehurčkov, znotraj tega polja ni. Vsaj vašega ne. Kar pomeni, da vstopate v neko drugo 
zavest, drugo dimenzijo, drugo širino. In skozi to, dragi moji, se gradi in vrši ena izmed 
vijačnic.  
 
Ste pozabili? 
12 vijačnic. Vaše vijačnice! Nori ste bili na to. Neko obdobje ste bili čisto zasužnjeni.  
In ena izmed vijačnic – vam prišepnem, katera? Enajsta, je prav ta, katero skozi to zgradite. 
 
Mh.. In to je tisto, kar vi potrebujete.  
 
No, in glede na to, da nas ura že priganja, da že vse zvoni, Bomo tudi Mi malce od zvončkljali 
na kakšno pavzico ali premor. Tako kot pri vas. Vendar, morda ne Bomo ravno pili in jedli 
tako kot vi, čisto sami, vendar Bomo bolj gledali in se morda bolj preko očk pasli preko vas in 
vaše hrane. Danes imate okusno pojedino. Tako, da, zagotovo vam bo pri srcu in všeč. 
 
Kot ste morda zapazili, kdo drugi bi bil Tisti, kateri bi bil morda malce otročji ali šarmanten? 
Hm.. Nekdo Me ravno nekako dreza izza ozadja. 
Jaz Sem prav Tisti Jezus, kateri se včasih malce pošalim in malce porinem vmes in Sem, kar 
se da, preprosti. Morda komu to ravno ne gode, ali pa? Kdo bi vedel? Vendar, Moj namen je 
bil – prebuditi tisto energijo, katera z vami živi.  
 
In, da ne Bom prenehal takoj, vam povem le to: 
To je energija, katero zgradite in imate sedaj deloma položeno ali postavljeno. V 
naslednjemu druženju pa Bomo to energijo uporabili za preboj in izničevanje nadzora polja 
Zemlje.  
 
Hm.. To je tisto, dragi moji, kar pa Bomo v naslednjemu druženju gradili naprej. In vas Bom 
naučil, kako uničiti zlo ali pa ga morda le preobrniti.  
Saj poznate, kako je to?! En virus, en bacil, en sam insekt, pa naredi velik nered. 
 
In to boste vi. To Bomo Mi. To bomo vsi skupaj. 
 
In, pazite se! 
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Spremenili bomo svet z okuževanjem in spreminjanjem z ljubeznijo in takšnimi igrivimi 
navadami. 
 
Vse je program! 
Pa bodimo bacili in spreminjajmo program. In to bomo gradili v naslednjemu druženju. Pa, 
da vidimo koliko, nekakšne hm…, energije Ljubezni bomo imeli v prihodnjemu druženju 
znova z vami.  
 
Sedaj pa hitro na odmor in hitro malce pojest! Pa bo! 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Znova lepo pozdravljeni nazaj med vami. Ta čas je pravzaprav čas, namenjen vam in vašim 
vprašanjem. Vašim, nekako spogledljivim vprašanjem, tako ali drugače. Predvsem Bi resnično 
prišepnil. Zadnjič je kar nekaj ljudi ostalo brez nekakšnih odgovorov oziroma vas je bilo 
majčkeno premalo, pa Smo v zadnjemu druženju obljubili, da Bomo nekako nadaljevali tam, 
kjer ste končali. Tako, da, resnično Bi poprosil, da najprej gremo na tiste, kateri morda niso v 
predhodnemu druženju prišli na površje z vprašanjem, da pričnemo kar nekako s tistimi. 
Potem pa Bomo nekako zakrožili, pa Bomo videli, kako in kako bomo s časom oziroma vašim 
časom. Mi ga imamo kar v pretek ali kar veliko, tako, da nam ga nikoli in nikdar ne 
primanjkuje. Če želimo, lahko tudi zaustavimo malce vaš čas, pa vam je potem tudi malce 
lažje. Morda tudi tako? (smeh) 
 
Takole. Znova pozdravljeni in kar na površje z vprašanjem. Izvolijo. Kdo bo? 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz se vam najprej zahvaljujem za vse darove in za lepo 
predavanje. Imam pa danes eno vprašanje. Zanima me, kako je s prošnjami do vas? Ta 
relacija, da smo mi pod vami ali pod vodniki v podrejenem položaju. In mi vam nalagamo 
naloge s priprošnjami in prošnjami. Koliko je to sploh prav, da mi vam nekako odrejamo 
delo?« 
 
Zelo dobro vprašanje. Vam prišepnem. Vedno lahko nekako prosite. Vedno lahko malce 
cukate. Vedno lahko jočete. Brezplačno vam je to. Tako, da, vedno tako.  
Vendar se morate zavedati, da prošnje gredo vedno tako kot v nekakšnemu redu hierarhije, 
zavisi iz katerega področja ali na katero področje prehaja določena prošnja.  
 
Kadar sprašujete ali prosite, se pravi, za kakšne materialne dobrine, se vedno odzvanjajo 
tisti, kateri so povezani s fizičnim svetom materije. To pomeni, da se nekako dotikate 
različnih Bitij, na katere se vi obračate.  
Kadar se povezujete z Naravo, se pravi, preko Narave lahko vstopate v svet, v svet Bitij, kateri 
ali katera vam lahko pomagajo tudi pri materialnosti ali pri vaši, morda neuslišani ljubezni. 
Morda tudi tam. 
 
TEHNIKA – VSTOP V POLJE NARAVE 
 
Veliko imate Bitij, katerih ne poznate ali pa se premalokrat spomnite na njih. Morda, ko zrete 
v naravo in uživate v naravi, ko vstopate v to polje Narave, kar je čisto preprosto.  
 
Ko se vsedete v naravo in občudujete naravo, tako kot Smo v enemu druženju tudi opevali – 
občudujte zelenje, občudujte naravo, travico in opazite vse, kar je živega. In zapazili boste 
energijo. Nakar poslušajte zvok Narave. Veter. Šelestenje vetra. In potem poskušajte 
zaznati, kot bi poslušali zrak.  
 
Zelo kratek trik. Mali trik, preko katerega vstopate v to polje združitve in kamor vstopate z 
zlivanjem srčne energije.  
Ko takrat prosite in molite, se pravi, se odzvanjajo sproti in k vam tudi patuljčki, škrati in, se 
pravi, vsa tista gozdna bitja oziroma Bitja Narave, tudi Vilinci, kateri vam prisluhnejo.  
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In, če še nekako uporabite kakšno suho travo oziroma kakšno rastlinico iz narave ali kakšno 
listje iz narave in napišete zgoraj želje ali prošnje, ko vam gre res nekako prijetno toplo ali 
srčno, ali pa ko jokate, ni pomembno. Se pravi, pomembno je, da napišete in izrazite. Se 
pravi, takrat, ko pišete, se pravi, to srčno energijo. Se pravi, in če to še zanetite, ste 
zagotovo, zagotovo prešli v svet Narave in prosili Bitja Narave za pomoč. 
 
Nič ni narobe, če prosite! 
Vendar se morate zavedati, da je znova odvisno od vašega srčnega polja. Kaj vam nekako 
rabi ali porabi, če vi želite dobiti na loteriji, ko pa nekako veste, da želite dobiti nagrado 
oziroma veste, da rabite denar?  
 
