USOJENO PARTNERSTVO
Lana, Vrhnika, 20. september 2014
Takole. Postopoma bomo končno lahko tudi pričeli.
Danes vsem vam in predvsem tudi tistim, kateri so nekako prešli ali prišli skupaj z nami in
vsem tistim, kateri ste ali so dočakali, počakali in se pravzaprav veselili današnjega dne tako
pri vas, v vašemu fizičnemu svetu, kot pri nas, v različnih, takšnih in drugačnih svetovih, res,
en lep, srčen, topel pozdrav in prisrčen »Hansarasambat Inafasara, Herasu Inahamasa – z
veliko ljubeznijo in počaščenosti do vseh vas.« To Sem nekako opeval in nekako obrazložil.
Danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom spajal in povezoval prav vso, nekako množico ali povezavo.
Danes delamo prvič s sferami ali svetovi, od koder pravzaprav prehajate prav vi, čisto sami.
Tako, da imam danes ob sebi Vladarja Usode ali Usojevalcev, katerega še do dandanašnjih
časov nekako prav med vami nismo nekako predstavljali in je Samparsan. Tako se nekako
zove On in nazove.
Nikoli ga ne omenjamo in tudi danes bo nekako le v ozadju nekako prisostvoval kot naš gost
oziroma Tisti, kateri je dopuščal, da se ta tema tudi odpre in razpre za vse vas.
Jaz pa Bom Tisti, kateri Bom nekako spajal, prevajal in poskušal, kar se bo dalo, nekako dobro
tolmačiti oziroma prevajati v zadnjih treh jezikih. Danes imam le tri jezike v ozadju za
prevajati. Vseh 8.302 pa prevajajo čisto drugi.
Moje imenovanje pa je preprosto ali opevano le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet
Visočanski. To je meni najnižja titula v temu času tega zavedanja ali tega obstojanja.
Res lepo in toplo, srčno pozdravljeni čisto vsi.
Danes je tematika res posebna in je namenjena prav vsem vam, kateri ste danes tukaj živeči.
Predvsem pa tistim, kateri se gradite v tej postavitvi vsega tega obzorja in širine.
Usojena postavitev je pravzaprav postavitev, o kateri zelo malo ali skorajda nič ne veste. Zato
Bomo danes odpirali in morda razkrivali različne osupljive spomine. Vendar, marsikateri in
marsikdo se marsičesa spominja, tako, da za vsakogar pa le ne bo vse nekako tako novo ali
drugačno.
Predvsem pa v temu času, kateri delam nekako uvod, se bo pričela tudi čaščena daritev za
vse vas. Tisti, kateri ste prisotni, boste danes dobili tudi določene daritve, katere so še
posebej za vas pripravili, nekateri tudi za nazaj. Vendar, ne vse daritve. Nekaj malega, tako
po malih deležih, tako da vidimo, komu je potrebno še kaj morda podariti, da se boste lažje
in hitreje zgradili, predvsem pa lažje razumeli in doumeli.
USODA ali USOJENI SVET
Usoda je pravzaprav postavitev najvišje veličine, največje časti, največje smeri, od koder
prehajate prav vi, čisto sami.
Vsi tisti, kateri ste od drugod nekako prešli med nas, do nas ali pod nas – kakorkoli že, vi
veste, da ste tisti, kateri sodite v ta samospev.
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Usoda je pravzaprav kot usojeni svet – svet modrosti, svet veličine, svet razumevanja. Ko
prehajate v usodno postavitev pomeni, da boste počasi razumeli tisto, kar ste razumeli,
vedeli in imeli v podvrstnemu spominu že od samega vstajenja ali pričetka nekega
popotovanja.
Usoda ali usojeni svet, nekako tako ga Bomo približno poimenovali, ker drugega, bolj
primernega izraza za to, žal, nimate tukaj v slovenskemu jeziku, Sem se odločil, da Bom
uporabljal prav ta izraz.
Svet usode je svet Najvišjih Bitij, Največjih Časti, od koder ste prehajali čisto vsi, kateri ste
se odločali za fizični vdah. To je najvišja postavitev duš ali dušinskih postavitev, vendar ne
zasnovnikov.
Usojeni svet je pravzaprav svet velikih modrosti, kjer ste vi v popolnosti razumeli, doumeli,
sprejemali sebe in sprejemali svet okoli sebe. To je usojeni svet.
In vsaka energija, vsaka misel je pravzaprav veličina, v kateri veste vse. To je takozvano kot
neka stopnja razsvetljenstva ali vedenje ali modrost. Vse to nekako sodi v usojeni svet, v svet
usode, od koder ste prešli čisto vsi, kateri ste se prišli utelešati.
Vendar, v svetu usode je pravzaprav spomin postavljen tako, da je postavljen v takšni veličini
ali v takšni širini, da boste vedeli, da je to nekaj, kar je vaš prvotni spomin zapisa, postavitve
– kaj ste, kdo ste in zakaj pravzaprav tudi ste. Vse to sodi v svet usode.
