KAKO SPREMENITI SVET
Lana, Vrhnika, 22. november 2014
Samo še malo prosim.
Takole. Postopoma Bomo lahko končno pričeli. Najprej pa en lep, topel, srčen pozdrav vsem
tistim, kateri ste se nocoj v našemu času in preko vašega nekakšnega prijetnega opoldneva
tudi zbrali.
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Sem nekako izbranec, da Bom nekako sodeloval in povezoval vso
to tematiko. Jaz upam, da nekako Moja energija ne bo znova vplivala preveč na vaše
aparature. Poskušal Bom nekako ohraniti čim bolj nekako energijo razblinjanja le zato, da ne
bo kaj preveč nekako hreščalo.
Jaz Sem danes Tisti, kateri Bom povezoval in poveličeval, razkrival, odkrival, predvsem pa
vodil in postavljal ali zastavljal.
Moje imenovanje je preprosto le Oče Vnebovzetovstva. Tako Mi pravijo ali Me opevajo. Kaj
drugega, skratka, v temu času, niti ni pomembno. Pomembno je, da imam danes veliko
množico za seboj, pred seboj, nad seboj. In tudi med vami je kar mnogo takšnih, kateri
iščete, iščejo in bodo še vedno iskali določena križišča, nekakšna križpotja. Upam, da Bom
nekako dobro tudi prevajal. In, nenazadnje, predvsem iščete resnico, modrost in odkritost.
Tematika današnjega dne vam bo morda malce razpihala zapeskane oči, vendar vam Bom
razkrival in opeval tako, da boste, kar se da, v največji veličini doumeli ali razumeli svoj
sistem življenja, v kateremu se trenutno nahajate.
Predvsem pa se Bomo danes učili in povezovali medsebojnega povezovanja in vplivanja na
sistem Zemlje. Vendar Bom odkrival in razkrival le polje ali področje, kako namreč vplivati na
sistem, na program, na živež življenja in vstajenja tukaj na Zemlji.
SISTEM ZEMLJE ALI VSTAJENJA
Predvsem pa Bom pričel s tematiko, kaj pravzaprav je sistem Zemlje ali vstajenja?
Vaše misli so energija. Ta energija namreč vibrira. Vsaka misel, katera gre na neki sistem, se
pravi, kot bi pričeli premišljevati: »Zakaj nekdo tako dela? Kaj, ko bi naredil on tako ali
drugače? Morda pa bo posredoval določene podatke? Morda bo pogledal in napovedal?
Morda bo tisti nekdo, tam zadaj, v ozadju nekaj naredil in postoril, da bo meni ali tistemu,
kateri premišljuje, bolj lepo?«
PROGRAM PRIČAKOVANJ
Te misli so energija. So frekvenca, katera od vas potuje kot meglica med vas, predvsem pa
rahlo, rahlo diagonalno nad vami za vas. Se pravi, kar si vi želite, se od vas odseva in se
nekako tako kot meglica spaja nad vami. Nekaj kilometrska plast je pravzaprav energija,
katera dnevno vibrira nad vami. In ta plast vsakega posameznika vedno znova se povezuje in
se nagiba in gnete med vsemi ostalimi, enakimi ali identičnimi mislimi, podobami.
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Se pravi, kar si vi želite in premišljujete, od nekoga nekaj pričakujete, se pravi, so to misli,
katere potujejo od vas, morda celo tudi k nam.
Bodite pozorni!
Vse, kar pričakujete, vse, kar si želite, to tudi dobite. To je shramba, katero zavestno že
tisočletja ali milijonska leta gradite. To je plast, kjer dejansko, tako kot široko olje, nekaj
decibelov nad vami, drugače ne znam opevati ali vam nekako prišepniti v zelo preprostemu
izrazoslovju ali besedah, vibrira nad vami.
To je polje vaših misli, vaših pričakovanj, predvsem pa tudi dejanj.
Tako nad vami nastaja določena ovojnica. Plast energij, misli in pričakovanj. Vendar ne le
pričakovanj. Tudi tistega nečesa, kjer se vi morda potožite, jezite ali ujezite.
Sedaj Mi dobro sledite!
Žal, Bom izbral za primer politiko. Vendar se jo Bom zelo nekako plitko dotaknil, vendar le
toliko, da boste lažje začutili, razumeli in doumeli.
Odkar zemeljski sistem obstaja, vedno nekdo vlada in nadvlada. Vendar, ne od večnosti
nazaj, vendar od sodobnosti naprej.
Ko je Zemlja pričela nastajati, je nastajal program. Program pričakovanj Nekoga od Nekoga,
kateri je od drugod podajal program misli, ideje, predvsem pa usmeritve k vam, kateri ste bili
na Zemlji.
Ta Energija je bila prvo polje ali prva Blagoslovljena Energija. To je tako, kot bi Nekdo
blagoslavljal in vam želel nekaj dobrega. Tako nastaja energija. In vsakdo, kateri je pomagal
kreirati neko podobo na Zemlji – človeka, posameznika, rastlino, bilko, žival, karkoli, tudi
duhá, tudi energijo misli ali programa, jo je blagoslovil, ker jo je ustvaril, jo navdihnil in
vdahnil svoj srčni vdah.
Tako je nastala prva osnova. Lovilna energija ali neka osnova, zasnova za čiste misli, čisti
program.
Začetne civilizacije so se vsekakor dotikale tega polja, tega programa, v katerega se vstopa in
sestopa. Od tam se nekako vleče, povleče, prestavlja, sestavlja, pobira ali obira določene
energije, kaj je prav in kaj ni prav.
To je bila prvotna Energija, na katero se vedno znova, od vsakega posameznika, se pravi, ko
je Nekdo od drugod podal takšno misel k vam, k neki kreaciji na Zemlji, se je enako zgodilo
pri nižini.
Se pravi, Bom dejal: Nekdo, kateri je ustvarjal neko podobo enega samega malega človeka,
preko duhá, preko energij, preko vsegá, kar obstaja, sestavlja in spaja, se pravi, navdahne
energijo življenja, ljubezni in blagoslova. Popotnico vsega čistega, iskrenega in pravega.
Postavi program nekomu v nižini. Recimo temu, da ste vi temu tako.
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Nastane človek. Človek je tisti, kateri enako kot je bilo od drugod podano kot blagoslov k
njemu, prične podajati blagoslov naprej. Enake misli od posameznika, od človeka, živali,
rastline, duha, energije, misli, česarkoli. Celo vodovja. Šelestenja vetra. Petja ali česarkoli
drugega. Zvena, zvoka, udarnega vala, vonjalnega dela. Vsegá, kar pravzaprav obstaja,
oddaja miselno frekvenco, ker je energija živa. In to je tisto nekaj, kar Večnost Večnosti
obstaja.
Človek s svojimi mislimi vpliva na sistem.
In ko nekdo nekomu, tako kot sem pričel, pričakuje nekaj za nazaj, tako Bom dejal, se Bomo
počasi dotikali tistega, morda najbolj neprijetnega dela, namreč, političnega vodstva. Žal,
Bom nekako dal takšen preprosti primer.
Ker je Nekdo zgoraj ustvaril ta program za spodaj, se pravi, so Nekdo od Zgoraj ali od drugod,
pričakovali in podali neko energijo, neki zapis do človeka. Človek nekako podzavestno oddaja
enako frekvenco, enaki program na nekoga, kateri znova razpolaga zanj.
Politična skupnost, politični vrh, vodstvo sistema je pravzaprav podan tako, da je nekako kot
odsev Nekoga od Nekoga, kateri ga je vodil.
Vendar, pazite to!
Človek še vedno pričakuje, da ga bo nekdo vodil, vendar le zato, ker je Tisti od drugod
ustvaril njega samega, ga pomagal sestaviti, usmeriti, vzgojiti, prevzgojiti in mu je podal
blagoslov. In je vzgojen na to vodstvo, da je vedno nekdo nad nekom. Vedno nekdo nad
nekom, kateri vpliva na njegove misli in ga vodi, ga usmerja.
In tukaj večinski delež populacije Zemlje je pravzaprav stopilo korak nazaj in se podredilo
nekomu, kateri za njih, namesto njih, na bazi Zemlje, na bazi Zemlje ve, kaj je dobro za njih.
Človek kot posameznik ima veliko vero v izbrance. Tako kot Zgoraj ali od drugje, od drugod,
koderkoli in od kamorkoli, potuje od Nekoga neka kreacija do človeka, se ustvarja program.
Ta program je odsev, katerega potem podajate naprej in na njega miselno vplivate.
Ko imate izbrane politike, žal, Bom izbral ta primer. Mi, prosim, oprostite vsi tisti, kateri
morda ne sprejemate politične skupnosti, vendar enako, boste razumeli, se dogaja v vseh
postavitvah. Tako v sistemu zdravstva kot v sistemu politike, kot v sistemu šolstva, kot v
kateremukoli vejevnemu sistemu. Vendar, vrh je sama politika.
Torej, ko vi pričakujete, kaj bodo izbranci naredili za vas, vi potihoma upate enako kot so
upali od Zgoraj navzdol, ko so vas blagoslavljali. Tako od vas nastaja do njih neka kreacija te
meglice ali tega polja. Ta energija tega pričakovanja, želje ali celo jeze ali manipuliranja.
Predvsem pa je osnova pričakovanje.
In, ko vi od nekoga nekaj pričakujete, morda od samega vrha na Zemlji, se pravi, se ta vaša
energija, pazite to!, pripne, usmeri, sfokusira na vsakega posameznika, kateri vodi nekaj
kot sistem, kot kreacijo nečesa, se pravi, se vaša meglica misli pretoči in pripne na vsakega
posameznika ali vrh od nekega političnega dela.