Zelo preprosto! 
Takrat pozabljate na srce. Takrat pozabljate na tisto hrepenenje ali želje, vendar je le um in 
razum, taktiziranje in postavljanje tisto, kar odpira. Ne zgoraj, zgornji del možgana in žal, ego 
in Zemljo. Se pravi, takrat so nekako nepodprte želje s srcem ali srčnim poljem. Se pravi, 
takrat vas ne posluša Narava oziroma Bitja Narave ali Ljubezni, vendar, takrat vas posluša 
materija.  
Vendar, to ne pomeni, da vam materija ali materična bitja, katera se odzvanjajo ne 
pomagajo. Vsekakor vam pomagajo! Vendar, ta bitja so tista bitja, katera se glede na vaše 
srčno polje pripnejo oziroma povezujejo in se usklajujejo.  
 
Takrat vam lahko pomagajo tudi rajni. In to ne pomeni, da je slabo, vendar to pomeni, da je 
običajno na bazi Zemlje: dam-daš.  
 
Se pravi, kadar ne uporabljate srčnega polja in vas ne slišijo in ne uslišijo in k vam ne pridejo 
Bitja Ljubezni, se pravi, takrat ni nič dam-daš, se pravi, jim niste nič dolžni za uslugo, kateri 
vam Oni naredijo ali pa postorijo. 
Kadar pa vi taktizirate in prosite in nekako še morda zovete določena bitja, po strukturi vaše 
miselnosti ali nekakšne razumske energije, takrat pa lahko oni taktizirajo. Ne vedno, vendar 
ste jim lahko dolžni kakšno uslugico. 
 
Zato je vedno dobro, ko prosite, prosite od srca in boste uslišani. 
 
Kako visoko prehajate je pomembno, da se zavedate: 
Večja, kot je vaša širina srčnega polja, se pravi, te ljubezenske energije, se pravi, kjer se ta 
energija razlije, višje boste posegali. Vaša vibracija, se pravi, nastane tako kot neki, kako naj 
se izrazim?, kot Bi opeval, da nastane nekakšna membrana zvoka ali odboj zvoka vašega 
vibrirnega polja. In to odzvanja. Kot gre v širino, gre tudi v višino. In to je tisto, kamor in do 
koder lahko vi sežete ali posežete.  
 
Če boste iskreno, srčno in ljubezensko prosili, se pravi, znotraj sebe in da boste začutili to 
hrepenenje. Žalost rajši ne. Rajši ljubezen ali nekakšno takšno veselje, boste vedno prehajali 
mnogo lažje od tegá.  
Vendar, vedno je pomembno: iskrenost! Iskrenost in ne planiranje. 
Tako lahko prehajate do zelo visokih Bitij, ker, višja Bitja kot so, težje prehajajo v nižino. 
Zakaj? 
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Ker je njihova, naša ali od drugih, frekvenca pravzaprav drugačna in se pripnejo le na 
nekakšne, tisti zvok ali zven bitij, kateri nekako visoko zavibrirate. In, ko vi v nižini visoko 
zavibrirate, se pravi, se Oni lažje ali pa se Mi lažje spnemo z določenim poljem in tako ste 
lahko uslišani iz Višjih harmonij.  
 
Tudi, če zovete imensko, taktizirate in postavljate, se lahko, tu in tam odzove ali nekako 
morda celo pretkano pretvarja, da je nekdo kdo, pa niti ne boste vedeli, da je to morda le 
Zemlja ali tuje fizično telo.  
 
Tako, da, bodite pozorni na to. Vendar, vedno na vaše molitve ali prošnje, jok, veselje, ali 
radost ali zahvalo, se vedno odzove kdo. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Lepo pozdravljeni Gospodje in Lana. Zahvalim se vam za darove. Bi pa vprašala, kaj se je 
danes ponoči z mano dogajal? V prsih mi je tako razbijalo, pa kot, da se dušim skoraj. Pa 
čutila sem po hrbtu nekaj, prosim lepo.« 
 
Jaz vidim takole: 
Pri vas je bilo nekako odpenjanje. Določena bitja so skozi zorenje, to se dogaja ves čas, ko 
zorite, ko dozorite, se pravi, se bitja, katera, tako kot smo na samemu začetku, v 
predhodnemu druženju, opevali, se pravi, se medsebojno povežejo in ta usedlina se med 
vami nekako meša, pomeša ali nekako postavi. 
In ta usedlina so pravzaprav ta bitja, katera v določenemu momentu iz vas izstopajo, vas 
izpuščajo, vas zapustijo in vi dobesedno čutite, kako gre ta energija skozi vas, od vas, proč 
od vas.  
 
Ta mali kos energije se je združil s svojim večjim kosom, kar pomeni, da je bil ob vas njegov 
večji delež tega bitja. Bil je moški. In ta je tisti, kateri je dobesedno posesal iz vas, iz vaše 
materije to bitje navzven, ga dejansko povlekel nazaj v svojo strukturo. Vas prebudil. 
Majčkeno nekako postavljal v neprijeten položaj, ker niste vedeli, ker niste znali, ker niste 
doumeli, morda se tudi malce kesali ali bili v strahu, vas je na ta način tudi razbremenil. Kar 
pomeni, da je to tisto, kar je v telesu.  
Mi ali katerakoli druga bitja nikoli in nikdar ne vstopamo, ne vstopajo in ne smejo vstopati v 
vaše telo in se lahko le približamo telesu.  
Se pravi, in ko je ta delež tistega malega deleža v vašemu telesu dozoreli, prihaja na površje 
kože, se ob določenemu pretoku ali izstopni točki izpusti iz vas in vas zapusti.  
 
To pomeni, da ste šli prav skozi ta proces. Na ta način ste razbremenjeni tudi del zapisov, del 
karme, ker ste do dejansko po strukturi bitja tudi sedaj izpustili in vas je to bitje pravzaprav 
na nek način razbremenilo. Vi ste ga osvobodili, ker se je lahko zlil v celoti in to bitje je tudi 
odšlo od vas. Pohvaljena. 
 



 

 28 

»Hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Hvala za vse možnosti, ki nam dajete jih, Lana. Jaz vas imam rada. Jaz bi vas 
prosila samo, da bi mi omogočili, da še naslednjič pridem, če ni to taktiziranje?« 
 
Poglejte. Vedno ste vsi dobrodošli. Vedno. 
Bodite pa pozorni na to, da morda razumete, kako vse skupaj funkcionira. 
 
Vi na bazi Zemlje ste pravzaprav zelo simpatični. Vsi. Prav zanimivo vas je nekako opazovati 
kot ljudi, kot množico. In ko je nekako potrebno priti, vsi radi pridete. Verjemite, najbolj 
veseli Smo Mi, zato, ker je to spajanje za nas izjemnega pomena. To druženje, to je druženje 
Vesoljnega pritoka. Tako, da resnično Smo na marsikateri širini odprti. 
 
In, zelo dobro je, ko pridete in ko ste z nami, Smo zelo veseli, ker za vas lahko naredimo 
marsikaj. 
Daritve so tiste, katere so izjemnega pomena. Te daritve so tiste, katere vam doprinesejo 
marsikaj in zato je dobro in Smo veseli, da ste med nami in ste vedno dobrodošli.  