Po svetu usode se pravzaprav vsak posameznik zaveda, kakšna je njegova veličina in ne
kakšno je njegovo znanje. Znanje je naučeno. Veličina je vzgojena oziroma pridobljena skozi
kreacijo Nekoga, kateri je ustvarjal energijo samega spočitelja.
Bodite pozorni!
V svetu usode so skupnosti. V svetu usode so Najvišja vilinska stvarna Bitja Stvariteljstva,
kateri postavljajo kot »navidezni« raj. To je tista popolnost. To je tisto nekaj, kar vi iščete
tukaj na Zemlji, v tej postavitvi, v kateri ste izgubljeni ali nekako osamljeni. Počasi morda
obupujete ali objokujete. Vendar, hrepenite po tistemu nečemu, kar znotraj sebe tudi ste.
Usojena postavitev je tista energija, kjer ste prav vi kot posamezniki se zavestno odločili,
da boste prešli v rojstvo ali v materijo v tej veličini. To je svet izven zemeljskega časa, izven
zemeljskega zavedanja, kjer je ta popolnost, harmonija vladanja, po kateremu hrepenite ali si
jo želite. V tistemu svetu ali v tej popolnosti, vsaka energija, vsaka misel točno ve, kaj si želi
in po čemu hrepeni.
USOJEVALCI
Usojevalci so Bitja Svetlobe, Luči, kateri se vam zavežejo, da vas bodo nekako skrbno čuvali
in poskrbeli, da boste varno prešli v čas Zemlje. In skozi čas Zemlje v najnižjo točko, kot
podzemlja ali materije.
Se pravi, Oni so tisti, kateri se zavežejo skupaj z vami, kaj in kako bodo naredili, da se bodo
skupaj z vami, preko tega najtežjega momenta, tudi pretočili.
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Usojevalci so Bitja Luči. Bitja Modrosti. Bitja Veličine. Oni so tisti, kateri točno vedo, kaj si
želijo in to tudi dobijo. Med temi Usojevalci so posamezniki, kateri se odločajo, ali ste se
odločali, da boste šli v materijo ali do materije, spremeniti zapis.
Ni pomembno ali želite zapis spreminjati morda sebi. Vendar, Usojevalci ga nikoli ne gredo
spreminjati sebi, vendar temi, nižini ali globini. Tistim najnižjim, kateri še ne vedo, kaj je
morda bolj modro, bolj srčno, bolj iskreno ali bolj prav.
Usojevalci so skupnosti. To so Bitja. Tja ne sodijo angeli, da ne bo pomote. Tja ne sodijo
Vilini, da ne bo pomote. Niti Varvarini.
To so dobesedno le svetovi Usojevalcev, kjer se oziroma tisto, kar se, ste dejansko tudi
spusti v Čisti energiji, s čisto zavednostjo, zavestnostjo, prodornostjo, s programom,
katerega pripravite oziroma ste ga pripravljali in ste ga z Usojevalcem zapečatili.
To pomeni, da ste se dejansko, tako, kot bi se posedli okoli kamnite mize, velike mize in
kramljali in se skupaj dogovarjali. V svetu Zemlje je narobe to in to. Potrebno je spremeniti
zavest, mišljenje tej skupnosti ali oni skupnosti. Temu posamezniku ali onemu posamezniku.
Tej družbi, tej civilizaciji ali tej družini. Morda spremeniti zavest živalim ali komu drugemu.
Tako nekako nastajajo dogovori, pogovori. Potem se, ko se razkrije nekakšna težava, javijo
posamezniki po usodi, kdo bo šel reševati določeno situacijo. In v tej modrosti ve
popolnoma vse. In njegova naloga, Usojevalca ali posameznika je, da z vso to modrostjo,
veličino, popolnostjo, s popolnim zavedanjem gre v zemeljski čas spreminjati energije, misli
posameznikov ali vizije nekaterim, kateri so zašli, obstali, se morda kesali ali kaj podobnega.
Se pravi, to je svet Usode.
In, ko se nekdo javi in se srčno odloči, si postavi cilj, da bo, na primer – govorim res in
opevam zelo preprosto, da se bomo razumeli. Si morda izbere neko skupnost ali neko
skupino nekih ljudi, nekih zaveznikov in se odloči, da bo dejansko v zemeljskemu času te
zaveznike dejansko spremenil. Kot bi nekako v rodbini vladalo nekakšno nemirje, nemirno
področje ali vojno stanje, se pravi, se nekdo odloči, da bo šel to spremeniti.
V tej postavitvi se potem javijo posamezniki. To so tisti, kateri skrbijo za tistega, kateri se
bo utelešal v materijo. Torej, eden od Usojevalcev se torej odloči, odloča, da se bo z vso
veličino modrosti, znanja, razumevanja, ljubezni, potrpežljivosti spustil v najnižje svetove
do utelešanja, da bo naredil neko premirje ali mir med nekimi civilizacijami, med nekimi
pripadniki, družinami. Se pravi, Nekdo od Najvišjih se spusti v najnižjo točko, kjer ste vi, čisto
sami.