3

Več kot je tega energetskega polja, se pravi ali te meglice, večja je gostota. Gostota so vaše
misli, so vaša pričakovanja, so vaše ideje oziroma hrepenenja, želje in pričakovanja.
Torej, od vas se nekaj pripne na posameznika, na vrh neke skupnosti. Torej, pričakovanja se
pričnejo gostiti na vsakega posameznika, katerega ste izbrali v neki skupnosti.
Pazite to!
Na tega posameznika nekako vpliva vedno večja energija, katera ga vedno bolj objema in
vedno večja je. In vedno širša je, ker ne more iti zgoraj, če vaše misli ne segajo navzgor.
MISLI
Pazite ta detajl!
Če vaše misli niso srčne in iskrene, se to polje ne širi navzgor in ne seže do vrhá ljubezni,
vendar seže in tone vedno nižje, ker nastajajo usedline.
In le tiste energije vsakega posameznika, katerega so čiste in iskrene, v dobro za njega in
vsakogar okoli sebe ali svojega sveta, lahko pronicnejo preko tega olja, se pravi, preko te
meglice, katera nastaja v povezavi kot nekakšno olje ali sveti prostor, se pravi, se le tu in
tam, nekako kot dimček, kot rahla nitka nekako vzpenja navzven iz tega programa.
In, ker vaša pričakovanja niso bila dosežena v samemu začetku, vedno znova izbirate in
postavljate.
In pazite to!
Ker posameznika vedno obkroža določen krog ljudi, kateri ga podpira, se pravi, je tako, kot bi
se naslonili na neko gosto zmes. In iz te goste zmesi ne morete povleči posameznika in ga
zalučati proč. Ne morete odstraniti vrha in ga preprosto odvreči proč, ker so tisti, kateri so
njega podpirali, so pravzaprav kot vakuumirani okoli njega.
In, ker so vaše misli vedno postavljene tako, da ne programirajo ali dekodirajo programa,
imate ves čas isti program. Isti vzorec, v kateremu se gibate in nagibate.
Pazite to!
Ko vi ves čas le godrnjate in nekako bljuvate čez nekoga, katerega ste deloma pomagali
podpreti ali pa tudi ne, ga je ustvarila ta energija. To polje, katero nastaja in se razliva in
povezuje iz državo v državo, ker je vedno vrh in je vedno ta energija.
In bolj, ko nizko vibrira, bolj je večja usedlina. Bolj, ko je večja usedlina, bolj gosti je prostor.
Bolj gosta je energija. Bolj se počutite ujete. Bolj se počutite nesprejete. Bolj se čutite
neljubljenega, neopaženega. Bolj se čuti nezadovoljstvo, žalost, obup, bes in beg od
programa, katerega ste zavestno vzpostavljali, predvsem upali in nič razmišljali, ste vi le
izbirali in znova nič razmišljali, kaj šele čutili, da bi vi v to polje postavljali ali pošiljali prave
misli ali pravi program.
Ker je to polje tako gosto, da seže nekaj kilometrsko nad vami, pod vami, se pravi, tako gosto
se je spel ta program, prihaja v temu polju do iskrenja, kot bi se električna energija vedno
bolj gostila in nastajajo strele. Nastaja v temu polju energija eksplozije, udara, vala.
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Pazite to!
To pomeni, da prihaja do konfliktov. In bolj, ko je ostra eksplozija energij, nastaja vrenje,
jeza, bes, nemoč in celo vojna stanja. Eksplozija vrenja ali posledica, da nastane neki umor,
uboj, eksplozija, napad, zadušitev drugega in nič razmišljati, vendar le slediti nekemu
masovnemu vzorcu, kjer vi masovno bljuvate, se jezite in nič ne spreminjate, se pravi, imate
plast ustvarjenega programa.
In kot živo bitje, pazite to!, stopate skozi to polje. Vstopate v lasten program, v lastno
kreacijo lastnih misli, lastnih skušnjav. In bolj, ko stopate skozi to polje, bolj se zavedate
nekega neprijetnega energetskega pritoka. Vendar ne razumete, da ste vi sami, preko
tisočletja programirali in ustvarjali misli, katere ste pošiljali in pripenjali in podajali, da bo
nekdo drugi namesto vas nekaj naredil.
In v dandanašnjemu času se, dragi moji, spotikate ob svojo lastno kreacijo, ob svoje lastno
dejanje, svojih lastnih misli, katere ste le pošiljali, pričakovali in nič v ta program podali.
Kje ste zgrešili, ko pa ste srčno ljubili in pričakovali, da bo nekdo drugi spremenil in iz sebe
oddal rešitev za vse vas, za vse vaše negativne misli, za vsa vaša negativna dejanja in nič
dajanja? Harmoničnega. Pristnega. Ljubečega.
Energija tega polja je torej kreacija vaših misli, vaših dejanj in ničesar drugega. Ne Bom se
spuščal, kdo vodi? Kdo vodi telo? Kje, kaj in zakaj?
Vi ste tukaj dolžni sebe spoznati, sami sebe nadzorovati in skozi misli podajate rešitve ali
obtežitve.
Ko bi vi pričeli premišljevati in razmišljati in sami v sebi iskati rešitve za to, da bi se sistem
Zemlje spremenil, bi se v letu do treh spremenil celoten program.
Vendar, ker vi v temu času le bljuvate, le kritizirate, le grajate svojo lastno kreacijo skupnih
dejanj, ste se ujeli v lastno kreacijo lastnih dejanj.
Ta energija je torej kreacija vas samih. Kolikokrat le na leto, Bom dejal, dajete miselni
program politikom, da bodo oni dobili preko vaše meglice, preko tega valovanja, preko tega
energetskega polja, telepatsko od vas, program, spremembo, rešitev vaših lastnih dejanj? Le
pomislite, kolikokrat le na leto pomislite, da bi rešitev bila in jo odpošljete po tej energiji, po
temu polju, sfokusirano v vsakega posameznika, tako, kot bi jo telepatsko odposlali, ne Bom
opeval teh prikratih povezav, na to se ta trenutek ne Bom fokusiral, vendar se fokusiram le
na to preprosto polje, katerega oddajate in predajate.
Morda ste pomislili dvakrat, največ petkrat. Vendar še to ste zelo redko kateri.
Nič ne dajete in nič ne sprejemate in ste še vedno na točki bljuvanja, grajanja in
kritiziranja. To je vaše dejanje, vaša kreacija!
Pričnite se zavedati, da se soočate z lastno kreacijo lastnih dejanj skozi različna življenja!
Različne misli pripeljejo do različnih dejanj. Različna dejanja peljejo do različnih dajanj.
Dajati, podajati. Podajanje pa pelje v zapis. Tako nastaja karma. Tako zelo preprosto in še
vedno se, skorajda do današnjega dne, niste zavedali, kaj ste skreirali!
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Pa tako visoko vibrirate, dragi moji, da je čas, da se ozavestite, kaj dajete – to sprejemate!
Prenehajte grajati in kritizirati zgoraj! Še manj. Prenehajte grajati in kritizirati spodaj!
Ker vaše misli so vaša dejanja, katera ne zavibrirajo in se ne razširijo nad polje ljubezni,
vendar se vedno znova vrinjajo v to polje in nastajajo usedline in dušite bitja podzemlja,
teme in jim dajete program.
Vi ste tisti, kateri spreminjate program! Ne tisti Zgoraj!
Dragi moji, svet je po plasteh. Vi ste center vsegá. Zbudite se!
Kadar Mi podajamo rešitve od Zgoraj, jih dajemo z Ljubeznijo navzdol. Enako morate vi
podajati rešitve naprej z ljubeznijo do dotične in ta usedlina se bo počasi spremenila.
Dandanes se spotikate, jočete, kričite in bentite zaradi svojih lastnih dejanj! To ste si
skreirali sami. Nihče Zgoraj. Prišli in prešli ste čisti in iskrenih misli. Naredili pa ste to, kar ste
skreirali.
Zato je čas, da prenehate bljuvati! Zato je čas, da prenehate kritizirati! Zato je čas, da
pričnete spreminjati!
ČUTENJE
Sedaj veste, kaj pomeni misliti. Sedaj gremo polje nižje – čutiti.
Ko ste vi jezni in besni na nekoga, na primer politika, vrh od vrhá, se vsa jeza z mislimi
pomeša v njega in ga pripnete, vso to meglico, energijo kot kepa na njega. In znova drugi.
In znova tretji. In znova četrti in ga zadušite s svojimi negativnimi energijami. Mislimi, dragi
moji!
Kako pričakujete spremembe, ko pa mislite slabo, ko pa dajete slabo, ko pripenjate slabo?
Tudi, če je dober, ga zadušite!
Ali ste opazili, kako z upanjem spremljate politični vrh in upate, da ta bo pa pravi?! O, saj je
pravi! Vendar je prešibek, ker njegova energija njegovih misli niti približno ne more
zalesketati in priti navzven, ker je ujet v vašemu lastnemu programu dejanj. Kako pričakujete
rešitve, ko pa mu ne pustite dihati?! Ko pa mu podajate vedno znova gnev, bes in ga
zapirate?
In enako kot oddajate navzven nad nekoga, ha, ha, se enako dogaja z vami znotraj. To
pomeni, da energije, tako kot v karmičnemu telesu, kot karma, kot posameznik, se pravi, se
energija zgosti in vas sestavlja. Vi spreminjate svoja bitja, kar poznate. Nikoli pa ne
razmišljate o tem, kaj oddajate, pa čeprav vas mnogokrat spomnimo in opomnimo!
Čas je, da spoznate svoje zmote, svoje napake in da spregledate svoja dejanja, jih začutite,
se znotraj, tako kot pokesate in pričnete delati na polju sprememb.
Ker je to polje, katerega Bom Jaz nekako imenoval ali ta usedlina, dejansko tako zelo gosta in
živa, da je to živo bitje, kot bi bil Božji iztrebek. Božja energija, katera pokriva Mater Naravo.
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Energija, katero vi kotalite po Zemlji, jo čutite in zaznavate. Nekateri bolj intenzivno, nekateri
manj intenzivno.
To je polje, kjer vi ves čas oddajate, kar Sem vam opeval. Mi pa se bomo naučili spremeniti,
razumeti, doumeti in pričeli Bomo programirati program in zavestno, tako kot ste zavestno
postavljali slabo, tako boste zavestno postavljali dobro.
Ne Bomo šli na to, kako boste začutili. To je polje v ozadju. Do tega se Bomo dotaknili, ko
boste osnovo doumeli ali razumeli.
POZITIVNE MISLI, SPREMINJANJE PROGRAMOV
Pričnite pri sebi razmišljati, kako in na kakšen način bi vi lahko vplivali na sistem Zemlje, na
sistem posameznika, da bi se posameznik prebudil oziroma, da bi svoje misli v to meglico
in kot niti speljano energijo poslali in pripeli na posameznika.
In kaj boste s pozitivnimi mislimi oziroma z rešitvami delali?
Razbijali blokado ali zid, katerega ste postavili in zgradili sami, dragi moji.
Če boste leto dni zavestno delali, boste prebijali, spreminjali in predrli. Blokada je gosta
energija, katero nalagate kot usedlino pred seboj. In bolj kot je usedlina med politikom in
vas gosta, bolj se vam upira. Vendar, ne politik. Vaša kreacija, dragi moji!
Ne politik. Politik je energija, katero vi usmerjate, tako kot sedaj razumete.
Zato boste pričeli zavestno razmišljati, kako bi vi lahko spremenili svet!
In ne zato, da ga boste vi zavihali rokave in pričeli spreminjati svet, kot da boste izkopavali,
prekopavali in postavljali. Ne, dragi moji! Tako, kot ste skreirali boste tudi spreminjali
oziroma podirali in na novo skreirali.
Misli boste pričeli usmerjati na vlado ali na posameznike.
In pazite to!
Pričeli boste razmišljati, da bodo oni polovili energijo vaših rešitev.
Saj poznate?!
Ko o nekomu, katerega ljubite močno razmišljate, kaj se zgodi? Vstopate v njegovo polje. On
vas začuti in vas polovi. Tako zelo preprosto je, kadar opevamo o ljubezni. Tako zelo
preprosto je, kadar govorimo o vaši zasebnosti. Ko pa govorimo o širini, pa nekako kar
zakrknete.
Pričeli boste razmišljati in iskati rešitve, kako bi vi spremenili in oddajali boste signal. S
spreminjanjem in rešitvijo boste pričeli rušiti blokado, košček po košček tistega nečesa, kar
ste skreirali, da ste zasovražili, da ste se odmaknili od vpliva nečesa, kar ste imeli oziroma
kar bi lahko imeli in objeli.
In ne le to!
Ko boste pričeli podajati rešitve, boste, ko boste začutili, da ste naredili pravi program, se
ga boste razveselili in zahrepeneli, da vas sliši vsa vas. Da vas sliši vso mesto. Da vas sliši
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vaša dežela. Da vas sliši sosednje mesto, sosednje dežele, države in drugega velemesta. In
počasi boste razbijali in premikali energije. Pričeli boste drug na drugega vplivati in pričeli
boste spreminjati zavestno program.
In ko čutite, da je tista rešitev nekaj najboljšega, nekaj najlepšega, jo boste prav začutili
znotraj vašega srca, se bo končno vaša ljubezen prebudila. Bo vaša ljubezen ali vera
podprla vaše misli in takrat boste pričeli spreminjati svoj lasten masovni program.
To je osnova! Čisto preprosto. Pa Mi, prosim, ne zamerite, ker premalo razmišljate, vendar,
žal, le objokujete in kritizirate, grajate, vendar pozabljate, da kreirate in grajate svoj lasten
program.
Na to bodite pozorni, dragi moji! Pa nikogar ne obsojam. Niti Jaz, niti Svet Stvarstva. Vendar,
čas je, ker ste modri, ker ste razumni, ker razumete, doumete in spreminjate.
SPREMINJANJE PROGRAMOV - primeri
Vam nekaj preprosto prišepnem:
Čisti program. Na nekemu področju je pričelo vreti, da bo prišlo do državljanske vojne, da bo
prišlo do udara oziroma, da se bo neka tuja dežela, ne Bom opeval katera, vendar boste
razumeli, kaj vam Bom prišepnil, da ne bo kdo od nekod drugod zavrel in se ujezil nad nas ali
morda nad Njo.
Pred časom je prišlo do nekega preobrata. Neka dežela bi morala napasti in odposlati neke