 
Daritve pa pripravljamo tako, da boste malce lažje razumeli in doumeli, da 
tri mesece in pol se predhodno spusti na fazo materije, na to telo, približno 
takšna zanka, kot v nekakšen »C« in se pripne na njeno maternico, na njen 
prebavni trakt in se spusti na najnižjo točko.  
 

Preko Nje se razgradi oziroma raztopi Najvišja frekvenca in se spusti na bazo materije.  
 
In ko se tri mesece in pol na Njej, na temu telesu, ustvari ta energija, dobimo osnovo ali zatič, 
da potem lahko spustimo daritve do vas.  
Zato ste zelo dobrodošli, da pridete med nas, ker narejene ali pripravljene daritve potem 
skozi ta kanal, kateri se odpre, lahko darimo in podarimo tudi z vami. Zato ste vedno 
dobrodošli. 
 
In potem se še tri tedne ali nekako včasih tudi do tri mesece, glede na posameznika in na 
posamezne daritve, potem tudi skrbi za takšnega človeka ali posameznika, kako naj se 
drugače pošalim? Kar pomeni, da na podlagi tegá potem daritve, katere Smo dali na vas, 
pripnemo na drugo stran Njenega telesa in je Ona tista, katera nekako potem tudi dela za 
vas.  
 
In je zelo dobro, da ste, ker na ta način so daritve tudi podarjene.  Ona naredi in vas uskladi. 
In tako je pravzaprav tudi prav, da ste, ker potem tudi daritve ne gredo v nič. Tako, da ste 
vedno, vedno dobrodošli. 
 
»Hvala. Zdaj ste mi odgovorili še na drugo vprašanje.« 
 
Prosim. 
 



 

 29 

»Dober dan želim. Pozdravljeni vsi prisotni. Zahvalil bi se Svetim in Gospodom za vso 
pomoč, ki mi jo nudijo na mojemu domu. Kot veste, je pri nas hudo. So močni napadi 
temnih sil. Vprašal bi pa za svojega sina Janija, ker on je pred par meseci delal samomor. 
Zdravniki pravijo temu psihoza. Pa me zanima. Jaz sem videl svojega sina umirat na tleh in 
to so strašni trenutki. Vprašal bi, kdo je v teh trenutkih njega v bistvu rešil smrti, skoraj 
sigurne smrti? Pa kako se nekak mu brisat te psihozne zapise, ki jih ima v sebi? Hvala.« 
 
Zelo Mi je žal, da imate takšno težko situacijo. Vendar, to je nekaj, kjer se Bom morda tukaj 
majčkeno zadržal, zato, da boste lažje razumeli, doumeli svet Zemlje tudi drugi, kateri se 
morda soočate, ali ste se ali se še bodo soočali morda s podobnimi energijami ali 
postavitvami. 
 
Ko je v davnini narejen samomor, se pravi, v katerikoli davnini, vendar, za začetek morate 
vedeti, da je bitje tista shramba, katera z negativnimi mislimi, programom, v samemu 
začetku lahko dela nekakšno polje. 
 
Saj veste, ko Smo na začetku opevali, kako se misli razpršijo, kako se raztreščijo in kako se 
razdelijo na dobro, slabo in ta slaba energija se tako kot plast nad plastjo nekako giba in 
pregiba.  
Na podlagi tegá nastane neko bitje ali neka osnova, kot shramba. Ko je dovolj močna ali 
gosta ta energija, se ta obudi in prične samostojno govoriti. Prične samostojno misliti. 
Vendar misli le tisto, kar ste v njo naložili. In to je osnova za to, da se povleče preko človeka 
in prične k sebi privabljati negativne »ljudi«, duše, energije, entitete. Okolica prične dejansko 
na njega še bolj pritiskati, še bolj ga stiskati in ga pripelje do točke prvega samomora.  
 
Takrat nastane prvi zapis. Prva težina, katera je lahko stara tudi 9.000 let ali pa morda še celo 
dlje.  
 
In bodite pozorni! 
Takrat nastane bolečina, katere ali v tistemu momentu ne zmorete nekako preiti in tako se 
nekako tudi poslovi duša od telesne strukture, katera ostane poškodovana.  
 
Poškodovano telo, če pride do končne postaje ali do končne točke, se pravi, se loči od duše, 
od treh plasti duš, ne Bom opeval v širino. Se pravi, skozi to glavno izstopno točko se združi 
tudi zasnovnik, kateri je nekako podlegel tej točki nekakšnega samomora.  
Nastane zapis poškodovanega telesa. Poškodovano telo je potrebno na novo zaceliti. Telo se 
vedno v telesu celi. In, čez določeno število let, rojstev – eno, deseto ali tisoče rojstev, se 
pravi, znova pride na površje lahko ta podlaga, katera se mora zaceliti.  
 
In, ko je novi zasnovnik, se pravi, tako mogočen, da loči v sebi dobro in slabo, dobro polje, 
slabo polje, se pravi, se na podlagi teh njegovih energij znotraj njega prične znova 
sestavljati ta energija. 
 
In to se je dogajalo prav pri njemu. Ta energija iz njega, se pravi, ga je znova kot zasnovnika 
prelila in oseba je znova ponovila nekaj, kar je predhodno v enemu izmed življenja tudi že 
postorila. Takrat je potem, dejansko kot, hm.., kako naj prevedem? Deal? Dogovori. Da. Se 
pravi, predhodni dogovori. Takrat, ko je nekaj v smeri kar vidi, kar se vidi, da bo v 
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nadaljnjemu procesu življenja nekdo zmogel prestopiti prav to svojo bolečino, takoj vstopajo 
vodniki.  
Vodniki se takoj spustijo ob človeško strukturo in z energijo, mislimi dejansko zapirajo 
polje in vakuumirajo dušo, da dokončno ne izpusti, se pravi, telesa. Takrat se nad njim 
odpre kanal in takrat Svetlobna Bitja z neverjetno hitrostjo in modrostjo pričnejo prebujati 
drugi del njegovega bitja.  
 
Takrat pride do obujenega stanja nekega drugega telesa in zato boste morda čez čas zapazili 
drugačno bitje, drugačno razmišljanje, drugačen karakter, drugačen fokus. Bolj mili in ne 
tako agresiven. To je tisti drugi del bitja, kateri bo navidezno se tudi, prav zaznali boste to, 
kot, da bi se malo kesal ali nekaj takega. Vendar mu kar nekaj časa ne bo ravno razumljivo, 
kaj se pravzaprav dogaja. In to je ta Svetlobna linija, katera potem pomaga prebuditi, 
zaustaviti proces oziroma skozi druga bitja pravzaprav prebuditi telo.  
 
Jaz Bom pri temu otroku, če Smem, ali tej osebi pravzaprav Sebe tudi postavil, pa da vidim, 
kaj lahko naredim?  
 