Vendar, ko se prične pričetek združevanja oziroma dogovorov, dobi tudi on svoje zaveznike
oziroma Usojevalci najdejo ali se medsebojno odločajo, kdo bo šel v tej skupini v materijo
oziroma v zemeljski svet, v zemeljski čas, vse do fizičnega razkrajanja.
Usojevalci, nekako običajno jih je 12, kateri se odločijo, da bodo skrbeli za enega
posameznika in se naredi nekakšen, takšen krog zavezništva. V sredini stoji tisti, kateri se
bo po usodi utelešal in je Usojevalec, eden izmed tistih Velikih ali Velikašev. Okoli njega
stojijo njegovi Usojevalci, katera, ali jim je naloga, da v njegovemu obstoju ga peljejo do
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točke dogovora, katerega so sklenili za mizo oziroma za kamnito mizo, kot Sem jo na
samemu začetku opeval in so se dogovorili, kaj bodo naredili. Torej, to so pomočniki.
In tako dobi Usojevalec ali Usojeni svojo skupnost ali svojo skupino privržencev, kateri ga
bodo dobesedno čuvali, kot bi se nekako okoli njega narinili. In dokler bo usojena energija
ali njihov izbranec v materiji, toliko časa Oni so dolžni za njega skrbeti in naredijo
zavezništvo.
USOJENI PAR
In, ko ima nekdo postavljeno odločitev, se k njemu vedno prisloni par. Drugi pol nekoga.
Običajno so se vedno ali skorajda redno v takšno misijo spuščali pari. Ali mož in žena, že v
usojeni postavitvi. Ali morda dva, katera dva sta se srčno ljubila ali nekako začutila.
In ne le to!
Včasih so šli tudi v usojeno postavitev tudi oče ali hči. Ali pa morda Nekdo, kateri se je javil
na določeno misijo kot pomoč.
To pomeni, da so se usojeni združili v usojenemu svetu. In nastane par. In okoli
nasprotnika, kateri je lahko moški ali ženski, se pravi, vedno pa sta postavljena kot par, on
dobi svoje Usojevalce in znova jih je običajno 12.
12 jih ima ženska, 12 jih ima moški. In tako se naredi neka, kot nekakšna osmica. Osmica
zavezništva.
Tudi on točno ve, kakšna je njegova naloga oziroma veličina. Vendar, to je modrost. To je
razsvetljenje. Tukaj ni potrebno govoriti. Tukaj vi čutite in veste, kako nekoga pripeljati do
točke spremembe ali misli ali karakterja ali zavedanja, se pravi, ne, da je karkoli potrebno še
govoriti.
Ko nastane ta osmica, se moški in ženska združita. Se dejansko tako, kot prepletata z
dlanmi in se potem zavežeta drug ob drugega.
Takrat si pričneta mantrati in dajati sveto zaobljubo. Sveta zaobljuba je nekakšen, kot
zakrament ali zaobljuba, kateri obstoji v večnosti in nikoli ne razpade. Dokler ne prideta do
iste točke nazaj, kot sta tukaj, predno se bosta spustila v zemeljski kraj ali čas.
Torej, to so te veličine ali prvotna, prvotna znanja ljubezni ali potrpežljivosti. To je nekaj, po
čemer vsi hrepenite. Vendar, tega v zemeljskemu svetu samo po sebi še ni.
Da nadaljujem:
Svet usode se pod njima dobesedno razpre in se postopoma spustita ločeno, kot, da bi se
iz dlani izpustila njuna energija, se dobesedno ločita in se spustita v svoji cevi, vsak v svoji
cevi, v svetli kristalni cevi, v zemeljski čas.
Nad njima se takoj zapre usojeni svet.
Usojevalci so razpršeni okoli njih kot nekakšne misli, kot energija.
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Usojevalci se nikoli in nikdar v zemeljskemu času ne kažejo in ne pokažejo. Zato
Usojevalcev nihče, do tega časa, ne more videti.
Lahko vidite svoje vodnike, svoje zvodnike. Vendar, da bi se utelešali oziroma spreminjali in
sprejemali frekvenco, da bi se vam kot pri fizični podobi kazali ali pokazali, nikoli!
Zakaj? Boste izvedeli takoj.
Posameznika se spustita v ta zemeljski čas. Enaka postavitev, kot se je dogajala na usojeni
poti, se zgodi tudi na zemeljski poti.
Znova je skupina, katera ima svoje zavedanje. Se pravi, svoj spomin, kako so neke dogodke
izživeli, kako so jih postavili, kako so jih sestavili in na njih niso bili najbolj ponosni. Zato so
si zaželeli spremembe. Oziroma, ko so iz tega delnega sveta gledali v materijo, kaj se
dogaja ali na fizični materiji, je lahko vladalo tudi vojno stanje zaradi njih.