vojščake. Vedno so se vojščaki odzvali in prodrli na drugo deželo. Naredili takozvani mir.
Zadušili. Se naslonili, uničili, zrušili, poteptali, pomendrali in se znova na njihov svet podali.
Neverjetno!
Nekdo gleda in opazuje. Ne Bom izdal kdo, vendar boste razumeli. Opazuje, kaj se pripravlja.
Tistega Nekoga se močno dotakne. Neka Oseba prične z grozo opazovati, kaj se pripravlja.
Neka Oseba vstopi v polje, se preko računalnika pripne na neko masovno polje, pazite to!, na
program spreminjanja ali oddajanja – radijski valovi, televizijski valovi in vsi ti valovi.
Vstopate preko pleksusa. Naredi se cev. Povežete se s tem programom, kar je naredila neka
Oseba. In pričela je oddajati frekvenco, zavestno, pazite!, zavestno rušenja in spreminjanja.
Ko se pripnete skozi ta pleksus, se zaznajo niti. Tisoče in tisoče niti, kako ste pripeti na
signal, na program in prične moliti. In prične vplivati z mislimi na program ozaveščanja.
Neka Oseba zavestno prične čutiti, da je čas, da se masa vojščakov prebudi in odstopi. Podaja
rešitve – odmaknite se! Ne odzovite se! Zbudite se! Imate svoje družine – odmaknite se! Ne
napadajte! Ne poslušajte! Ljudje so. Ljubite se! Spoštujte se! Zbudite se!
V nekaj dnevih je naredila preobrat, ta Oseba. Vojska se na drugi strani je odzvala na ta
program. Zakaj?
Ker je neka Oseba močno čutila in oddajala ljubezen in hkrati rešitev skozi ta kanal v to polje.
To polje pa je objemalo vojščake, kateri bi se morali odzvati. In spremenila jim je program.
Dala jim je rešitev. Ta Oseba je vplivala na sistem. Vojščaki so se odmaknili in se niso odzvali.
Prvič v obstoju vojska ni hotela iti nekam, kamor so ves čas ti isti odpošiljali in zahtevali.
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Tako se neka dežela, država ni pomešala na druge in počasi se je vse skupaj poniknilo in se ni
razširilo.
Plamen eksplozije, energij, kot Sem opeval na začetku, se ni razširil in ni prišlo do vojne ali do
nekega stadija. Preizkušeno, verjemite, se da vplivati na program. Le eden od primerov.
Drugi primer:
Šolski sistem. Vedno znova dušijo, zahtevajo. Še pred nedolgimi meseci ste imeli štiri
konference. Vaši otroci so ves čas morali znati, pisati, odgovarjati, se braniti, se upirati. Se
postavljati nekaj, kar si je nekdo izmislil, izmislil in trati veliko laži in zruši sistem harmonije.
Mnogo naučenega v šolskemu sistemu je laž, je zmota. Je zavesten program manipuliranja.
In znova se pojavi neka Oseba. Priklopi se zavestno na ta program in prične želeti in podajati
rešitve. Iz štirih konferenc naenkrat pade kar na dva. Predmeti se pričnejo sestavljati,
zmanjševati. In še malo vztrajnosti. Bo še marsikaj novega in dobrega!
Nekaj praznih primerov, vendar mogočnih in preizkušenih.
Sedaj veste, kako poteka, kaj je kreacija, kaj so vaša dejanja, kaj je vaša ljubezen. Naučili se
bomo sedaj, ko razumete, ko doumete, ko se zavedate vaše kreacije, vaše slike. Sedaj se
boste naučili spremeniti sliko, tako kot iz »smajlija«, katerega obrnete na glavo, je jokajoči in
grenkoči (). Ga boste obrnili navzgor in se bo nekako zrcalno slika obrnila v nasmeh, radost
in milino ().
Ko spreminjate program, spreminjate svoja lastna dejanja. Razmišljajte in podajajte rešitve
– ali za poljedelstvo ali za vožnjo, ali za policijo ali za partnerstvo ali za karkoli.
Dragi moji, vse to je najprej energija misli. Trenutek misli, kateri se spusti v srčno polje preko
pleksusnega predela. Se pravi, ko začutite svojo namero, jo s srcem podprete ali pa ne.
TEHNIKA – KAKO SPREMINJATI PROGRAM
V to polje, v katerega vas bomo naučili vstopiti, se vstopa le preko srca.
Moram opevati, da tisti, kateri boste zavestno hoteli spreminjati in ne boste čutili, boste le
nalagali. Tako kot v davnini. Če boste želeli spremeniti, razmislite in ko se vam ideja zdi
genialna, da se jo razveselite, jo prav začutite in jo spustite v notranjost, se pravi, prav v
predel pleksusa, kjer je zasnovnik zasnovnika tega stvarstva stvariteljstva.
Energija zasnovnika se odpre in prične puhteti kot nekakšen kanal. Ta kanal so niti, so
energije, kjer se vi radostite, kjer vi hrepenite in se sfokusirate z mislimi na posameznika,
na katerega ali h kateremu želite oddati določen program. Ga usmeriti in prebuditi. Torej,
najprej zgoraj, nato spodaj, da začutite.
Nato misli usmerite v to cev in nič drugega kot čakajte in opazujte. Zaznali
boste, tako široka je ta cev. Ta cev prične rasti. Nastane najprej takšna
gosta cev. Začutite jo! Bela je. Bela energija, katera raste.
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In ko jo boste začutili, misli le usmerjajte v to in jo začutite. Nato zaznate
energije kot laske v notranjosti. Prav začuti se energija kot laski in jo
začutite, tako, malce pred seboj, do metra ali dveh. Meter in pol običajno
se naredijo ti laski.
Ko zaznate to energijo, to polje, jo usmerite v osebo ali v vrh, v točno tistega, kateri vodi.
Ne glede na to, ali je kot, takozvana vaša marioneta ali oseba, katero vodijo drugi, vendar
vedno v vrh. Torej, ali v predsednika ali v tistega glavnega, v kogarkoli.
Se pravi, ko začutite to cev, ko začutite laske v notranjosti te cevi, naredite korak dalje.
Poglejte. Začutite ga. Usmerite se v center ali v osrčje. In naenkrat boste zaznali sredinski
las, kot las iz notranjosti cevi. Kot puščica, ognjena puščica bo predrla ovoj okoli njega in se
vpela v njega. Vendar le, če bo srčna, prava in ljubeča.
Če boste hoteli rušiti skozi to, se ta energija enako zgodi, vendar se od njega odbije nazaj,
ker gre enako enako in se ne poveže, vendar se spoji in ne prebije, ker ne spreminja,
vendar se le naloži. Zato je to tisto nekaj, ker, če boste delali po takemu postopku in delali
slabo, se bo odgnala puščica in se bo od njegovega odboja odbila nazaj in se prebila ali
privila k vam nazaj. Boste naredili kot krog in ustrelili sebe. In pričel se bo program
spreminjanja vas, ne tistega. Tako, da boste na koncu koncu naredili dobro, ker se boste
soočili z lastnim programom ali lastnim jazom.
Vendar, to pomeni le, da to niso misli, kjer boste vi premišljevali, ali je dobro ali ne? Se pravi,
ko začutite, da bi morda, Bom dejal tako, res neki smešni primer:
Ujeto vodo, katero preko hidroelektrarn spuščate navzdol na druge kontinente, k drugim
ubogim civilizacijam ali nižjim in skromnejšim od vas, proti Balkanu, kateri nima denarja, vi
masovno spuščate in ujamete vodo, jo zajamete in jo fokusirate. Čez leto ali dve boste
poplavili celotno južno predelno steno.
Ni prav! Ni prav, da toliko vode izpuščate v nižino! In to delajo zgoraj. Tako delate vi oziroma
boste delali in poplavljate nižino. Nižje, vaše deželice, skozi in pri katerih ste rastli in dorasli,
da ste danes tukaj in sedaj.
Pričnite premišljevati!
Zakaj bi uničevali nekaj, kjer lahko pomagate sebi in tudi njim. Naredite program. Vodo
boste, višino vode pretrgali in jo naredili kot bi jo obrnili na vaša polja. Naredili boste
odtoke. Spustili boste odvečno vodo na vaša polja, na vaše sadovnjake, ker prihaja suša,
ker prihaja obdobje, kjer boste porabili in ne rušili in izpustili.
Pričnite videti svoj rajski vrt, rajsko postavitev, zelenje. Domača zemlja. Domači pridelek.
Domača voda. Vse imate na dlani. Obrnite. Izpustite in rešite nižino in rešite sebe. To je pravi
program.
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TEHNIKA – KAKO SPREMENITI PROGRAME POSAMEZNIKOV, BRISANJE LASTNEGA
PROGRAMA
Ko boste začutili, morda s takšno usmeritvijo, kaj želite narediti, se bo puščica ali sredinska
energija vpela v posameznika, v točno tistega, v katerega ste se usmerili. Če ne bo slišal on,
se bo od njegovega stenskega dela, to je tako nekako kot 30 cm od njega samega, puščica
kot iskra odbila na tiste nazaj, kateri ga vodijo, kateri ga usmerjajo, kateri ga podpirajo ali
imajo ujetega, zajetega ali v izgonu, pritisku, se pravi, boste zrušili njih. Boste zrušili in jim
dali program.
Kar na vsem lepem se bodo posamezniki, kateri se trdno držijo starega
programa in čuvajo vaše misli in delajo tisto, kar ste vi skreirali in tudi
deloma sami v predhodnemu času, se pravi, boste njim zasadili to iskro v
njihov pleksus. V ta predelni stenj, kot mu pravimo Mi, čisto sami.
Prav začutili boste, kako je puščica pripeta.
In tisti, kateri boste sledili, jo boste videli. Zlata je. In jo boste opazovali in jo boste videli.
In zaznali boste, če jo boste le opazovali, kako je vaša kreacija vaših misli se spustila v
nižino, v globino tega pleksusa, da ste začutili in se razveselili, ker ste našli rešitev, jo
potem le preprosto spustite. In nič ne razmišljajte. Le opazujte, kako teče energija. In
bodite ves čas usmerjeni v puščico. In puščica je pripeta.
Kar na vsem lepem boste iz sredine zaznali laske, kako se pričnejo počasi, korak za
korakom, počasi spuščati in gnesti za sredinsko puščico. Vendar laski, takšni laski, kot bi
plavali od vas.
Nič ne razmišljajte! Opazujte proces in ga vodite!
Ti laski bodo rešili in delali kot nekakšno rušenje. Kot bi plavali in trgali vse, kar se drži
zlatega kopja, zlate puščice.
Ta energija teh laskov bo priplavala v nekaj minutah do vsakega posameznika oziroma do
točno centra, kamor ste usmerili svoje misli.
Ko pride do centra, morda do vrha političnega vrha in se morda od njega odbije ali odžene,
od njega v druge, sledite temu in opazujte laske, kako bodo plavali in razširili vso energijo, se
pravi, katera je za odgrniti, da ta zlata puščica ali zlati las lažje vibrira.
Ko se bodo ti laski pripeli, bodo prišli do točno določenega posameznika, morda okoli tistega,
kateri vodi in podpira in vpliva na program samega predsednika, se pravi, bodo laski pričeli
čistiti.
To so laski gibanja. To so laski, kateri dobesedno, kot bi pobirali in raztapljali nesnago. Kot
bi čistili!
Si predstavljate?
Usedlina, zapis se raztaplja.
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Naenkrat bo ta bela energija postala zlata znotraj. Laski bodo postali zlati in pričeli bodo
čistiti in cvreti in razpadal se bo sistemski program, katerega ste pomagali ustvariti ali
soustvariti.
Ko začutite, da je oseba, vsaj v sprednjemu delu čista, preprosto se lahko naslonite in
zaznali boste, nič drugega ne razmišljajte, kot le opazujte!, boste videli, kar na vsem lepem
se bo zastirka njihovega dela sprostila. Padle bodo temne energije. Raztopili se bodo
zapisi.
Ta zapis, njihov zapis kot njihova blokada, bo naenkrat spredaj postala prazna. Končno bodo
njihova čustva, njihova lepota ali toplina privrela na dan.
Naenkrat boste zaznali iz njih svetlikajočo se gmoto. Pustite, naj laski delajo!
Ko pride do te, tega lesketanja, da se pričnejo posamezniki lesketati in svetiti kot luč, se
pravi, ste prišli do prvotnega programa tistega Nekoga, kateri je od drugod ustvarjal, na
primer, človeško raso, jo blagoslovil in ji dal srčen blagoslov.
Do osnove ga počistite! Do osnove ga sčistite, da prične dihati in da se zbudi energija,
katera je ulovljena kot blagoslov. In takrat boste zaznali, da posamezniki pričnejo svetiti.
Ko začutite, da je dovolj, se bodo laski pričeli samodejno vračati nazaj. Vendar, kopje bo še
vedno pripeto.
Bodite pozorni!
Laski se vračajo nazaj in se vedno bolj približujejo k vam. Počasi bodo iz zlate barve
usahnili in se umirili.
In ko se bodo vlekli nazaj, boste videli svoj lasten program, kako kot prah razpada pred
vami.
Od vsakega posameznika bodo rasli laski in rušili in izničevali le tisto, kar ste vi skozi leto,
desetletje, stoletje, tisočletje usmerjali v nekaj in brisali boste svoj lasten program.
Več kot jih bo brisalo, lažje vam gre. Težje bodo tisti na drugi strani ohranjali svoj prvotni
zapis, v kateremu se potapljajo.
To je tako, kot bi nekoga potapljali pod vodo in hlasta za zrakom. Ko ga imate dovolj, ga
izpustite in pride na površje. Vdahne in vidi modrino, sonce in lepoto nad seboj.
Pustite ga, da izstopi iz tega programa. Pustite mu, da se nekako usmeri in zadiha.
Ko zaznate to puščico, bo tudi ta puščica počasi, počasi, kot bi se privlekla nazaj k vam in
bo vsa usedlina pred vami razpadala.
Zaznali boste kot takšno rjavkasto zmes, kot zmes energije Zemlje, katera bo počasi, počasi
usihala in se bo znova vakuumirala nazaj.
Vsaka pora se zapre nazaj, ker se vsak las energije povleče nazaj. Vsaka pora je svoj las, je
svoja nit, katera se odda za vas in se vrača nazaj. Je tako kot polžek v hišici. Ko se zapre, ima
nekaj trdega, ker zapre svoja vrata.