»Prosim.« 
 
Ga Bom obhajal. Bom obhajal pravzaprav popoln prostor nečesa in Bom poskušal nekako 
nazvati in prebuditi energije, katere so popadale navzven in so lebdeče in ležeče in speče v 
prostoru. Zato zaznavate tudi drugačno energijo v nekemu prostoru.  
In to energijo Bom poskušal nekako prebuditi in jih pregovoriti v neki drugi proces. Pa Bom 
videl, kaj lahko za njega storim. Vendar, vsekakor, vsekakor se Bom potrudil za njega, 
predvsem pa tudi za vas. Tako, da vam dajem tukaj besedo za vas. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Iskrena hvala za vse darove, ki jih prejemam. Za službo, res, iskrena hvala. Zanima pa me, 
kakšno je moje poslanstvo v tej službi? Zakaj, ko pridem domov, sem tako utrujena? Res 
hvala za vse.« 
 
Gospa ali gospodična. Kako naj vas opevam? Poslanstvo se ne skriva v vaši službi. Poslanstvo 
je tisto, kar je res nekaj širokega in veličastnega. Tukaj pa je, žal, le karma. In v tej karmi so 
pravzaprav povezani trije ljudje, kateri do vas počasi zaključujejo proces. In dva človeka ali 
dve osebi, kako naj ju drugače imenujem ali opevam, bosta v nadaljnjemu leta dni, prav tega 
koledarskega leta, tudi zaključila neko karmo, neko povezavo z vami ali do vas. In zato znata 
sedaj bolj nekako pritiskati ob vas in vas bolj dušiti. V nekakšnemu februarju, marcu 
prihodnjega leta pa morda celo ene osebe ne bo več med vami, ker se bo nekako drugam 
premestila. Vendar se bo le zato premestila, ker se je neka karma oziroma se bo neka karma 
nekomu nekako izživela. S tem se znova poberejo energije proč od vas. To je tisto, kar Smo 
vam opevali. Na podlagi tegá pa boste vi lažje nekako dihali ali pa bili sproščeni. 
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Šele v mesecu marcu prihajajočega leta dni vam prihaja bolj umirjeno obdobje, bolj 
nekakšno lahkotno obdobje. In šele takrat boste počasi našli sami sebe v tej službi. Vendar, 
ne kot poslanstvo, vendar le kot zapolnitev in vam bo bistveno lažje.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim.  
 
»Dober dan. Najlepša hvala Lani in Gospodom za vse učenje in za to današnje predavanje, 
ki je bilo čudovito. Jaz imam pa eno vprašanje, namreč, kar se tiče iskrenosti. Vsi bi radi bili 
dobri, a ne, nekak, ampak, kaj je zdaj tukaj iskrenost? Če mi kaj, če lahko kaj več poveste o 
tem?« 
 
Mm… Zelo mogočno vprašanje. 
Iskrenost je pravzaprav tisto nekaj, kar čutite, da bi nekomu zabrusili v obraz. Pa če bi ga 
kar slekli skozi svoje besede, skozi dejanja ali pa bi ga kar dejansko fizično slekli in ga treščili 
ob tla. To je iskrenost.  
 
Vendar, iskrenost izjemno zaboli, če ni opevana, postavljena na pravih smereh.  
 
Bodite pozorni! 
Iskrenost morate začutiti, na kakšen način pristopiti, počakati ali začutiti tisti pravi 
moment, povedati in kako pravzaprav opevati. 
 
Kadar ste iskreni, ne smete kričati! 
Takrat ste nemočni. Takrat ste obupani, žalostni in ste v nižji poziciji od tistega, nad katerim 
bi nekako sebe kar stresnili ali bili kar iskreni.  
 
TEHNIKA – KAKO BITI ISKREN 
 
Kadar ste iskreni, poskušajte narediti čisto preprosto oziroma izbrati tisto iskrenost. 
 
Ko ste v fazi, ko bi nekomu nekaj povedali, rahlo priprite oči, ali pa čisto in počasi vdahnite. 
In zadržite zrak. Skozi nos. (vdahne) 
Se napolnete in bodite praznih misli. Držite zrak.  
 

Takrat se iz vašega pleksusa poveže povezava v srčno osnovo.  
Srčna vez, vmesna vez. Kot cevčica se naredi. 
 
 
 
Takrat se prične bela energija kopičiti tukaj, v sprednji srčni 
energiji.  
Ta energija kot snop trešči v nasprotnika, vendar tako, kot bi ga 
oplazila okoli roke in okoli njegovega telesa, kot bi imeli veliko 
roko in ga objeli k sebi in ga ujeli. 
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Ta energija se ovija okoli njega in se vrne nazaj skozi zasnovnika, v hrbtnemu delu se 
naredi takšen zatič in se potem spiralasto prične energija vrtinčiti. 
 
Takrat dobesedno postanete čisto umirjeni. In to delate na nezavedni ravni ali pa zavedni. 
Sedaj, ko veste, boste to lahko naredili zavestno ali pa opazovali proces. 
 
In takrat, kadar ste res iskreni in iskreno želite povedati, ste popolnoma umirjeni. To je 
razlika med tistim, kateri želi manipulirati ali med tistim, kateri hoče nadzorovati ali želi 
nadzorovati, se pravi, in med tistim, kateri čuti, da želi povedati in biti iskren, se pravi, je ta 
globoka, spokojna umirjenost, katera se prav na takšen način tudi zgradi. 
 
In kadar ste v srčnemu polju in nekako ste iskreni ali direktni, kako naj Se drugače izrazim? 
Ali pa Bom bolj preprosto dejal ali omehčal. Se pravi, kadar ste iskreni in ste kot v nekih 
rokavičkah, mehko pristopili in izrazili sami sebe, ste dosegli stopnjo razsvetljenja v 
zrelosti. Kar pomeni, da ste povedali svoje mišljenje na način, da ga niste prizadeli, da ste 
ga prebudili, da ste bili direktni, iskreni in preprosto pretočni. To je tisto nekaj, kar je 
pomembno vedeti pri iskrenosti. 
 
In iskrenih ljudi, dragi moji, je zelo malo. Vendar ne zato, ker ne bi hoteli biti iskreni. Vendar 
je največja težavica v temu, ker se bojite biti iskreni. Ker, če ste iskreni, veste, kakšne so 
posledice. Se bojite tiste posledice, kako bo nekdo odreagiral, razmišljal ali apeliral. Kaj bo 
naredil? Kako bo postoril? To je tisto, česar se vi bojite! 
 
In zato je iskrenost zelo, zelo močna energija, skozi katero vi dobesedno vstavite kot, hm.., 
nekakšnega črvička ali parazita v osebo. In to je nekaj, kar najbolj boli. Beseda! Nikoli roka. 
Nikoli bič.  
Beseda. Misel. Direktno piči v vas. Še tisočletja se pretaka v vas. In to je tisto nekaj, kar 
iskrenost dela. 
 
Ko ste iskreni, ne glede na to, kako nekdo, nasprotni, to sprejme, spoštuje ali razume ali 
doume, njega peljete v proces prebujenja ali obračanja sam sebe k notranjosti.  
 