In pazite!
To so tisti, kateri so živeli na Zemlji in so izživeli zapise. To so karmični privrženci, prijatelji,
pajdaši oziroma tisti, kateri so neki film različnih življenj že postavljali in niso ga dobro
izpeljali.
In vi, kot usojena Čista Izvirska energija se pomešate ali poveznete v to skupino. Kako to
izgleda?
Vi tonete in plujete po tej Sveti Energiji ali kot v kristalni vazi ali nekakšni, nekakšni
ovojnici in vi niti ne veste, ker ne odpirate oči, kaj se dogaja okoli vas. Ko se pod vami zgosti
energija, se vi ustavite. K vam se pričnejo stekati energije teh posameznikov in to so
karmična bitja, katera so skupaj medsebojno naredila znova svoje zavezništvo. In vi do
tistega časa niti ne veste, kaj bo z vami. Vendar, vi imate popoln spomin, kaj si želite in to
tudi imate za narediti.
Karma je ovoj. Karma so bitja za obstoj.
Vi ste v sredini kot nekakšna luč. Okoli so bitja, katera so živela in so nekako napačno
postavljala oziroma niso dosegla še točke čustev razumevanja, prepletanja ali razpletanja.
Se pravi, vse te energije, vsa ta bitja, kateri so kot privrženci vas samih – včasih sta dva,
včasih jih je 20, včasih jih je 200, včasih tudi 2.000 ali več. Se pravi, vi pa ste eden sami.
Kaj to pomeni?
Vsaka ta energija, katera se prične povezovati z vami, je samostojna energija iz enega
življenja. Več kot imate življenj ali vstajenj, težje vam je, ker morate vsako energijo
spremeniti v tisto, kar ste se zgoraj, v usojeni poti še zavedali.
V tej modrosti, v tej modrosti nastaja vsa ta lepota. Skupaj se povežete in se spustite v
zemeljski čas ustvarjanja. Vmesne poti niso tako pomembne. Pomembno je, da se zavedate –
je svet usode, je svet karme. Je svet materije, kjer živite vi, čisto sami.
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V svetu materije pa ste v temu trenutku ujeti prav vi, čisto sami, kateri čutite, da ste ujeti
na določene posameznike, na določene postavitve in čutite, kaj si želite, pa vedno znova,
vedno znova je še nekaj ali nekaj, kar vam vedno znova se izmakne izpod dlani.
Zavedanje ali veličina, katero imate znotraj, v sebi, po usodi, pa je tista, po kateri vi kot
zasnovniki ves čas hrepenite.
Zasnovnik je projekcija spomina ali tistega nečesa, kar ste po usodi bili prvotno vsi kot
posamezniki. In vsako bitje, živo bitje ima eno tako bitje v sebi. In odsev tegá, Bomo dejali ali
opevali, je pravzaprav prav zasnovnik ali postavitev po zasnovniku.
Zasnovnik pa je tista nevtralna energija, katera se niti ne zaveda, kakšno vlogo ima.
Zasnovnik, tukaj, v temu svetu, je najtežja postavitev, ker se ne zaveda niti sveta karme ali
pa ga deloma, niti se ne zaveda sveta usode, iz katerega je prišel zapis.
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite!
Ko nekako potuhtate, ugotovite, začutite ali se prebudite, prehajate skozi plasti karme. Ko
nekako pridete do točke, da se razbremenite, da za vsakega posameznika, kateri so pristopili
v tej skupnosti in vas obtežili, da ste skupaj šli v materično rojstvo, ko ste za vse posameznike
nekako poskrbeli, vam ostanejo še posamezniki iz tega telesa, kateri preko tega življenja
funkcionirajo z vami.
Tako imate v telesu prebujeno usojeno energijo, katera je tista modra ali modrec ali
modra, močna energija, drugače je ne znam opevati, ali plemenita, katera vam daje znanje
ali veličino, po kateri vi kot zasnovniki ali zadnje živeči ves čas hrepenite in do nje prihajate
le preko srčnega kanala ali odprtosti svojega srca ali duhovne energije prebujenja, kjer
iščete tisto nekaj, da bi vam bilo vsekakor lepo.
To ni povezano z materijo. To ni povezano z denarjem. To je povezano s tisto zaobljubo
ljubezni, katero ste si izdali, podali ali nekako naredili v svetu usode zavezništvo.
In v vsakemu življenju iščete svoj drugi del. Iščete tisto nekaj, kjer ne veste, kje pravzaprav
ste.
V fizični materiji so vas nekako razdelili kot moški del in ženski del, so razdelili običajno na
dva dela. Zato imate v sebi delež od usojenega ali tistega, s katerim ste se spustili v zemeljski
čas, ali pa imate v sebi morda še kaj večjo razpršeno energijo. Se pravi, so njegov delež ali
njen delež lahko razdelili še na kakšen delež več.
Bodite pozorni!