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Enako se bo zgodilo tudi vam. Ko boste začutili to, ko se povlečete nazaj, pazite to!, se
boste naslonili nazaj, boste zaznali mir. Poseben mir in moč in svojo zmago.
Ne boste potrebovali dolgo, ko boste videli prve plodove in sadove vaših dejanj.
Tisti drugi bodo, kar na vsem lepem, pričeli realizirati vaše ideje, vaše sanje. Vendar, ne
bodite ljubosumni, da bodo drugi naredili, kar ste jim vi naložili. Zato ste jih izbrali, zato jim
dajte in jih podprite! Pomagajte jim!
Enak sistem lahko uberete ali poberete tudi na šolskemu sistemu. Enako naredite.
Ustvarite idejo, rešitev, jo spustite v srčni prekat oziroma v to srčno polje, kjer ga začutite,
da kar zahrepenite, da se kar vzradostite. Nato misli usmerite le v to, da pričnete opazovati
to cev, kako raste iz vas. Bela je. Gosta je. In na vsem lepem boste zaznali znotraj gibajoče
laske. Takrat nehajte razmišljati, ker ste že skreirali. Le odposlali boste energijo in nova
kreacija, se pravi, teh energij, bo naredila in počistila staro. Se pravi, ti laski prenašajo
novo idejo do vas in med vas in raztapljajo vašo predhodno, staro idejo ali stari program.
Ko začutite, ko zahrepenite, da kar zaboli, da kar jočete, spreminjate. Spreminjate! Ne
nalagate.
Če le razmišljate in se jezite in imate srčno polje zaprto, nalagate, kopičite. In to že delate.
Prenehajte delati to! Zrušite svoje! Kot bi vzeli radirko in poradirajte.
Enako lahko naredite v zdravstvenemu sistemu. Enako lahko naredite v sistemu duhovnosti.
Združevanja. Povezovanja. Vendar to in ta način sodeluje in deluje le, če je v dobro, od
vašega srca, za vsakogar.
Vendar, to ne pomeni, da se boste sedaj ukvarjali, ali so vaše misli prave, ali je to pravo ali
ne? Ne delajte tegá!
Ker je vsaka misel nova misel, je višje vibrirna od predhodne, katero ste oddajali. In vi
boste rušili in poradirali le svoje. Nič od drugega.
In bolj, ko se bo spreminjal vaš program, bolj se bodo energije, katere bodo poleg vas in
večja masa kot bo teh niti, se pravi, bolj se bodo pričeli drugi prebujati. In masa se bo
združevala in povezovala.
Če boste v nadaljevalnemu letu dni, se pravi, ne le v temu koledarskemu letu, se pravi,
ampak od naslednjega koledarskega januarja, se pravi, in celo leto dni, na vsakih toliko
časa, ker vidimo tukaj, se boste od 6. ure v večernemu času (od 18.00) do pol devete ure
(do 20.30 ure) masovno pripenjali na ta program. Mnogo jih bo delalo ta program in večja
števila energij, kjer se bo sproščala, se bo spreminjala, boste spreminjali, ustvarjali nov
program.
Pričelo se bo umirjeno polje. Nemir bo počasi nastal v mir. Posedla se bo energija igrive
energije ali elektrike, katera povzroča vojna stanja, ker boste zrušili in razbremenjevali to
polje.
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Naučite to vsakogar. Tudi svoje otroke. Zakaj?
Ker vaši otroci so najbolj iskreni in še lažje v ljubezni spreminjajo za sebe novi program.
Vendar, to ne pomeni, da je to le za politiko, da je le za šolstvo, da je le za zdravstvo, da je le
za duhovnost. Ta program je ustvarjen za mir.
Če imate v razredu zelo velike težave, predvsem tiste ali tisti, kateri živite ali sodelujete v
nekemu procesu nekega izobraževanja, znova naredite enako. Vendar, če dela to učiteljica,
se pravi, naj se usmeri tako, da znova išče rešitev in vidi rešitev, jo spusti in začuti v temu
srčnemu polju. Začuti, kako raste ta cev. Opazuje cev in preneha razmišljati, ker je kreacija
ali misel oddana. Spusti in opazuje te laske. Naenkrat naj najde center. V najtežjega,
morda v glavo tistega, kateri ruši harmonijo razreda ali tistega, katerega želite dejansko
zbuditi, da se začuti, naj to energijo usmeri v njega.
Znova bo od njega, od centra, se odgnala energija in se povezala na tiste, kateri ga podpirajo
in hkrati rušijo oziroma živijo v neki kreaciji. In znova boste pričeli spreminjati program
znotraj, znotraj razreda.
Enako znotraj kolektiva, znotraj delovnega razmerja. Znotraj svoje lastne družine. Znotraj,
tudi, če imate težave z otroki, naredite program čiščenja, rušenja in jim vstavite novi
program.
S tem odstranite svoj lasten program, predhodni, tisočletni. Zato ste tudi v karmi ujeti. Zato
se tudi vedno povezujete in prepletate. Poradirajte. Izničite. Spravite v nično polje ta
program.
To je vaša moč! To je tisto, kar je najmočnejše.
Vaša energija misli je tako mogočna, da greste lahko na drugi konec sveta in dejansko
zbudite nekoga in mu zaželite vse dobro.
Delajte to!
Ker vedno vaše misli se dotaknejo vedno pravih ljudi, pravih duš, ker ste vi nekoč z njimi
vezani ali povezani. Morda ste pred tisočletji nekoga prepričali, da je nekoga podprl in je ta
prišel na oblast. In vedno se vrtinči v pomembnih krogih. In znova je čas, da spremenite svoj
lasten program.
Morda Sem bil malce hud. Vendar ne zato, ker vas ne bi ljubil. Ravno zato, ker vas ljubim,
sprejemam in častim.
Jaz blagoslavljam vas z vso Ljubeznijo, z vso Milino, z vsem zaupanjem in upanjem. Vso
Ljubezen podajam v vas. Zato postavljam ta program. Zato rušim tudi sam ta vaš lasten
program.
Dokler ne veste, ni nič slabega. Sedaj, ko veste, rušite in spremenite svoj lasten program. Z
ljubeznijo, tako kot Jaz, vam podajam rešitev, vam dajem razumevanje, da boste razumeli,
zakaj je vse težko, zakaj je vse tako hudó?, je pomembno, da poradirate in izničite.
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Vse, kar daje Nebo je Ljubezen za vaše telo. To je tisto, po čemer hrepenite. To je tisto, kar
Mi želimo ustvariti in prenesti iz vas naprej, v vaš program.
In kaj se zgodi?
Znova je vaša končna kreacija naša kreacija, katera se vrtinči in vrtinči v galaksijah, v
dimenzijah in se v spiralasti energiji kotali in spreminja vse in vsakogar.
NAČINI POVEZOVANJA – SKUPINA, PAR
Dragi moji, to je najmočnejše energetsko polje. To je nekaj, kjer se lahko zavestno dobite,
kjer lahko, če boste delali za maso ljudi, naredite tudi sledeče:
Lahko se usedete ali posedete kot v nekakšnemu krogu ali drug poleg drugega, kakor vam je
ugodno. Če ste skupinica, kateri želite ustvariti program, ga spremeniti, naredite krog, kot
zaprti krog.
Tudi, če sta dva, bodita drug nasproti drugega. Ne drug od drugega! Zakaj?
Dogovorita se. Ideja je osnova, se pravi, pogovor, medsebojni pogovor, rešitev je tisto nekaj,
kjer se drug nasproti drugi osebi pogovarjata, dogovarjata in naenkrat jo začutita.
Ko čutite, da je rešitev zrela, zaprite oči in jo spustite v srčno polje. Začutite jo. In prične se
vrtinčenje v vas. Energija, energetsko polje se gosti v vas in v nasprotniku. Se pravi, in
naenkrat se energija, cev odda do vas, vendar le toliko, da je na sredini lomljena in
ustavljena od nasprotnika.
Ko nasprotnik začuti, se pripne v to cev. Vendar, ta cev je le lasek, kjer se sredinska puščica
ob sredinsko puščico ovije in prične plesati energija. Energija se prične vrtinčiti. Naenkrat se
usmerite v posameznika, v točno center ali ciljno točko. Energija se bo odnesla, odgnala.
Pri nekaterih bo plula tako kot v širino. Pfuu, v vse smeri. Pri nekaterih, zavisi kakšne cilje
boste imeli, se bo nekako vrtinčila kot eksplozija okoli vas.
Če bosta dva, bo nastala velika gmota energije in naenkrat bo od vaju, katera se zlivata kot
v eno polje drug na drugega, se odnesla ena močna energija. Nastala bo ena cev enega
rušenja. Ta cev bo tekla in se skozi laser spela na vsakega posameznika. In ta energija je
tako mogočna, da morda drugega kar prestavite ali premaknete.
Večja kot bo ta energija, se pravi, več kot vas bo, morda v nekemu prostoru, kjer se boste
povezali v krog, se pravi, da boste skupno idejo spustili v nižino, da jo boste začutili, se bo
pričela od vsakega posameznika potiskati cev, vendar le do središčne točke, kot bi od vseh
izbrali sredino.
In naenkrat se vaša sredinska puščica ali energija, kot Smo jo imenovali, prične vrtinčiti.
Poveže se druga, tretja, peta, deseta ali petstota. Se pravi, in se prične energija vrtinčiti.
Naenkrat nastane močno polje. To polje prelije vas. Vas vzdigne v to energijo. Prav začutili jo
boste, kako vas vzdigne in od vas, kot od enega centra, se požene masovna energija na točno
rušilni program.
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Več kot vas je, močnejša je.
Saj poznate, ko meditirate se ravno tako povezujete v eno strukturo enega polja. Vendar,
sedaj veste, kako spreminjati in to je moč združevanja.
Če ste v skupini, kjer morda eden posameznik ne začuti tegá, ni nič narobe. Ne bo naredil
nič slabega. Bo le prisoten. In šele, ko bo začutil, se bo pripel v to energijo ali pa tudi ne.
Le tista skupna energija, če vas je 50 ali pet, se pravi, se poveže tisti, kateri je osnova ali
nosilec. Vsi ostali se povežete in prepletete, kot bi se sredinske zlate niti prepletale in parile.
Se pravi, se v to poveže le tisti, kateri res začuti tisto energijo pogovarjanja, spreminjanja ali
dogovarjanja.
TEHNIKA – BRISANJE SLABIH ZAPISOV, PROGRAMOV IZ VIŠJIH SMERI ALI OD DRUGOD
Pa naredimo le z mislimi, se pravi, kot bi misli pripeli na nas. Poskušajte se kot Zgoraj
odpreti kot v nekakšen tulec. Začutite nad seboj naše polje naših misli, našo Ljubezen. Prav
začutite jo. Začutili boste kot kapljevina, kot bi se stekala kapljevina v vašo notranjost.
To je naša misel, naša Ljubezen, naš Blagoslov.
Prav čutite jo v dlaneh, kot, da ste lijak, pa nič kaj veliko
ne delate. Nič ne bo preskakovalo, niti iz enega niti na
drugega, ker ste le kot lijak. V ta lijak se iz našega polja
steka energija v vas. Prav čutite jo, kako se polnete. Prav
čutite v središču telesa kot center, kot fokus, kot bi se ena
svetlobna energija vpela ali pripela na vas.
Prav čutite energije v rokah. Migetanje v rokah. Ne spuščajte jo skozi, razen, če teče sama.
Tako tisti Višji, kateri so pisali, ustvarjali ali pomagali sestavljati program, rušijo in čistijo
svoje slabe zapise. Lahko je le vodnik. Lahko je le zvodnik. Prav čutite to.
Morda začutite, kako se vam rahlo vrtinči, vendar, to je energija, kjer se vaša materija
prične lažje vrtinčiti. Razpada zapis.
Opazujte to.
Ob vas na tla pada rjava energija, kot luske, kot rahli pepel pada okoli vas na določenih
koncih. Kot bi razpadla neka skorja. Opazujte jo. Začutite jo.
Predajate se tej energiji.
Sedaj vdahnite to energijo. Vdahnite jo. Zadržite jo in umirilo se bo
vrtinčenje ali čiščenje. Nastaja bela, gosta energija kot cev. Pustite jo, da
izginja v notranjosti. Tudi, če jo izdahnete, nič narobe.
Tisti, kateri pransko dihate, izginja večji del te energije.
Vdahnite znova čez nos in misli usmerite v dlani. Zadržite dih. Čutili
boste, kako peče v dlaneh. Razpada energija. Vse, kar je naloženega na
vas, starega ali morda višjega, le usmerjajte energijo v to in opazujte dlani.
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Naenkrat začutite, kako razpada kot oklep okoli vas. Kar pada in razpada.
Če pogledate na svoje roke, jih čutite, kot da bi bili na zgornji strani lažje kot na spodnji
strani.
Znova vdahnite. Zadržite dih in opazujte spodnji del celih
okončin. Pričelo bo razpadati to polje.
Prav zaznali boste praznino, lahkotnost. Morda tudi kje
hlad. Ne obremenjujte se s tem.
Razpada le tisto, kar je bilo od drugod ali od Višjega polja naloženo na vas. Lahko tudi ni
vaše. Lahko tudi ni vaša karma ali vaš zapis. Lahko je nekaj tujega.
Znova vdahnite in se usmerite na svoje misli. Pričnite opazovati ta mir. Ali čutite ta
Nebeški mir?
Zaznate energijo, kako vas pretaka, kako vas spira kot kristalna energija, svetla energija.
Kot bi bili pod slapom. Čutite mir v sebi in nad seboj.
Znova vdahnite in misli usmerite v tretje oko. Misli usmerite v tretje oko in zaznali boste
čepek temne ali svetle energije. Vdahnite skozi tretje oko – znova skozi nos in misli v tretje
oko.
Vdahnite. Ali zaznate vrtinčenje? Energija se vrti. Drugačne barve ste.
Zaznate, kot bi vas peklo ali skelelo morda okoli nosa.
To je le zaradi vrtinčenja energij ali čakre.
Znova vdahnite skozi nos in skozi tretje oko. Usmerite misli v tretje oko. In
dobro si poglejte. Tretje oko je tako kot vrtinec. Ni več stojna blokada.
Če je stojna blokada, ponovite tolikokrat, da začutite, da energija kot rahla modra, belkasta
energija se vrtinči okoli vas. Kot spirala. Zaznajte jo.
Nato ta sredinski delež od tretjega očesa spustite skozi grlo kot
nit navzdol skozi pleksus – v notranjosti in ne po zunanjosti in
na sredini pleksusa spustite v roke, kot bi se razdelila ta nit.