Zato bodite iskreni, ko res začutite in res poiščite pravi moment, kjer ste popolnoma lahko 
sproščeni in odprti. In razorožili boste nasprotnika. Prebudili boste nasprotnika. Premaknili 
ga boste in dosegli boste svoj željeni cilj.  
Morda ne isti trenutek. Vendar isti trenutek boste spodmaknili tla pod nogami, da se bo 
energija pričela šejkati, mešati, spreminjati in apelirati. Zato bodite pozorni na to. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rad zahvalil za pomoč pri zdravljenju sina. Za uspešno. 
Potem, drugo me pa zanima. Ta naša ljuba dežela, v kateri naj bi bilo okrog 360.000 
Anuakov in Iluminatov še več – kako se spoprijet s to, da ne rečem kaj grdega? Tako, da…« 
 
Bom dejal takole: 
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Med vami, nad vami, pod vami, vrinjenih v vas, naritih nad vas, nekako opazujočih, je mnogo 
bitij. Ta bitja so tista, katera se potem spojijo z nekim vašim temnim delom črvička ali strahu. 
Ta energija vdre v sistem, se prelije preko zasnovnika, običajno uniči zasnovnika, ker ga 
dobesedno raztrga, se prelije preko malega možgana. V malemu možganu se preprosto 
zbudi, ker so mali možgani reptilske zmesi. In tako se prelije energija in se nadzoruje sistem. 
Tako dobite nadzornika ali nekoga, kateri manipulira, prodira ali nekako obsodi tudi drugega. 
 
Zelo preprosto je izničiti ali izpodnesti to! 
Pomembno je najprej, da se ozavestite, kdo je kdo. To ne pomeni, da če imate vampirje v 
sebi ali vampirska nagnjenja, se pravi, da se hranite iz ljudi – tako ali drugače. Če imate 
nadzor kot reptili, program uničenja, program zasužnjiti, to so programi, stari vzorci, preko 
katerih gredo tudi oni.  
 
Kako jih izničiti? 
Preprosto. Ljubezen zaceli vse. Ljubezen spreminja vse.  
 
In to je nekaj, kar Bomo v naslednjemu druženju peljali naprej. Pozicijo moči, kako z lastnim 
programom vstopiti v polje tujega porekla, okuženega porekla, kjer bitja nadzorujejo, 
uničujejo oziroma nekako teptajo energijo nad vami.  
To je tako, kot bi dali preprogo in bi dejansko ta preproga, tako kot nekako zavrela, kot Smo 
nekako na samemu začetku opevali.  
 
Ko imate vrtinčasto energijo in ko pukne v vsakemu toliko časa nekakšno jedro, se napihne 
kot milni mehurček in vibrira ali se razprši v notranjost te neke harmonične energije. Se 
pravi, potrebno je spremeniti to zavest, vstopiti v to polje in to je nekaj, kar vas Bomo v 
naslednjemu druženju peljali. Tako, da, morda, upamo, da boste tudi prihodnjič z nami, da 
boste pomagali ustvariti neki proces, skozi katerega boste vstopali v polje tuje zavesti. Tudi v 
ljudi z določenim programom! Ne v vse! Tudi, če jih boste sovražili ne boste zmogli kar tako, 
nekaj narediti. Se pravi, se boste spustili v polje dekodacije nekega programa, kjer vladajo 
prav določena bitja.  
 
Vendar, telo je prazen prostor. V telesu ni nikogar, a hkrati ste vsi vi in hkrati nikogar ni. Zelo 
zabavno! 
Ko odrežete meso in ga odprete, vidite nič. Če ga zaprete, znova ne vidite nič. Le nekaj 
organov, katerih tu in tam malce migeta. Pa vse migeta.  
 
Pomemben je ta nadzor malega možgana. Mali možgan je osnova za to, da se neko bitje 
spusti, zbudi, zgradi. In reptili so eni izmed najtežjih osnov.  
Zato vas Bomo v prihodnjemu delu prihodnjega druženja peljali prav po temu, da ne Bom 
nekako zahajal iz poti. Ne Bom prehiteval. Se pravi, in skozi to, prav skozi to boste vi 
dejansko razumeli in doumeli nadzor drugih bitij, predvsem tudi v Sloveniji.  
 
Slovenija pa je mala koda spomina začetka vseh različnih civilizacij. Da vas še spomnim in 
opomnim morda na to – ko pogledate in se vzdignete nad slovensko zemljico, katera vam je 
zelo ljuba in draga, vidite mnogo jezikov. Vidite mnogo razgibanosti po zemlji. Imate vse in 
hkrati nimate nič. Imate pestro izbiro – od gorá do vodá. Od ljubezni do sovraštva, do 
manipuliranja. Imate marsikaj.  
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In Slovenija je zelo skoncentrirana enota, kjer se vi duhovno res masovno prebujate in kjer 
so vstavljene kode v slovenskih ljudeh, prav v slovenskih ljudeh. Ker večina slovenskih ljudi 
je bila povezana z egipčanskim poreklom. Egipčansko poreklo pa je bilo povezano z 
marsikatero drugo spletko. In neki čipi, katere so neke civilizacije več tisočletij nazaj 
vgradile v človeka in hkrati uničevale zasnovnika. Ali, oni so imeli program uničiti, ubiti in 
sprogramirati zasnovnika, vendar niso uspeli, ker imate ljubezen. Na to oni niso bili pozorni. 
 

In določen čip imate tukaj. To je nekaj, kar imate v vratnemu delu 
hrbtenice.  
Ta največja izboklina, katero imate tukaj v ozadnjemu delu, tik predno se 
naredi ta hribček in pridete v jamico, imate nekakšen čip.  
 

In skozi ta čip je nadzor, manipulacija in sevanje celega sistema.  
 
Tako, da se Bomo ob priliki dotikali tudi tegá in boste marsikaj razumeli – zakaj imate takšen 
svet in zakaj ste ujeti v takšnem svetu? 
 
Zaenkrat pa vam lahko odgovorim le to, da je ljubezen tista, katera sprogramira, preuredi ali 
spremeni tudi zavest marsikoga.  
 
»Ja, ker tega je ogromno, ne. Tako, da, jaz sem vsak dan v temu, tako, da, grozljivo! Hvala 
lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najprej bi se vam želela, vam seveda in Lani, zahvalit za vso preteklo 
pomoč, varstvo. Seveda, imam nekaj zaključkov še za dokončat. Prosim tudi za pomoč in 
varstvo naprej, sploh mojega fantka, ki trenutno doživlja eno čustveno stisko. Bi pa morda 
rada vprašala, kaj se mi dogaja zadnje tedne? Me zbuja ponoči, večkrat na noč. Sem čisto 
budna. In pa, karmično luščenje? Takrat mi je bilo rečeno, da velik del moje glavnine še ni 
reinkarniran. Ali sem vse postopke v zvezi s karmičnim luščenjem pravilno naredila? In pa, 
ali je ta del glavnine že reinkarniran? In pa, če je to to, kar mislim, da je od tam? Hvala 
vam.« 
 
Poglejte, Bom poskušal kar se da na kratko odgovoriti, da ne Bom nekako predolg. Vendar, 
za vsakega si rad vzamem čas, vendar me nekako kar priganjajo, da vas je še veliko. Tako, da 
Bom malce pohitel z odgovori. Ne bodo vsi nekako zadovoljnejši.  
 
Pri vašem otroku je pravzaprav odprt prehod. Skozi ta prehod do njega prehaja zemeljska 
sila. Ta zemeljska sila so zemeljska bitja, katera se ob določeni uri smejo pripeti ob telo in ne 
na telo.  
Ob telo pomeni, da imate avro in ob telesu, se pravi, na bočni strani desnega ali levega polja. 
Se pravi, tisti nekdo, kateri je zunaj in je obrnjen ima na levi strani, vi pa imate na desni 
strani. Hm, da. Znova grem predaleč. Bom nekako skrajšal. 
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Se pravi, imate vstopno točko. Tukaj se Smem ustaviti. Vstopno točko in tukaj se prične in 
pripne kanal nekega bitja, kateri prihaja in obhaja. To bitje se potem spusti v določen svet. In 
za njim nastaja nekakšna nit. Navidezna, kot dolga prana. Življenjska prana. 
 