Ko iščete tisto ljubezen, v vsakemu posamezniku iščete točno to usojeno osebo ali to
modrost, to ljubezen, katero pa v zemeljskemu času nikakor ne najdete. Ne najdete jo pa
zato, ker dejansko niste še prešli do te stopnje tega zavedanja, da bi razumeli, doumeli ali se
spomnili prvotnega programa.
Usojena energija je povezana z Usojevalci. To pomeni, s tistim prvotnim, pristnim jedrom,
kjer ste nekoč tudi sami bili. In ko se vi duhovno ali le srčno odpirate, hrepenite prav po tej
pristnosti. In, ker imate v sebi del nekoga, kateri vas ves čas žene, da bi se združili, je zelo
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pomembno, da se zavedate – Usojevalci izpolnijo svojo nalogo šele tedaj, ko se v materiji
najdeta oba ali se združita. Takrat je usojevalska energija zaključila popotovanje.
Ker potem se zgodi prav to – ko se dva, katera sta usojena, dejansko srečata ali se ljubita, ali
se vsaj spoštujeta ali nekako delata na istemu popotovanju ali istemu cilju ali fokusu, se na
Zemlji končno pojavijo in pokažejo Usojevalci. Tako njeni kot tudi njegovi.
Takrat imate usodo lahko postavljeno tako, da se odprejo Najvišja vrata do Najvišjih
Usojevalcev oziroma do sveta, od koder ste prešli, predno ste se utelešali v zemeljski čas.
Ker ste v materiji postavljeni tako, da ste razdeljeni na žensko in na moško polovico, to
pomeni, da ste v tej polovici nekako osamljeni ali sami.
Ne iščite v ljudeh usojenega partnerja! Iščite svojo polovico ali svoj delež v posamezniku in
našli boste usojenega moškega ali usojeno žensko.
Na Zemlji, ko se srečata ali nekako pričneta prijateljevati usojena partnerja ali usojena,
tista od zgoraj, katera sta naredila tisto sveto osmico, sta na Zemlji postavljena tako, da
energije vseh zemeljskih bitij delajo tako, da njima ne bi bilo lepo.
Zakaj?
Če onadva na najnižji točki dojameta, kaj sta si zaobljubila v usojeni poti, se pravi, se
razblini vsa energija ali mavrica. To pomeni, da se vsa energija čaker odpre, razpre,
spremeni in nekako skristalizira. Na ta način se odpre najvišji kanal do vsegá oziroma do
svojega lastnega zavedanja. Temu pravite modrost, razsvetljenje ali razumevanje.
In ko dva, katera se ljubita, prideta v navezo ali v postavitev po usodi, prav po usodi, imate
končno možnost spremeniti svet Zemlje.
In ko pridete do te točke, da se nekako pričnete čutiti, kje imate svojo polovico oziroma v
posamezniku dobesedno začutite tisto neko migetanje ali tisto neko globoko povezanost,
prav iz središčnega dela, iz sredinskega dela in čelnega dela, se pravi, iz treh točk se
povezujete pri usojeni energiji ali postavitvi. Se pravi, takrat, prav takrat boste odprli tudi
svoja ozvezdna vrata.
Ko nekako začutite takšne ljudi ali takšnega posameznika kot usojenega moškega ali žensko,
se med vama nekaj zgodi.
Vedno je postavljen program tako, da se eden drugega boji ali eden pred drugim beži ali
eden od drugega ohromi. Vendar, le zato, da se nekdo, kateri je bil prvi izbrani oziroma,
kateri se je ponudil, najde tistega, kateri je potem pristopil. Če je bila ženska v usojeni poti
ali v svoji postavitvi tista, katera se je samodejno javila za neko misijo ali nalogo tista, katera
se je odločila za to pot, se pravi, bo tako kot zgoraj tudi spodaj. Bo tudi ona običajno naredila
tiste prestope do moškega, takozvanih njenih sanj.
Moški po usodi ali ženska po usodi ne prinaša ne ljubezni. Ljubezen je nekaj, kar je pri
usojenih samo po sebi naravno, samo po sebi znotraj harmonično oziroma, to ste vi kot
usojena ali Čista Izvirska energija in se to le prebudi.
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Kadar imate ob sebi karmično osebo, se vedno trudite, da ga spremenite, da ga ozavestite,
da ga sprogramirate. Da ga morda opomnite, spomnite na nekaj. Se pravi, to je vedno pri
vas karmična oseba.
Karma pa sodi v svet, katerega ste spoznali tik pred tem. Se pravi, ko pride usojenec, ga
obtežijo v svetu karme in z balastom se spusti v zemeljsko rojstvo oziroma najnižjo točko ali
nižino.
Usojeni pari ali prijatelji ali morda prijatelji, zavezniki, se pravi, tisti, kateri ste po usodi bili
tukaj zgoraj, se kot v tisto prvotno osmico povezali, ste tudi tisti, kateri v najnižji točki tudi
spremenite svet.