V roke in v center svojih dlani.
Ali čutite energijo laska?
Kar vzdignite roke rahlo od tal in čutite energijo, kako se vrtinči.
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Sedaj vdahnite skozi nos in misli usmerite na dlančne čakre. (vdahne) Ali čutite, kako
razpada neka usedlina? Razpada nekaj pod dlanmi. Razpada in se tali. Prazne so vaše roke.
Ali čutite prijetno praznino, lahkotnost vaših rok?
Toplina. To je tisto nekaj, kar se napaja.
Sedaj energijo od dlani povlečete nazaj v pleksus, kot bi po rokah navznoter
vlekli, po isti poti, nazaj energijo. V pleksusu jo zadržite.

Sedaj energijo v pleksusu podržite in znova boste vdahnili zavestno skozi
nos in jo usmerili na obe nogi znotraj, do podplatov. (vdahne) Spustite jo iz
pleksusa navzdol po nogah. Opazujte jo. Se pravi, opazujte energijo v svojih
nogah. V dlančnih delih čaker, stopalnih čaker se prične vrtinčenje. Pustite,
naj se vrti. Kot rahlo modra energija izgleda ta nit, katera se vrti.
Vdahnite in misli usmerite od pleksusa navzdol in opazujte to energijo. Naenkrat začutite
na podplatih, kako razpada vaš podplat. Usedline. Čutite jo. Vaša zapisana nota vaših
najtežjih usedlin razpada.
Prazne noge so. Prav čutite, kako razpada v prah. Prah pa odpada od vas.
Pustite, da se energija vrtinči, da se čakra podplatov vrtinči.
Sedaj znova vdahnite in razlijte to svetlo energijo, lahko jo zaznavate kot zlato, kot belo,
preko celotnega telesa, kot bi tekla znotraj in preko vas. Kot bi bili v slapu te svetlobe.
Vdahnite in opazujte slap svetlobe, kateri vas spira.
Izpere vse razpokanine. Vse slabo pada od vas. Vaša lastna kreacija usedlin, katera vas duši
in lovi.
Sklenite roke ob sebe – kakorkoli vam paše, dajte jih ob telo, na
telo, kakor vam paše ali ustreza.