Ko se on spusti nazaj v svoj svet, se poveže na neki sferi kot igralec med nekakšnimi 
»soustvarjalci«, prijatelji neke vloge. In oni pričnejo igrati vlogo. In ko je vloga odigrana, 
glavni zmagovalec preko, v sredini, tega kanala, prihaja do vašega otroka.  In to je tisto, kar 
človek človečanstva ali telo zazna. Ta otrok se zbudi in prične, ali hrepeneti ali jokati ali 
vreščati ali pa ga postaja strah. Zavisi od katere smeri in po kateri plasti je pravzaprav prišel 
ta tok ali dotok. 
 
In ko določeno bitje opravi prav po bočni strani pregled zorelosti ali bitij, se pravi, iz otroka 
lahko pobere določeno bitje, če ima predhodno določen dogovor z višjim delom Jaza ali 
vašega obraza, se pravi, z nekim tretjim delom, kateri je kot vaša zunanja enota zunaj, se 
pravi, se on sme spustiti do materije in pobrati deleže ven iz njega.  
To otroka izredno plaši ali straši. Vendar, ko določene duše opravijo določene teste zorelosti, 
smejo oditi. Ta bitja pa morajo priti in pobrati vse, kar je njihovega. In zaradi tegá nastane 
velik preplah. Duša se prebudi. Telo zaznava. Se pravi, cela zmeda nastaja.  
 
In kaj se pravzaprav zgodi? 
To je proces, kateri je preprosti in preko katerega prehajajo in prehajate vsi, če se predhodno 
sami sebe ne poberete.  
 
Ko vi iz telesa izstopate, zapustite telo in ne pobirate ničesar, kar je v tujemu telesu. Zakaj? 
Ker vi, kot, morda, Bom dejal zelo nesramen primer: kot mati ne morete vstopiti v otroka in 
pobrati sebe ven, ker ljubite otroka. Ker se bojite, da boste zgubili stik z otrokom in niste 
sposobni, da bi pobrali svoje deleže ven, se zlili, ker ne razumete in ne doumete, da vas to ne 
bo odneslo proč.  
Vendar, duša tako sprejema. Ko vzame nekaj, tam več ni. Se pravi, duša ve, da tam nje več ni 
in ona nima več nadzora.  
 
In ta proces se običajno zgodi, pobiranja za nazaj za dve ali tri življenja ali dve ali tri leta po 
tistemu, ko nekdo odhaja. In to je več različnih plasti. Takšne shrambe imate v fizičnih ljudeh, 
v različnih svetovih. Najtežje pa je pobrati iz črvičenosti oziroma iti med črvičeno telo ali med 
pepel in tam pobirati svoje deleže. Najbolj zahtevno delo! Verjemite! 
 
Zato duše prehajajo in prihajajo skozi te kanale pobirati sebe, ko vi morda se še enkrat 
porodite in že malce pozabite in imate novo zasnovo, se pravi, takrat pridejo in pobirajo. In 
to se dogaja vašemu otroku, ker nekdo sestavlja sam sebe, ker je dozorel in pripravljen na 
izpust iz Zemlje in odhaja iz Zemlje.  
 
Pri karmičnemu luščenju pa nekdo drugi, se pravi, naredi to za vas. Karmično luščenje pa 
pomeni, da plast po plast odpirate in pobirate. In listič ali energijo duhá, s katerim lahko 
delate kar takole, kot listič, nimate nič. Lahko imate le pahljačo. 
 
Če pa ga daste po spirali v materijo, da vdahne, pa dobite fizično bitje s popolnim 
spominom, katerega potem transformirate v določen kotiček ogleda, pogleda. In potem 
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mora biti zasnovnik iz tistega telesa postavljen zato, da njemu spremeni program. Vendar ne 
razmišljati! Živeti! Kar pomeni, da se spremeni program s tistim, kar ste. To so stotinke.  
Vi ne morete razmišljati, da vas nekaj piči in rečete: »Auu, to pa boli!« To ste ali niste! In 
skozi visoke vibracije se spreminja program.  
 
In pri vas je šel prav ta proces karmičnega luščenja zelo dobro od vas. In vi imate skozi to 
izživeto davnino. Davnina se je izživela preko telesa, preko Njenega telesa in ne vidim niti 
ene plasti, da bi ostala, zaostala in ste popolnoma vakuumirani v tej Nebeški energiji. Tako, 
da tukaj, Jaz ne vidim, da bi bilo potrebno po karmičnemu luščenju za vas, prav po tej 
postavitvi, še karkoli delati ali podajati. 
 
Otrokom pa se takšnega karmičnega luščenja, žal, ne sme delati zaradi tegá, ker so veliko 
bitij šele postopoma, preko 13-tega leta ali 12-tega leta pričnejo vdihavati in zaživeti. In 
vsako bitje mora dobiti priložnost, da zaživi, da vdahne – morda le nekaj dni, nekaj trenutkov 
in da potem znova zaspi. Morda le situacija.  
 
In ker ste v temu toku, kjer se zaključni tok dela na Zemlji, ste tudi vpeti v ta tempo zelo 
sunkovito. Če opazujete, se odvijajo tudi dogodki.  
Tako, da, resnično, dogodek nad dogodek, in še tretji in še deseti in vi skorajda omagate. In 
to je ta, kot duhec, vdahne, se ozavesti in takoj k njemu se povezne spomin bitij v 
programiranju ali spreminjanju programa. In to je ta zavest.  
 
In to je tisto, kar imate vi zaključeno. Kjer je davnina izživeta. Vi se nahajate, kot vidim, v 
sedanjemu času svojih zapisov iz tega življenja. Otrok pa pravzaprav še pobira oziroma 
daruje ta bitja in se zna zgoditi, da bo še nekatero bitje odšlo iz fizične materije. Potem pa se 
bo na ta način tudi razbremenil.  
 
Če pa Mi dopustite, pa Bom Nekoga odposlal, pa da vidim, kako vam lahko pomagam, da bo 
morda bolj milo, bolj lažje tudi za otroka. Bom videl, kaj lahko tukaj naredim prav za oba. 
 
»Hvala iz srca.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove, ki jih prejemam. Bi pa prosila za mojega brata, ki 
je zdaj v enem težkem obdobju, če lahko nekaj naredite, da bo začutil v sebi ljubezen. 
Vprašanje bi pa imela. Enih deset dni nazaj so mi na telefonu pustili eno sporočilo, pa me 
zanima, kaj so mi s tem sporočali? Tiste črke in znaki? Hvala.« 
 
To je pravzaprav neka koda, neka kodacijska koda, s katero ste se vi ukvarjali. Vendar ni 
celotna. Nekaj jo manjka. To je za vas vsekakor dobro. Še nekaj bi morali dobiti v enemu 
sklopu, pa je bilo tako kot odrezano in nekaj primanjkuje v tisti postavitvi. Tako, da se s tem 
nikar ne ukvarjajte. Izpustite in pozabite! 
Ker energije, če niso v nekemu sklopu, takoj, trenutno v celoti, se tudi ne izvrši neki program. 
Boste razumeli kaj. Se pravi, na podlagi tegá nekaj manjka in na podlagi tegá se tudi nekaj ne 
bo realiziralo, kar pa je zelo, zelo dobro za vas. 
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Bom pa nekako še nekaj pogledal na neko osebo, ker tukaj imate tudi še nekaj pripetega na 
sebe oziroma se odpne in pripne, kot nekakšen prisesek iz strani neke neprijetne osebe za 
vas. Tako, da Bom tukaj nekaj tudi zaprl.  
To je tisto, kar Bom Jaz nocoj, okoli poltretje, morda celo že poldruge ure in vse do pol osme 
ure tudi potem tudi nadzoroval. Zaprl in nadzoroval.  
 