Sedaj se Bom počasi spustil čisto na nizko točko tukaj, kjer ste vi, čisto sami.
Ko takšne duše pridejo skupaj oziroma, Bom opeval tako:
Ko vi pridete do točke hrepenenja, želja, razumevanja ali točke razsvetljenja, da razumete,
da doumete, da vidite in začutite, ste pripravljeni na pot usode.
Pot usode pa je tisto, kar ste vi prvotno kot Čista Izvirska energija. V tej energiji, v ozadju
se skriva tudi takozvana ali Jezusova ali Božja ali Čista nevtralna energija tistega Najvišjega
energetskega pola, kateri je kot oče ali mati dal neki vdah ali obstoj. Nekateri to Energijo
imenujete Bog, nekateri jo imenujete Stvarnik, Stvarstvo, Čista Luč, Čista Energija, Čista misel
ali Čisto prvotno polje. To je iskra. To je prasket.
In, ko vi pridete do točke razsvetljenja ali čutenja, se med vami, v telesu naredi povezava s
to Božjo Energijo ali s to Čisto Energijo. Bom uporabil ta izraz, da vam bo morda malce bližje
kot pa Božja Energija.
In takrat, ko se vi v telesu nekako začutite ali prebudite in, če imate že postavljeno pot, da
se že pridete v telesni stik ali kontakt ali spoznavni dotik ali govor ali sluh, sliš, zven,
karkoli, z usojenim oziroma kosom, kateri je v neki materiji, se pravi, se skozi vas prebudi
druga polovica, nasprotna polovica in se poveže v ta notranji trikot, s to Izvirsko čisto ali
Božjo Energijo.
Tako se priklopita na Izvor oba. Tako vi, kot ženska ali moški kot drugi del. Se pravi, moška
in ženska polovica, oba se pripneta na ta Izvir.
Kaj se takrat zgodi?
Takrat v vas ne vlada mir, vendar nemir, ker pričnete hlastati in iskati tisto nekaj tako
željno, da kar boli. In nekako potem prav začutite, kje je tisti vaš delež v nasprotnemu
polu, spolu ali istemu spolu.
Vendar, tukaj Se moram le še za trenutek vrniti na sam Izvor. Se pravi, če so v svetu usode šli
dve sestri ali mati in hči, se pravi, so na najnižji točki lahko skriti prav v istih spolih in se
nekako ljubijo kot istospolni partnerji.
Bodite pozorni!
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Veliko svetov je nekako še nerazkritih ali neraziskanih. Zato boste morda lažje razumeli tudi
ta kos te usode.
KAKO PREPOZNATI USOJENO POLOVICO?
Ko se na materiji dejansko začutite, da ste našli svoj del, vas dejansko prične tako močno
oba vleči drug k drugemu po treh točkah, da si ne znate, ne zmorete več nič pomagati.
Takrat vam dejansko vsa misel se zablokira. Vsa misel ohromi. Prepustite se čustvom. Ali
jih spravite na točko prijateljstva ali na točko zavezništva. Ali na točko ljubezni,
pripadništva ali česa več, je to pravzaprav stvar vsakega posameznika.
Kako pravzaprav vedeti – ta usojeni? Ali je to tisto nekaj ali ne?
Um in razum vam bosta vedno dala neke postavitve, da morda ni pravi. Vi znotraj sebe pa
začutite gorljivost. Pričnete goreti ali tleti. V telesu se prebudi topla energija. Vaše telo se
prične preplavljati. Neka energija, katera pride od gležnjev navzgor v dlani in ne v vse
smeri, je prvi znak, da vam nekako zagorijo dlani.
In, usojene energije ali višje energije, tako kot poznate, so vedno tople. Zemeljske pa so
hladne, piš ali ledenične.
To pomeni, da že, ko se dva para nekako spoznata, slišita ali se dotakneta, predstavita ali
pozdravita, se pravi, so vedno dlani tiste, katere vam najprej zažarijo. Ne lička. Ne obraz. In
ne oči. Vendar dlani. Pozorni bodite na to!
Zakaj?
Ker ste v svetu usode se prepletli in zavezali z dlanmi in ne z očmi, ne z glavo, ne z umom ali
razumom ali čemurkoli drugega.
Zato bodite pozorni!
Pri usojenih parih vam govorijo dlani.
Dlani pa imajo te vstopne točke ali čakre. Dlančne čakre. Na sredi te
sredinske dlani imate vsi daljši prst ali daljši sprednji konec. Naj vam bo to
smer.

V teli točki, od nekakšnega visokega palca ali pričetka, kjer se
ta sredinec ali najdaljši vaš palček nekako prične in vse dokler
se nekako ta pregib zapestja ne prične, imate tanko linijo ali
tanko vez.
To je vez, kjer se nekaj skriva – pečat, katerega imate v dlani, na obeh smereh, na obeh
plasteh.