Pričnite poslušati, kot bi poslušali svoj pritisk. Kot bi poslušali zrak. Začutite ga.
Začutite pritisk v ušesih in okoli vas.
Vdahnite skozi nos in misli usmerite v slušni dotok. Morda začutite bolečino
ali rahel pritisk. Znova ponovite.
Vdahnite skozi nos. Misli usmerite v slušni dotok in naenkrat bodo razpadale
usedline po slušenju. Razpadala bo usedlina. Spustite energijo, da razpada.
Znova vdahnite skozi nos in se sperite s to svetlobo, katera je nad vami oziroma, v kateri ste.
Pustite, da se spira in pustite in ostanite v tej blaženi energiji.
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Ko se telo napolni s to energijo, nit za nitjo razpade oziroma ponikne.
Vsaka kreacija, katera je prehajala od vas navzgor oziroma od tistih, kateri so vas vodili in
vas morda zaslepili, po temu postopku razpade. Od njih do vas. Od vas naprej do drugega.
In prične se tok te energije tega gibanja. Ta energija pa je vrtinec.
Naenkrat boste zaznali, kako se energija kot ta slap, znova spiralno poveže od vas. Kot bi
se iz tal, izpod podplatov ali okoli vas, pobrala po spirali navzgor.
Prav začutili boste, kako se je nekaj odmaknilo. Morda kot trenutek hladu.
Ne bojte se!
To je nekaj, kar je čistilnega ali izčiščenega. In znova se bo energija vas samih prelila preko
vas. Brez blokad. Brez težav.
Ko boste doma naredili enako, če boste hoteli narediti, se dobesedno peljite po istemu
postopku. Tudi, ko boste poslušali, se bo vedno nad vami nekaj odprlo. Tako boste lahko
sami čistili. Tudi, ali ste bili na predavanju ali pa tudi ne.
Bodite pozorni!
Ostanite v takšni energiji toliko časa kot čutite, da rabite.
Jaz pa Bom počasi sebe premaknil od Nje in upam, da vam je ta dar, ta daritev, ta blagoslov
od nas, od nas vseh dal marsikaj za misliti, za razmisliti, predvsem pa, da vam je dal rešitve
pred nečem, kar ste postavljali, sestavljali ali pa bili le slušno poslušni in premalo čutni in
ste izvajali program od drugih bitij, katere so izvajale lasten program nad vami in preko vas
ali vašega mesa, vaših misli, na drugega.
Tako se očisti vsegá ali od vsakogar.
Jaz se Bom postopoma odmaknil in vam dal prostosti in miru.
Pozdrav.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Samo še malo prosim.
Takole. Ponovno Bomo nekako nadaljevali oziroma ponovno se Bomo nekako pričeli
povezovati in tudi družiti. Sedaj Bom nekako Jaz kot Jorgovanski Vladni mož nekako
prevzemal pozicijo odgovarjanja, tako, da upam, da predhodna tematika ni bila prezahtevna
oziroma, da morda Naš Oče Vnebovzetovstva ni morda bil malce prestrog ali pa nekako bolj
neizprosen. Vendar, poskušajte razumeti, On je pravzaprav Nekdo, kateri želi za vse vas, za
vse nas res tisto najboljše. In včasih je potrebno le malce otresti zastirke, da določena
prašina ali določene zapeskane oči nekako se razblinijo in da vidite bolj čisto in bolj kristalno.
Tako, da včasih je potrebno malce potresiti. Vendar, vsekakor pa je bilo dejano ali podano,
da Bom pravilno prevajal, res iz Ljubezni.
Tako, da, ta drugi del je nekako namenjen vam. In kakorkoli že, pričeli Bomo z odgovarjanjem
na vaša vprašanja, tako, da, kdo bo pravzaprav prvi? Kar izvolijo.
»Iskren pozdrav in hkrati tudi globoka zahvala za vse lepo in dobro, kar ste mi namenili v
zadnjih letih. Za menoj je dolgo obdobje. Pestro. In čutim, da ste z mano in da me
podpirate na moji srčni poti. Iz srca hvala.«
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo.
»Želel pa bi vas vprašat danes samo, kakšne svečke potrebujem za karmično luščenje?«
Da vidimo?
Karmično luščenje bi vam svetoval nekako od konec decembra dalje. Predhodno vam še ne
bi svetoval, ker ravno zaključujete neke dogodke, tako, da se nekaj postavi prav na vaše
strani, da boste vi tisti, kateri boste odločilni in nosilni za vse tisto, kar pravzaprav res že,
kako naj se izrazim?, finiširate oziroma zaključujete.
Za karmično luščenje bi potrebovali dve rdeči plamenički, kar pomeni, da bi preko krvi izčistili
in izravnali zapise, se pravi, vse tisto, kar nosite v krvni strukturi.
Eno temno modro plameničko, kjer bi preko Nebesnih Energij oziroma vodnih energij
dejansko tudi izčistili zapise. Saj poznate, vodna silhueta je najmočnejša energija stojnosti v
telesni strukturi, katero imate oziroma katero poznate. Tako, da, za to bi potrebovali eno
takšno modro plameničko. Vendar, ne čajno. Majčkeno večjo. Poskušajte najti takšne, katere
res čim bolj pogorijo, da bo ostalo čim manj ostankov ali zaostankov.
Potem potrebujemo eno belo plameničko. Ta je lahko majčkeno večja. Se pravi, da bomo
preko rajnih energij nekaj očistili, uravnovesili in tudi zapise postavili tako, da bo tudi za tiste,
kateri so sodelovali iz rajnih smeri do vas, nekako usklajeno ali postavljeno.
In nenazadnje, potrebujete eno vijolično plameničko, kjer Bomo preko Vilinske sfere nekaj
pravzaprav zaključili.
In eno rumeno, kjer Bomo preko sončne energije nekaj sežgali ali izničili. Pri tej sončni
plamenički lahko vzamete, če ne boste dobili druge, tudi čajno plameničko, ker potrebujemo
le dve uri odprtega pretoka, da Bomo sežgali tisto, kar ne boste potrebovali niti vi, niti
kdorkoli drugi.
Tako, da, to je tisto, kar bi vi tukaj v temu zalučaju ali zamahu tudi potrebovali.
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»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz imam pa danes eno vprašanje, ki se nanaša na prejšnjo
delavnico. Govorili ste o tem, kako zasnovnika ne potapljamo več v energijo, ki nastane z
našimi negativnimi mislimi. Ampak vdahnemo vijolično energijo preko svojih pljuč in tako
nadihamo zasnovnika. Mene pa zanima, kaj se dogaja potem z energijo, ki ostaja, v katero
ne potapljamo več svojega zasnovnika, kaj se dogaja potem s to energijo?«
Čisto preprosto.
Ko nekaj programirate oziroma, ko se v nekaj usmerjate, tam nastaja vedno večja energija.
Si predstavljate? Kot vrtinec, kot energija, kepe energije. In ker ta energija vedno bolj živi in
vedno bolj diha in se giba, se pravi, izničuje samodejno vse tisto, kar je slabega. Več kot
boste polnili ali polnili slabo v neko posodico, več bo slabega in bo izpodrinjalo tisto, kar je
dobrega. Več, kot boste nekako potiskali te energije v ta zalučaj oziroma v ta obrat, se pravi,
večja bo energija raztapljanja slabega. Tako, da se izravnava pravzaprav samodejno tudi vrši.
»Hvala in lep pozdrav vsem.«
Prosim in hvala.
»Dober dan. Jaz se zahvaljujem za vse darove. Vprašala pa bi eno vprašanje, glede na
današnjo delavnico. Če, če bi uporabljali to, kar ste nas danes naučili in bi navijali za dve
moštvi. Na katero bi se usmerili oziroma kakšne misli bi izbrali? Hvala.«
Vedno uporabljajte takšne misli kot čutite, da so prave! Nikoli ne taktizirajte in nekaj ne
postavljate. Bom dejal en takšen prijeten primer, da se boste nekako lažje ozavestili tudi
drugi.
Se pravi, če bi želeli nekega posameznika preobrniti in ga vi želite zavestno postaviti tako, da
bo vam dejansko po ljubi, se pravi, tega ne boste uspeli narediti.
Vendar, če boste naredili program na moškega ali na katerokoli drugo osebo, se pravi, z
ljubeznijo, da vidite, da tisto, kar on oddaja, škodi in dela slabo okolici ali drugim, se pravi, ko
vi začutite določeno spremembo oziroma ta program, ga preprosto spustite in se samodejno
izvrši ta proces. Tako, da, to je tisto, kjer dejansko prav začutite, kaj bi vi naredili oziroma
kako pravzaprav razrešiti. Bodite izvirni. Bodite unikatni. Preprosto, ne bodite omejeni, kaj je
prav in kaj narobe. Se pravi, preprosto začutite in s tistim boste vi dejansko očistili in
uravnovesili.
»Jaz sem pravzaprav mislila, če imamo dve športni moštvi in mi navijamo za eno športno
moštvo ali potem mislimo, naj naše športno moštvo zmaga? Ali naj mislimo, da tisto drugo
športno moštvo? Mu želimo vsaditi misel, da bo zmagalo naše športno moštvo?«
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Jaz bi svetoval takole, da vedno, tako kot na posameznika, tisto, kar začutite, kar začutite,
oddajte. Če je tisto dobro in pravo, se pravi, se bo sprijelo oziroma pričelo postavljati v takšni
postavitvi, da bo dobro in bodo morda tudi vaši športniki ali ta klub tudi zmagal.
Se pravi, če pa je prav nekako energija taktično postavljena in takrat vedno, kadar se kaj
taktizira in točno znotraj sebe čutite, da je to več slabega kot pa dobrega, se pravi, ne boste
nič zmogli premakniti, nič slabega narediti, se pravi, boste le nekako kot malce počistili ali
zavrteli energijo. Tako, da, preprosto – le začutite in naredite tisto, za čemer lahko stojite.
To ima največjo moč.
»Dober dan. Iskrena hvala za vse. Res, za res lepo delavnico danes. Res, hvala. Prosim pa
vas, prosim za pomoč, iskreno. Pomagajte mi, da se poberem iz psihičnega in fizičnega, ker
sem čist na tleh. Hvala vam.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. Se Bomo pa vsekakor potrudili, pa Bomo videli, kaj lahko
za vas naredimo. Morda Bomo za vse vas tudi naredile, naredili kakšen blagoslov. Bomo
videli, ko se Bomo nekako uskladili na drugih frekvencah in tudi nekaj dobrega za vse vas,
kateri ste tukaj zbrani, tudi kaj naredili. In tudi za vas osebno.
»Hvala vam.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala vam za vso vašo ljubezen in modrost. Hvala iz srca.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. Jasara.
»Iskren pozdrav in hvala za vse. Zanima me, če bi ta, ta način, ki ste ga dali, tudi,
konkretno v mojem primeru v službi, bo delovalo?«
Vsekakor to lahko prenesete v službeno pozicijo. Vsekakor to naredite. In vedno se
sfokusirajte na vrh nekoga ali, se pravi, samo vodstvo. Če v neki skupnosti na vrh nekoga,
kateri vodi nekaj, lahko je to v slabo, se pravi, kjer slabo dela ali slabo seje in dela neki nemir,
ali pa ni v harmoniji, se pravi, se enako lahko usmerite točno na posameznika. Se pravi, prav
na vrh, iz nekoga, kateri izstopa v nekemu, morda razredu, vrtcu, skupnosti ali čemurkoli.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Jaz bi se vam najlepše zahvalila za vso pomoč in vodstvo. Imela bi pa
vprašanje tudi jaz glede karmičnega luščenja. Če mi lahko poveste, katere svečke bi
rabila?«
Da vidim?
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Pri vas bi se potrebovalo tri zelene plamenice. Lahko sta dve malce temnejši, ena svetlejša.
Tukaj, v vašemu primeru so lahko tako, nekako takole visoke, majčkeno višje kot čajne
svečke, kjer Bomo preko Narave ali Matere Narave nekaj uskladili.
Eno temno rdečo, malce večjo svečko, se pravi, kjer Bomo preko krvi izčistili in izravnali,
izničili določene zapise.
Eno temno modro plameničko, kjer Bomo preko vodovja in Neba Nebesnih energij izravnali
in izenačili oziroma izničili določene zapise.
Potem bi potrebovali eno temno rjavo plameničko, se pravi, kjer se preko speče magije
oziroma starih davninskih obredov, kateri so izživeti, se pravi, vse te stare energije
pravzaprav tudi izčisti.
Če ne boste dobili temno rjave plameničke, lahko nekako pri vas, le v vašemu primeru,
prinesete tudi belo plamenico, kjer Bomo preko rajnih, ker je to energija njihovega
postavitvenega vzorca, se pravi, tudi to izenačili oziroma izničili.
Tako, da, te plameničke bi nekako potrebovali pri vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Se opravičujem. Hvala lepa vsem Svetim za vso pomoč in podporo. Jaz bi pa
eno vprašanje glede tega mojega ledenenja, pa strahovitega izčrpavanja energije.
Posebno recimo, ko sem v prometu, ko sem na cesti z avtomobilom. Ali pa, kamorkoli
pridem, strahovito ledenim, pa zgubljam energijo. Se mi zdi, da kar plačujem zase, za svojo
družino, za vsakogar, ko ga srečam, ker mi nekak odteka, ker vedno odteka. Kako se
zaščitit pred tem? Pa kaj se v bistvu dogaja sploh? Hvala lepa.«
Kadar čutite, da energija odteka, imate lahko, tudi za vse ostale opevam, da bodo morda
lažje tudi sebe našli v teh postavitvenih delih, imate včasih odprt kakšen kanal, ali pa je
morda kje zaprta ali nekako druga energija pripeta na vas. Lahko na čakro ali karkoli drugega.
Bodite pozorni!
Pri vas se dogaja, da tu in tam določena posamezna oseba s seboj pripelje oziroma na sebi
pripelje kot nekakšno entiteto ali energijo, katera jo tudi vodi oziroma jo tudi postavlja. Ta
energija je tista, katera se nekako pripne na vsakega posameznika, vendar običajno na
določeno čakro. In tam potem dobesedno čutite, kako energija odteka. Vi pa imate občutek
kot, da vam nekdo odvzema, ali kako se izražate?, kot bi vas zajedal za neko življenjsko
energijo. To je tisto nekaj, kar se potem tudi izrazito vidi.
TEHNIKA – IZNIČENJE PRIPETIH ENERGIJ NA POSAMEZNIKU, KI JIH PRINESE V PROSTOR (pest
plamenčka ali gorljivo zlati energetski del)
Jaz bi dejal takole:
Kadar začutite, da nekdo nekaj prinese v prostor, se pravi, poskušajte misli usmerjati na
njega. Dejansko, da začutite, da ima on na sebi. Se pravi, kot bi pest ali prgišče nekega
plamenčka ali nekaj takšnega, gorljivo zlatega energetskega dela vrgli, lahko z mislimi ali
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pa z rokami. Prav zaznajte, kako se ta energija pretoči nad določeno silhueto, osebo ali
posameznika.
Če je energija, katera je pripeta na posameznika, na nekega človeka, se pravi, se
samodejno pritihotapila in se vrinila in pripela na njega, bo zagorela in se razplamtela in ga
spustila. Človek bo malce omotičen, malce utrujen, vendar bo takoj tudi nekako lažje zadihal.
TEHNIKA – ODSTRANITEV VRAŠČENEGA BITJA (vrtinčenje grlene čakre, izkašljevanje)
Kadar pa ljudje ali posamezniki dobijo ali pridobijo določena bitja z določenimi obredi, z
določenimi klicanji, zvanjenji, s prošnjami, da nekdo lahko pride, uporablja njih, se pravi,
marsikaj takšnega, se pravi, se samodejno odpirajo. Ali pa, kjer je neki proces, se pravi,
kjer nekdo nekomu posluži za nazaj, se te energije dobesedno vkopljejo v človeka. Takrat
čutite, da je dobesedno, kot, da bi bil nekdo zraščen nad njega.
Takrat se s tem plamenčkom ali s tem prgiščem ne bo nič zgodilo. Takrat morate vi narediti
sledeče:
Se pravi, ko zaznate, da nekdo ima vraščeno bitje in je dobesedno kot živeči v
simbiozi, ga lahko na to opozorite, če čutite, da je vrinjeno in vpeto. Si lahko
zavrtinči grleno čakro. Se pravi, s palcem si dobesedno zasuče, čisto počasi,
da ne Bom kaj nevšečnosti postoril, Bom nehal govoriti.
Se pravi, si čisto narahlo zavrtite grleno čakro. In pričeli boste kašljati oziroma se boste
izkašljali, kot bi se izbljuvali energije. Takrat se vse energije dobesedno odpnejo.
Ker vsaka energija, katera je na vas ali na nekemu posamezniku, se pravi, je
vpeta preko ustnega dela, preko grlenega predela v pljučni prekat.