»Dober dan. Lepo pozdravljeni. Prisrčna hvala za vsa darila in za vso pomoč v moji družini. 
Vas pa lepo prosim za podporo. Mislim, da smo pa zdajle potrebni nove ljubezni. Posebno 
pa prosim za mojo vnučko, ker ne vem zakaj, ona pozabi na stranišče. Ni tako majhna več. 
V šolo bo šla. In v momentu, je rekla, da smo pustile dol, neposlušno ritko, pri drevesu, v 
gozdu. Ampak je rekla: »Veš, babi, nazaj je prišla!««  
 
Kar se tiče vaše vnučke je tukaj pravzaprav na podlagi čustev neka blokada oziroma neka 
težavica. Ta otrok se pravzaprav nekako zapleta ali spotika ob čustva in nekako, kot, da ima 
primanjkljaj neke pozornosti ali neke posebne ljubezni iz strani enega izmed družinskih 
članov. To niste vi! Nekdo, kateri je povezan ozko na njo. To je eno. 
 
Kot drugo, se pravi, pa ima, tako kot v trebušnemu delu, nekako razgibano energijo. Kot bi 
bila kepica ali čakra razdeljena na dva dela. Kot bi se v nekakšno zlito osmico pretakala in ne 
poveznila v eno celoto.  
 
Zelo dobro bi bilo, da bi lahko deklica to energijo v mislih zavrtinčila in jo skupaj prepletla v 
eno celoto. Takrat ne bo imela več težav. Predvsem pa je to takrat, kadar je čustveno tudi 
prizadeta. 
 
Opazujte jo! 
Takrat, kadar se počuti osamljeno, neopaženo oziroma kot nesprejeto, kot da jo niso zapazili, 
ima ona težavice. In to je ta nekakšen strah pred zavrnitvijo. Kar pomeni, da ima iz leta 1836-
tega, kjer so jo dobesedno zavrnili in izrinili na rob družbenega reda, po krivici, in se boji, da 
bi izgubila to ljubezen, se pravi, se tudi ta davnina skozi to, njo, tudi celi.  
 
Bom videl, kaj lahko za njo naredim? Bom videl, kako in kaj bi morda z Jezusovimi daritvami 
lahko tukaj pomagali prav na bazi materije. Vendar, kaj več vam tukaj ne smem in ne 
zmorem še obljubiti. Vendar, le toliko, da se Bom potrudil za njo.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Iskrena in ponižna zahvala za vso vašo pomoč, podporo in vodstvo. 
Lepo bi vas prosila za nasvet, kako naj delujem v zvezi z enim delodajalcem, ki mi je ostal 
dolžan? In nasploh, kako naj delujem, da se poslovno nekako odpre, steče? Hvala lepa.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Če želite, da se vse izteče, naredite, dobro, da se vse dobro izteče, naredite nekakšen takšen 
trik. Tudi za druge pozicije boste kaj kmalu potuhtali, kako nekako nadzorovati to energijo. 
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TEHNIKA –  RAZTAPLJANJE DOLOČENIH BLOKAD 
 
Namreč, vse se pripenja in spaja v temu zemeljskemu polju. Zemeljsko polje, katerega 
lahko nadzorujete je tik, dva prsta pod popkom in nekako tri prste nad popkom. Se pravi, 
je plast, v kateri se pravzaprav nahaja ta nadzor. 
 
Naredite čisto preprosto.  

Se pravi, ko začutite ali pa posameznik, ko začuti, da je ujet v neko situacijo, 
katero morda ne zna razrešiti ali se čuti ujeto, se pravi, da zazna to energijo 
in naj pomisli na to, kako je to kot olje, kot debela plast olja, v kateri se 
nekako nahaja ta energija.  
 
Nato z mislimi sebe ali tista oseba, pač, katera bo delala ta proces, usmeri, 
kot bi telo razrezali na dva dela in dobili, kot bi naredili križ. In dobili sredino 
telesa.  
 
 

Si predstavljate? 
Tam zazna lila energijo, prasketajočo pikico male energije. Jo z mislimi opazujete in vedno 
bolj se bo nekako pričela gibati, vrtinčiti. In okoli beline, katera bo začela nastajati okoli 
tegá, bo prišlo do nekakšne kot eksplozije.  
 

Ko bo nekako se energija takole na debelo vrtinčila okoli, prav skozi vaše 
telo, se pravi, pride do te eksplozije.  
In takrat prične teči ta »lila« energija ali ta energija te notranje stojne 
blokade in se začnejo tako kot niti stekati do posameznikov, do različnih 
situacij, do različnih smeri, poti, nerešenih situacij ali do težavnih pozicij. 

Se pravi, od vas naprej teče kot reka, kot slapek, tanka nit te energije.  
 
Lahko jo kdaj naredite to tehniko in jo opazujte, kako prosto teče in se spoji do točke 
nerazrešenosti. Lahko do določene pozicije človeka, posla ali katerekoli težave.  
Prav opazujte energijo, kako se razvrtinči in potem, kako steče.  
 
In ne boste imeli časa šteti. Opazujte koliko niti imate.  
Včasih boste imeli več debelih niti. Včasih boste imeli čisto tanke niti, kot las. In, večja kot je 
ta gostota, težja je postavitev. Bolj gre na posameznika ali na točno določeno situacijo.  
 
Takrat jo le spustite, da se ta energija kot voda razlije do posameznika, do osebe ali 
situacije in tik pred njo se bo spustila, tako kot bi se spustila ob avri proti kotičku. Kot bi 
okoli avre šla pod podplatom. Zlezla, kot pod njegov podplat in se nekako ugnezdila.  
 

Tako, pri ljudeh, boste zaznali, nasprotniki, tako kot v nekakšnemu temu, 
gležnjemu predelu, se pravi, prav tukaj, v temu predelu, na temu področju, 
se ta energija zatakne v ta podplat in takrat se prične razreševanje, ne da bi 
karkoli zavestno delali na to. 
 

 



 

 39 

In ne le to! 
Ko se pri njemu zatakne ta energija, se prične oddajati pri njemu drugačna frekvenca in ga 
tako kot z ljubeznijo okužite – različno situacijo, različnega posameznika, različno težavo.  
 
Lahko je tudi pokvarjen avtomobil, ker se avtomobil pokvari takrat, ko energija nekje od 
nekoga prestopi v nekaj ali nad nekaj. In takrat se pokvari avtomobil. Bodite pozorni! Zato 
nekateri včasih veste, kdaj se bo pokvaril avtomobil. Zaradi energij! 
 
In to je tisto, kar bi Jaz svetoval, da boste lažje razreševali ta položaj.  
 