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Ko ste bili na strani usode, v svetu usode, so se obe dlani, tako njegove kot tudi vaše,
prepletle in vstavil se je pečat. Tako, da v dlaneh shranjujete prvotni zapis tistega nečesa,
kar ste se dogovarjali, dogovorili oziroma si zaobljubili. Ali večno zvestobo, večno
zaobljubo ljubezni. Ali večno sprogramiranje programa zavesti ali česarkoli.
Se pravi, tukaj je najvišja vrednota.
Ne v srcu. Ne v umu. Ne v razumu. Nikjer, v dlaneh, drugje
nimate tega pečata kot ravno po tej sredini.

Tisti, kateri se boste zmogli doma malce sprostiti, dejansko poglejte dlani iz strani.
Boste videli, kot bi imeli nož, nekakšno takšno kristalno,
kristalno močno vez, kot bi neko kovino v približku tako
izgleda, dejansko imeli v notranjosti.
To je rez svetlobe ali svobode.

In, ko vi molite in prosite, vedno, če ste pozorni, dajete ti dve dlani skupaj in
molite in prosite.
To vas učijo že po nagonu ali po obstoju.

In kaj se takrat zgodi?
Skupaj se povezne tale vez, ta pečat, katerega imate. In takrat se aktivira najbolj svetla
energija, Izvirska energija. In takrat vas uslišijo Najvišje poti ali Najvišja Bitja Razsvetljenja
ali Moči, s katerimi ste imeli določen dogovor ali pregovore za tisto mizo, s katere ali od
katere ste potem tudi odšli.
Vendar, ko daste dlani takole skupaj, običajno pričnete lesti ali se vračati
nazaj, v svoje jedro svojega bita ali bistva.
Takrat vi pričnete dobesedno, kot aktivirati to srčno energijo.

Ta srčna energija se poveže in aktivira ta dva pečata.
Na sredini, prav po sredini, pa imate tako identičen rez ali ta kristal ali
rez, kot bi nož, nekako nož odrezali in ga dali v postavitev, da boste
približno začutili,

se pravi, se aktivira ta del tega pečata,
tale delček na desni dlani in tukaj, na
zgornji strani.
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Se pravi, se znova povežejo tri točke in nastane odprti bermud svetlobe.
In, ko vi prosite od srca, se pravi, se aktivira ta prekat. In to imate že od rojstva. Od vstajenja
ali od prebujenja.
In, ko vi prosite in molite od srca za partnerstvo, zavezo ali ljubezen, se pravi, se aktivirajo ti
pečati. Da boste vedeli, kako in kaj.
USOJENI PARI
Ko se dva usojena najdeta in pridete skupaj, se življenjski čas popolnoma, popolnoma
spremeni ali prilagodi.
Zakaj?
Ker dva usojena sta čisto nekaj drugega kot tisti, kateri so karmični. To pomeni, da usojeni
čutijo nekaj več. Neko pripadnost, predvsem pa neko poslanstvo.
In ko pridejo usojeni pari skupaj, takšni ali drugačni, se pravi, se prične delo na njihovemu
poslanstvu.
Ti pari najdejo znotraj sebe mir in najdejo fokus. In običajno, če boste pozorni, imajo isti
cilj. K istemu cilju se steka vse. Celo skorajda v delu, vsakdanjemu delu gredo v isti fokus.
Vendar predvsem v iste postavitve, usmeritve ali preusmeritve gredo prav tam, kjer so
povezane energije.
Zato se usojeni pari vedno dopolnjujejo. Vedno in se vedno tudi bodo. Ker se hkrati s tem,
ko se srečata usojena para, aktivira svet usode. Ali, ko najdete kose usojenega, se pravi, se
pričnejo aktivirati energije po usodi.
Takrat pristopijo k vam Usojevalci. Takrat pričnejo pomagati Usojevalci, se pravi, ker je
skupni cilj aktiviran in bo dosežen.
To je tisto, na kar bodite pozorni!
In vi niste tukaj, da bi nekako iskali usojenega. Vi ste tukaj zato, da greste skozi svet usode,
skozi svet karme, skozi svet materije in ko nekako prerinete in pridete do najnižje točke,
pridete do točke, katera se poveže z visoko točko usode in se dejansko tudi usojena bitja,
prijatelji, privrženci tudi združijo in srečajo.
Zakaj?
Ker je ta vmesni svet, kjer je karma, počiščen svet. In ko pridete v svet, v točko usode, vi
drugače pričnete gledati na življenje.
Zakaj?
Ker ste se skozi svet karme razbremenili, spremenili, naučili poiskati tisto nekaj, kar v vas je,
po čemer hrepenite, to tudi dobite. Se pravi, in ko odpade ta balast, ste končno na strani
usode.
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Vendar, to ne pomeni, da je to nekaj, kjer boste sedaj le ležali in počivali, se gledali in
ljubili. Šele sedaj, se pravi, v tisti točki, kjer se srečata dva, se prične izpolnjevati misija
tistega nečesa, kar ste si zgoraj postavili in ne spodaj.