Ko zavrti se ta čakra, se ta energija samodejno odpne in bitje dobesedno kot
odžene, kot bi ga posesalo proč.
Tako nekako lahko opozorite oziroma poprosite, da se izčisti sam.

TEHNIKA – ZAŠČITA Z ZLATO ENERGIJO
Če pa vidite, da ne morete narediti niti enega niti drugega, potem je potrebno, da se
nekako zaščitite. Zaščite se lahko z zlato energijo. Se pravi, tisti, kateri imate zlate daritve.
Se pravi, zlata energija se vam običajno ves čas nekako nahaja okoli čakre, tako kronske
čakre, se pravi, to energijo stresete, kot bi se ovili v ta zlati ovoj.
In na ta način aktivirate višjo frekvenco. In ta višja frekvenca se prične samodejno vrtinčiti.
In, če jo opazujete, boste zaznali, kako kot spirala vrtinči sebe okoli vas in vas očisti.
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TEHNIKA – ZAŠČITA S SVETOSTNIMI KLJUČI – DESNA DLAN, SE ZAKLENE LEVA STRAN TELESA
Lahko se zaprete tudi s temi Svetostnimi ključi.
Se pravi, tako kot Smo dejali, ko greste na kakšna sveta pokopališča, ali pa morda v kakšne
inštitucije, kjer je večje število ljudi, masa ljudi. Se pravi, kjer se menjavajo ali postavljajo, se
pravi, lahko veselo ali v uporabi uporabljate te, nekako Nebeške ključe.

Nebo

Zemlja

Sredina – leva
rama

Od leve rame vleci
proti sredini

Navzgor do
čelne čakre

Čelna čakra,
spirala navzven

Zatič - navzdol

Se pravi, da se zaprete – od Neba, do Zemlje, do sredina, se pravi, to je vmesna plast med
Nebom in med Zemljo. Se pravi, daste ta sveti ključ na ta predel. Vrtite energijo navzgor, jo
obrnite navzven in jo zavrtinčite kot polžasto obliko in naredite zatič.
Z desno dlanjo zapirate levo stran.
Še enkrat ponovim:
Od vrha navzdol, na levo ramo. Na levi rami vlecite proti sredini. Vlecite navzgor. Vlecite do
čelne čakre in navzven. Vrtite čakrasto energijo kot spiralo in jo naredite kot zatič.
Tako zaklenete levo polovico, kar pomeni, da z desno dlanjo zapirate levo polovico.
Takrat nihče in nobena energija ne more vstopati v to polovico. Zakaj?
Ker jo zaklenete, ker spremenite frekvenco nekega ovoja in dela kot odboj. In takrat ne more
nihče vstopiti.
TEHNIKA – ZAŠČITA S SVETOSTNIMI KLJUČI – LEVA DLAN, SE ZAKLENE DESNA STRAN TELESA
Če čutite, da je ta energija še močnejša od vas, potem pričnite zaklepati desno stran z levo
dlanjo.

Nebo

Zemlja

Telo - rama
(sredina)

Telo

Združeno

Zaprto

Uravnovešeno

Zaklenjeno

Greste v zgornji del, čelo. V spodnji del kot zemljo. Na rame, kot sredina. Jo vlečete v
notranjost. Proti glavi navzgor, vlecite jo in jo navzven zasukajte kot spiralo. In naredite
zatič.
Še enkrat ponovim:
Z levo dlanjo – Nebo, Zemlja, Telo, združeno, zaprto in uravnovešeno in jo zaklenete.
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Tako imate zaprto levo polovico. Zaprto desno polovico.
Sredina ali ta plošča, se pravi, pa ostane prazna ali prosojna.