In potem energijo le pustite. In vi boste morda zaznali kot, da ste vpeti, kot da ste v 
nekakšni »kiklci«. Tista kiklica ali kako naj Se drugače izrazim, se pravi, katera se pripne, je 
to tista energija, skozi katero se razrešuje in raztaplja določena težava – ali na materiji ali v 
človeku, ali pri denarju ali kjerkoli.  
 
In ko se dovolj energija ljubezni steče v določen problem, se energija pretoči v belino in 
počasi izgine. In to dobesedno, kot bi razpadlo in laski počasi razpadejo.  
 
In če si boste kdaj vzeli čas in opazovali to, boste videli, kako se rešujejo in razrešujejo 
težave, ne da karkoli delate na tem. 
 
In Jaz bi svetoval, da se vzame prav ta tehnika za reševanje oziroma za pomoč in boste videli, 
kakšne velike spremembe lahko dosežete s čisto preprosto tehniko zemeljskega, nekakšnega 
raztapljanja določenih blokad.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni Gospodje z moje strani. Prisrčna hvala, da sem lahko tukaj in hvala lepa za 
to igrivo delavnico danes, predavanje. Jaz bi se rad navezal mogoče še na prejšnjo, 
predhodno delavnico, ko ste govorili o usojenem partnerstvu in občutkih. To je neka stvar, 
ki me že zelo dolgo časa nekako muči. Ker ne vem točno, včasih, ali je možno, da se ti 
občutki, ki jih jaz doživljam ob neki določeni osebi, ali je to možno, da je to narejeno zaradi 
moje močne želje? A so ti občutki resnični? Občutki, pač, telesa, ki se porajajo pri tem. A je 
to, pač, samo ta karma? Ker, od te zadnje delavnice naprej sem nekako začutil, da se je vse 
nekako odmaknilo, da se je nek del tega, kar sem jaz še moral storit popolnoma zaključil, 
ker ne čutim ničesar več, kar bi še lahko oziroma moral naredit. In, a je to mogoče, pač, 
zaključek te karme in da končno nekako lahko stopim na pot neke svoje usode? Hvala 
lepa.« 
 
Pa se dotaknimo predhodne delavnice ali predhodnega druženja. 
Smo opazili, da vam je bila tematika zelo všeč in zelo Smo bili počaščeni. In tudi mnogim 
drugim je bila zelo všeč, ker ste nekako morda lažje razumeli, kakšen je ta svet, v kateremu 
se nahajate oziroma katere so vaše prave postavitve.  
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Ko se karma izživi, ali za določenega posameznika ali za določeno skupnost ali postavitev, se 
pravi, karma je tista zemeljska, kar Smo opevali. Vi dobesedno, kot da bi izstopili iz 
določenega polja, prehajate v polje usode. In, če ste vi višje, iz Višjih svetov, od drugod, z 
določeno misijo, prehajali in vstopali v zemeljsko plast, tako kot Smo opevali, se pravi, se 
vstopi v svet Zemlje, kjer se pripnejo bitja karme in svojega poslanstva, se skupaj s to 
postavitvijo pretočite v svet materije, kjer ste tukaj, kjer ste. Ko se v svetu materije izživi 
karma, odpadejo te energije. Sila preprosto, pa sila zahtevno! Se pravi, se te energije 
odpnejo, odmaknejo. Usedline ali bitja vas izpustijo in vi v materiji pričnete vrtinčiti in delati 
svojo usodo.  
 
Vendar, prosim, nikar Me ne sprašujte o vaši usodi! To je tista častna nota, s katero ste se 
zavestno odločili, da boste v zemeljski svet tudi prešli.  
 
Kaj pa ste sproti delali v različnih časovnicah, se pravi, se zaljubljali, spoznavali, se nekako 
tudi v vmesnih svetovih srečevali, še vedno sodi v svet karme.  
 
Določeno ljubezen, katero spoznate, ko ste iz nekega reda, misije, dejansko sebe odposlali 
za nekoga ali za nekaj, se pravi, greste iz sveta Usode v svet Zemlje, kjer je karma. To je 
karma bitij in v vmesnih svetovih, kjer se karma že gradi, vi srečujete in ste srečali lahko 
mnoge ljudi.  
 
Me boste razumeli.  
Tam se sreča ljubezen, ker lahko živite tudi tisočletja. Tudi kaj več lahko živite v vmesnih 
svetovih in je življenje sila lepo, a hkrati sila zanimivo. Vendar veste, da lahko prehajate le do 
določene plasti.  
 
In vi ste v temu času do določene osebe dokončno izživeli neko karmo oziroma, neka njena 
energija, katera je bila pripeta na vas, je končno izživela nekaj, kot bi, kako naj se preprosto 
izrazim?, doumela – to bo pravi izraz, doumela in se potem odpne od vas. Tako kot balončki 
potem odpadajo od vas. In ko ni več teh balončkov, ali teh vrtinčastih kepic ali energij ob vas 
ali gibajočih se delčkov, se vi počutite na nek način lahkotno. Na nek način praznega. Na nek 
način samskega. In hkrati začutite, da se je nekaj spremenilo.  
In vi ste dejansko sami v temu stebru znotraj. In ta oseba ima še dva takšna mehurčka do 
vas, katera bo zelo kmalu se nekako tudi izživela. Vendar, vi boste skozi to vedno bolj čutili to 
globino v sebi, to modrost, to širino. To je tisto, na kar bodite, da boste vedeli, kaj in kako, 
vendar, da boste znali nekako to tudi uravnovešati.  
 
Bom pa videl, kaj lahko tudi za njo naredim, vendar dela določene prestope in graditve, kar 
pa je vsekakor za obe strani, tako za vas kot tudi za to osebo zelo pohvalno in tudi veliko je 
že zaključila.  
 
Takole. Jaz upam, da nekako, znova Sem malce prekratek, a hkrati zelo dolg. Čas nas 
preganja. Znova Bomo pobegnili od vas. Ne morem pomagati. Vaš čas je pravzaprav omejeni 
čas. Za duše, za Energije, se pravi, kjer se ravno tako čas vrtinči po določeni spirali in se kanal 
preko kanala odmika. In takrat, ko se kanal od nekega kanala počasi odmika, se pravi, dokler 
je kanal nekako odprt in potem se odvrtinči in počasi, počasi se ta kanal tudi zapre. Takrat 
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ostanemo potem v vašemu času, v vašemu toku življenja in ne želite si tegá! Potem boste 
šele delali neumnosti, nevšečnosti ali pa se morda bolj zabavali kot pa karkoli razmišljali. 
 
Zato Bom Jaz to tematiko danes ali v našemu večernemu večeru pravzaprav tudi zaključil. V 
zelo veliko čast Mi je bilo sodelovati z vami in zelo Sem bil počaščen. Upam, da Sem nekako 
preprosto opeval, da smo se razumeli in da Sem podal še neko širino v razumevanju celote 
vsegá. In hkrati se veselim prihodnjega druženja znova z vami, kjer boste skupaj z Nami 
gradili veliko spremembo v velikemu polju marsikatere ljubezni in spreminjanja programa od 
vsakogar. 
 
Jaz vam želim še naprej en res lep in prijeten dan.  
Pozdrav. 
 
  
 
 
 
 
 
 