Kar pomeni, da tudi, če želi vstopati v ta vmesni prostor, kjer je telo rezan na več smeri, se
pravi, na štiri smeri. Se pravi, sredinska, hrbtna in bočna. Se pravi, to so štirje deli, štirje
prehodi. In, če želi energija vstopiti, jo prosto odnese. Kot bi odprli vrata ali duri. Ničesar se
ne more oprijeti in nič vam ne more niti vzeti, niti narediti.
To je ena od najmočnejših zaščit, katero lahko v temu času tudi uporabljate na bazi Zemlje
in je zelo, zelo uporabna.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»To velja tudi za podplate, ker meni v glavnem iz podplatov odteka?«
Da.
»Hvala.«
Prosim.
»Jaz se zahvaljujem za prejšnje predavanje, ker je bilo, res, me je čisto prevzelo. Saj, mene
vedno tak prevzame, pa potem, ne vem, ne znam vedno tega, iz tega kaj naredit. Ampak,
vedno malo več. Pa takšne kroge sem že nekak zdavnaj videla in mi je bilo to tako domače.
Bi vprašala, če lahko, če lahko kaj naredim na tem področju? Če imam pravico ali celo
dolžnost? Ali je še čas? Ali je treba počakat?«
Jaz Bom dejal takole:
Preprosto prav začutite. Čas je za to, da naredite nekaj. Ker v temu koncu leta, se pravi, v
temu koledarskemu letu imate prav odprt ta prehod oziroma to postavitev. Tako, da, prav
začutite kdaj ali kateri dan je tisti pravi moment. Izstopite naprej. Poslušajte sama sebe! Prav
začutili boste tisti moment in stopite naprej.
»Vsem se samo iskreno zahvaljujem za vse daritve. Hvala lepa.«
Jasara.
»Najlepša hvala za vse darove in za res prekrasno delavnico. Prosila bi pa za dva moja
prijatelja, ki sta nedavno umrla, da jih pospremite in da se jim čim hitreje sestavi njihovo
življenje pri vas. Hvala lepa.«
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Bom se osebno in zasebno potrudil za njega oziroma za njiju. Vam dajem besedo za to.
Jasara.
»Hvala.«
»Lepo pozdravljeni. Iskrena hvala za vse darove, za vse daritve. Predvsem pa za vso vaše
vodenje in pomoč. Prejle ste rekli, v predhodnem druženju, predavanju, da se zvečer
dobivamo, lahko povezujemo od 18.00 do 21.00 ure. A se lahko tudi na daljavo, recimo,
povežemo miselno med seboj? In, ker, nas je pa več in kdo je tisti oziroma katera misel je
tista, kar lahko potem je vodilna za dobro vseh nas?«
Zelo dobro! Vedno se lahko tudi dogovorite, ob kateremu času oziroma ob kateri uri boste
pričeli sodelovati. Vendar, takrat je tista največja, kot vrhunec. Tudi preko dneva lahko to, ali
kadarkoli lahko delate to.
Le od pol polnoči dalje nič več, ker takrat nekako nastopajo zemeljske sile, podzemeljske,
nižinske, ker je vse nekako po plasteh. Vse je nekako po nekakšnih potočnih stvareh. Kako
naj se drugače izrazim? Se pravi, to je tisto nekaj, kjer je dobesedno kot nizano drug okoli
drugega. Vse je po lističih postavljeno. In tudi časovnice, se pravi, so nekako tako, kot bi bil
pretok in takrat se nekako vse skupaj kot umiri.
Neko polje nad vami zavlada in se umirjate najbolj med šesto uro v večernemu času in
deveto uro. Se pravi, to je tisti čas, kjer se masovno prav ustavite. In prav počasi, kot bi
pričeli dihati od vsakodnevnega tempa, se pravi, je to tisti čas dneva, kjer se najbolj nekako
poglobite vase ali za sebe.
Zato vam svetujem, da nekako vzamete, ko boste delali skupinsko, se pravi, tudi z nekaterimi
se ne boste pogovarjali, vendar boste začutili.
Ko se bo nekdo odločil, Bom dejal čisto primer: da bo delal ob 18. uri in 25 minut, boste
začutili neki nagon. In nekdo, kot bo vodil, lahko bo kdorkoli od vas, se pravi, se bo odločil, da
bo nekako v določenemu momentu pričel voditi neki pohod, spremembo ali pa kot neki
fokus.
Takrat boste tisti, kateri tudi premišljujete, da bi želeli narediti, se pravi, prav to isto
postavitev, boste prav začutili, da je to tisti pravi moment in se boste preklapljali. Kot, ko
nekdo odda signal, se dobesedno povežete in se medsebojno povezujete. Tako kot Sem
dejal, da ste v krogu oziroma je Nekdo dejal, se pravi, je tisto, kjer se energije medsebojno
prepletajo in povezujejo. Na podlagi tegá se oddaja potem ta signal, to polje.
Lahko se dogovorite za točno uro, kdaj bi nekako pričeli voditi to postavitev in nič ne hitite.
Nič ne hitite, da ste omejeni s časom. Preprosto plujte. Če je potrebno, bodite pol urice v
takšni postavitvi ali pa pičlih, le nekaj minutk vašega časa. Preprosto začutite.
Pomembno je, da začutite, kdaj je tisti pravi moment, kjer ste vi najbolj uravnovešeni in se
foksirate na svoj cilj ali skupni cilj.
Tako, da, tudi če boste delali posamezno v različnih prostorih, se pravi, se znova ta energija
medsebojno poveže in vstopate v eno polje. Se pravi, nastaja ta energija. Tako, da, to lahko
delate tudi pri sebi doma in se povezujete z drugimi, ne da bi drugi zavedali ali vedeli za to,
da se povezujete. Vendar boste pravzaprav drug drugega začutili in gnalo vas bo nekaj ali
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neka energija zvanjenja ali signal. Se pravi, tako, da se boste res dobesedno kot prepletali in
vedno bolj se bo širilo to polje in spreminjal se bo program oziroma čistil se bo program.
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej, najlepša hvala za vso pomoč, ki ste mi jo do
zdaj nudil. Jaz bi pa samo vprašala – pred časoma ste mi že predlagal karmično luščenje in
mi tudi povedal, kakšne svečke potrebujem. A je do konca letošnjega leta zame primeren
čas, da pridem na karmično luščenje?«
Lahko. Lahko. Lahko pridete do konec tega koledarskega leta. Vidim, da pri vas lahko pridete
že v nekaj dnevih, ker imate tako postavitve, da tukaj ne vidim, da bi bilo potrebno čakati ali
počakati, da se kateri dogodek zaključi oziroma na novo postavi, ker imate največje
prelomnice, katere ste postavljali, v neki merilni enoti že na novo postavljene. Tako, da,
vsekakor lahko tukaj pridete.
»Najlepša hvala vam.«
Prosim.
»Lepo vas pozdravljam vse. Res hvala za vse daritve. Sprašujem pa vas, kako obdržati
dober imunski sistem? Hvala.«
Vedno, kadarkoli boste srčno naravnani, vedno, ko boste iz slabega delali dobro in boste
dejansko zapazili, kako naj se izrazim? Ne napake. Napake niso napake. So le zapisi, katere
prerastete in jih spreminjate ali jih ozaveščate. Se pravi, to je tisto, kar je morda najbolj
pomembno.
In ko začutite, da je čas spremembe za nekaj, preprosto le začutite in stopite dalje. In to je
tisto, kar bo ugodno vplivalo na vse, na vsakogar, na sistem, na karkoli se boste osredotočili.
Jasara.
»Dober dan, spoštovani Gospodje. Hvala za vse dobro, kar ste mi naredili v tem času.
Tokrat bi pa imela jaz vprašanje, če lahko mogoče kaj poveste o virusu HIV oziroma
zdajšnjemu virusu Eboli, zaradi katerega umira zelo veliko število ljudi? Hvala lepa.«
Zelo dobro vprašanje.
Oba virusa sta umetno postavljena. To je vzgojeno v laboratorijih in izpuščeno oziroma
narejeno kot eksperiment na različnih živalih. Te okužene živali ali okužene, kako naj se
izrazim?, živali, dejansko, so izpustili oziroma je bilo izpuščeno in pomešano med drugo, da
se vidi, kako in kaj se bo razširilo.
Pomembno je, da le eno bitje okužite, eno živalico. Lahko je ena mala miška in jo izpustite
bolno in bolehno. Ta se bo sparila z drugo miško. Druga miška se bo okužila od prve miške in
zboleli bosta dve miški. Dve miški bosta znova bolehali in se vrnili v gnezdo in gnezdo se bo
okužilo z dodatnimi tremi. In tako se prične virus širiti. Ko določena živalca dobesedno poje
kakšno bolehno miško, se okuži tudi sama. In ko vi pojeste živalico, se pričnete okuževati tudi
sami.
Takšen ciklus je nekega napredovanja.
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Vendar, pri teh boleznih, kot ste jih omenili, pa je bil taktično postavljen sistem, vendar to
umetno postavljen v laboratorijih.
Za virus HIV obstaja zdravilo, ker, bodite pozorni, ko je virus HIV nastajal, ko so ga
ustvarjali, so ustvarjali tudi izničenje. Vendar, pomembno je, da se vcepi strah. Pomembno
je, da se vcepi nadzor. Pomembno je, da vam dajo program uničenja. Ubogega in
nebogljenega. In to je tisto, česar se zavedajte. Ne čutite straha pred boleznimi. Zaščitite se
pred boleznimi.
Jaz Bom dejal takole:
Zdravilo za HIV imate, vendar ga določena medicina ne daje na površje.
Ebola je bolezen sodobnega časa. Umetno ustvarjena. Umetno izpuščena. Vendar mnogo
več napihnjena, kot pa v resnici je. Ni vse tako, kot se vidi preko medijev. To so le zbrana
področja, nekatera področja, katera so navzven pokazana.
Bodite pozorni!
Tukaj vas tudi določeni etri zavajajo, strašijo, plašijo. Vendar, če dobite bacil, potem vam ni
ravno lepo, če nimate odpornega sistema.
Za virus HIV obstaja cepivo. Proti virusu HIV je največje zdravilo odporni sistem. Če imate
imunski sistem tako močan, da ubija vsak virus oziroma pohodi, uniči ali pogloda vsak
virus, ne boste zboleli.
Enako je z Ebolo.
Ker pa imate, pazite to!, imunski sistem postavljen tako, da v imunskemu sistemu vlada večji
nered kot pa red, potem imate težavice.
V vaši hrani je marsikaj strupenega. V vašo hrano vam vstavljajo dnevno strupe, pa niti
tega ne zaznavate, ker ne želite zaznati. Ko pa zapazite, kar nekaj daje na površje,
povzdignete prah, preplah in še marsikaj drugega.
Bodite pozorni!
V hrano vam dnevno vstavljajo določena barvila, katera vas na površju prav zmotijo ali
premotijo. To je tisto nekaj, kar je pravzaprav najtežjega. Zato, bolj se bojte hrane, katero
uživate iz trgovine kot pa bolezni, katero umetno postavljajo in sestavljajo.
Je pa res, da določena bolezen zmore napredovati ob določenih pogojih. Vendar so tudi
pogoji umetno ustvarjeni.
Vse je program.
S takšnim programom, kot Smo ga učili in postavljali danes, lahko vplivate tudi na molekule.
Lahko vplivate tudi na viruse. Lahko vplivate na preprosti atom, če se usmerite, kaj želite
spremeniti.
Saj poznate!
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Vodo lahko sprogramirate, če v vodo oddajate določeno frekvenco. Preprosto. Čisto
preprosto.
Vzamete kozarec in mrmrate v vodo. Lahko oddajate določeno mantro. Lahko jo daste,
kozarec, ob določeno glasbo. Če bo glasba razbijalska, se bodo razbili atomi oziroma kristali.
Če bo glasba navdihujoča kot nekakšna energija, katera vas vzdigne, bo tudi atom ali ta
kristal dejansko vibriral in bo voda pravzaprav fantastična.
Ker ste vi tudi voda, se pravi, se enako, kot v kozarcu vode, dogaja tudi z vami. Vse je tako
preprosto, pa hkrati je tako zahtevno.
Tako, da, Jaz bi vam preprosto svetoval, da se prenehate bati. Da vedno, ko začutite strah,
pričnite sebe fokusirati na rešitev, kje bi našli rešitev? In če boste množično sebe usmerili,
ali v virus HIV ali v virus Ebola ali v katerikoli drugi virus, bolezensko stanje ali rušenje, pazite
to!
S tem sistemom, kot so ga opevali oziramo Smo ga odpirali, podajali, se lahko množično
usmerite na enega posameznega človeka, na bolno žival ali kogarkoli.
In, če boste po enakemu postopku rušili tisto, kar je slabo na njemu, se pravi, ta energija,
katera je pripeta, ga preprosto lahko na ta način očistite in mu daste kot, da zadiha in da
prične živeti svoj zapis.
Tako, da, to energijo tega postavljanja lahko uporabljate, ali proti boleznim ali proti
spreminjanju zapisov ustvarjenega programa kateregakoli dela. Tako, da, prosto delajte in
uživajte v temu sedaj, ko imate široko zavedanje.
Vendar, za Ebolo bodo kaj kmalu podali tudi določena cepiva, katera bodo pomagala
podpreti. Vendar, tako, kot je prišla na površje bo tudi poniknila in izginila kot, da se ni nič
zgodilo. Kot, da bodo dali nekaj pod preprogo. Tako se pač godi.
»Spoštovani, s toplino, z ljubeznijo, s hvaležnostjo in srčnostjo vas lepo pozdravljam.
Zahvaljujem se vam za pomoč in nenehno, ker mi stojite ob strani in me podpirate. In res,
hvala vam lepa. Me pa nekaj zanima. Čutim in čedalje bolj čutim te slišne zvoke, pa me
zanima, ali je to moj instinkt ali je kaj drugega še v ozadju? Najlepša vam hvala.«
Vi običajno zaznavate zvoke materije in zvoke določenih čaker. Čakre so določeni kanali.
Preko kanalov se prenašajo določeni zvoki tudi izven vašega dometa. In višje kot greste, bolj
boste izrazito zaznavali, čutili, slišali. Včasih boste poslušali celo kakšno harmonijo kakšnega
zvoka, orkestra ali petja. To je pač stopnja. Ker, tako kot vibrirate, se vedno znova premikate
preko plasti. Plasti so različni svetovi, različna področja, preko katerih plujete in nekako
napredujete. Tako, da, to je tisto, kar je najbolj pomembno.
Tako, da, vsekakor vam svetujem, da nekako nič se ne strašite nobenega zvoka. Kadar ga
zaznate, misli usmerite v zvok in ga ozavestite. Začutite ga. Sfokusirajte se na zvok. Ko se
boste sfokusirali na zvok, ga boste dali kot v nekakšno, kot nekakšno ovojnico. In kaj kmalu
boste postali del zvoka. Pojdite skozi zvok in zaznali boste, kje je njegov začetek. Tako boste
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vedeli, od kod zvok, kdo proizvaja zvok in preprosto se potem po istemu postopku vrnite
nazaj iz izhodišče točke. Se pravi, potujete in se vračate nazaj na izhodiščno točko.
Videli boste, da včasih tudi kdo drugi pride do vas in se pripenja in vas ozavešča in vas
prebuja. Vendar, bolj, ko boste duhovno rasli, bolj se boste odpirali, bolj boste slušni, bolj
boste vidni, bolj boste vonjali. Bolj boste čutili. Se pravi, to je proces videnja, gledanja in
slušenja ali zaznavanja.
»Lepo, lepo pozdravljeni in lepa hvala za današnje znanje. Me pa zanima nekaj. Mi vsi
imamo neke svoje programe, s katerimi se trudimo, jih moramo rešit. Je možno s to
današnjo tehniko, recimo, da mi komu pomagamo ali pa kdo drug nam in ta program
lahko zelo hitro dekodiramo?«
Kadar želite pomagati nekomu, mu pravzaprav razpeskajte oči. Tako kot je Naš Oče dejal,
potrebno vas je le spomniti! Potrebno vas je opomniti in takrat se spomnite vsegá, celotnega
programa in svojega pravega jaza, obraza in vsegá, kar je prav in kar je morda narobe.
Vendar, narobe je tako, takšna prhka beseda.
Verjemite, nič v življenju ni napák ali narobe postavljeno! So le kreacije, ali rast ali
zavedanja tistega vašega jaza ali duhovnega vibriranja, duhovnega razumevanja ali
zrelosti. Bolj, ko ste zreli, težje vam bo, ker boste preraščali stare vzorce ali jih prestopali.
Pomembno je, da drugega ozavestite, ga spomnite, ga pripnite kot, da bi ga pripeli ali bi mu
vstavili nekakšnega črvička nekega razmišljanja. Tudi, če se vam morda kdaj nasmehne.
Verjemite, beseda je najmočnejše orodje, orožje, pripomoček vsegá, kjer rušite, gradite ali
postavljate. Nobena klofuta, katero dobite okoli ušes, si ne bo tako močno želela, da bi tisti
nekdo, kateri vam je dal klofuto, čutil ali razmišljal drugače. Vse je v mislih! Vse je v besedah!
Če boste želeli nekoga nekako prebuditi ali mu pomagati, ga poskušajte spomniti ali
opomniti, da bo pričel razmišljati.
Po drugi strani naredite lahko enako tehniko na njega. Se pravi, razmišljate, najdite
rešitev, jo spustite v ta srčni, pleksusni predel in jo po cevi spustite naprej. Se pravi,
opazujte to cev. Opazujte to zlato nit, to kopje, to puščico, katera se pripne na njega in
opazujte te laske, kateri čistijo in ga očistijo.
Se pravi, ne da bi kaj veliko delali, se le ozavestite, kaj on morda dela narobe oziroma ne vidi,
ne čuti, ne zaznava ali pa morda ne želi videti, mu spustite energijo in energija ga bo
počistila. Iz njega se bo izlila tista čistilna energija ali čista frekvenca. In človek bo počasi snel
očala in videl nekako svet v drugačni luči ali drugačni prispodobi.
To je tisto, kjer želimo, da nekako pomagate ali prebujate.
Meni pravijo, da je naš čas, žal, potekel, čeprav bi še kar nekaj ali nekaterim na vaša
vprašanja res srčno želel nekako odgovoriti.
Vendar, to telo smo danes res izčrpali. Tako, da, prosim za razumevanje, ker se Bomo počasi
odmaknili.
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Jaz pa vam za konec želim le tole:
Poskušajte videti svet v drugačni luči. V življenju ozavestite slabo in prestopite slabo. In na
novo postavite novo, da bo razpadlo staro.
To je moč vašega miselnega vzorca, miselnega procesa. In ko začutite to, dajte srčno
energijo pod to. Podprite besede s čustvi, s srcem in dobili boste moč rušenja in
premikanja.
Res, za konec vam polagam veliko, veliko ljubezni. Veliko miru. Predvsem pa veliko
potrpežljivosti drug do drugega in pomagajte si. Prebujajte. Spomnite in podajajte si rešitve.
Ne bodite zavistni in ne skrivajte rešitve pred drugimi. Ker rešitev ste vi sami za sebe.
Odmaknete se od drugih in sestavljate sami sebe v drugačni luči za zgled znova drugim.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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