To pomeni, da takrat se pričnete dopolnjevati. Takrat se pričnete čutiti, spreminjati svet okoli
sebe, ker dejansko dva dihata, ali ljubita ali gresta v isti skupni cilj skupnega programa.
Svet usode daje vedno lepo in dobro zato, ker so Modre energije ali Modreci ali
Razsvetljenci.
Kadar pa nekdo pravi ali opeva, ko nekdo zaide iz poti, da je to usoda, nikakor to ni usoda!
Vendar je neizvršena karma, skozi katero je tisti, kateri je šel v skupino in se dal obvezniti s
karmičnimi energijami, jo še ni izpeljal do svojega cilja oziroma še vsakega posameznika ni
sprogramiral, da bi se odprla ta energija.
Bodite pozorni!
Vsi tisti, kateri delate na duhovnosti – bolj, ko rastete, bolj, ko se razvijate, bolj popolnost
prehaja na površje.
Zakaj pravim prav to?
Zato, ker odpirate sami sebe, ker odpirate svet samega jaza ali svojega obraza. V telesu
prične nastajati praznina.
Zakaj?
Ker določeni posamezniki, kateri so po karmični postavitvi ali iz smeri karmičnih energij,
dobili spremenjeni program, se odmikajo od vas. Naenkrat v telesu nastaja nekakšna
takšna osamljenost ali lahkota.
Drugače čutite telo kot ste ga čutili morda pred letom ali dvema. In to je tisto nekaj, kjer se
duhovni največkrat spotikate. Čutite neko praznino znotraj sebe in ne veste, kaj to je? In se
grenite in obtožujete, da se počutite sedaj še slabše, kot pa je bilo.
Ne veste, kaj se z vami dogaja?
V resnici pa se dogaja le to, da ste v telesu izpolnili svojo nalogo za karmični čas. Bitja ste
uspešno spremenili in takšna bitja se odmaknejo od vas.
Sedaj prihajate na površje vi kot tista usojena energija ali postavitev, kot tudi zasnovniki.
Zasnovnik pa, to veste, to je tisto nekaj, kot zadnja živeča energija, Čista energija, katera je
skreirana iz strani Vilinov, vilinskih smeri, katera je podana kot Luč, kot nevtralna energija
med enim in drugim poljem. Med dobrim in med slabim. Med Lučjo in med temo. Med
usodo in med karmo.
Torej, ste vi na potezi kot zadnja živeča bitja. In vi ste tisti, kateri ste popolnoma zmedeni,
ko velikokrat niti ne veste, kaj bi rekli, kaj bi spregovorili, da Bom pravilno bolj prevajal, se
pravi, kaj bi sploh naredili?
Tako se počutite osamljene.
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Vendar, to je le vmesna faza. Kot, da bi se vam vse uperilo proti vam. Vendar le zato, ker
sedaj ste na točki, kjer boste pričeli izpolnjevati usodo. Tisto nekaj, kar ste zgoraj,
postajate spodaj.
Tista Modrost ali Veličina se prične prebujati tukaj, v nižini. Tukaj, kjer ste. Zato iščete.
Zato se gradite. Zato se ozrite v sebe in ne v drugega! Ne iščite modrosti v drugemu ali
izgovorov, pregovorov, dogovorov v drugih! V sebi!
Vsa veličina, ves spomin je v vas.
Kot usojena energija se skrivate skrivaj – takole:
Imate srce, to je materično srce.
Pred vami je naslonjeno, na desni strani, duhovno srce in je
zunaj, na desni strani.
Se pravi, je polje obrnjeno.
Potem imate v sredini zasnovnika.

Si predstavljate?
Vez med zunanjim srcem in notranjim srcem je pot. Potem imate zasnovnika.
In med tem srcem, materičnim in zasnovnikom, je nekakšna praznina
ali ta vez.

In tik za to vezjo je v ozadju silhueta Usode ali usojene energije tistega
deleža, kar ste bili vi tudi sami, kar ste nekoč sami sebi obljubili, se
zaobljubili, da boste v zemeljskemu času spremenili, da boste v
karmičnemu času razbremenili.
Nahajate se tukaj, kot lunica. Kot bi tanko lunico dali v
ozadju.

Bodite pozorni!
To je tako kot zrcalo, kot zrcalna energija. Kot bi imeli pol šaličice. Si predstavljate? In jo
imate takole, v tej vezi postavljeno. To je tako, majčkeno v ozadju. In ta usojena energija je
tista, ali ploščica ali nekakšna takšna, kot šaličica, katera oddaja frekvenco proti paru ali
proti drugemu delu.
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In ne glede na to, ali ga srečate danes, jutri ali pojutrišnjem, ali čez leto ali dve, ko vi
dorastete, se ta šaličica aktivira. Ta usojena šaličica ali prvotna energija se samodejno
vibrira, zavibrira in prične oddajati signal svetlobe. Zato vedno bolj hrepenite. Vedno bolj si
želite.
In kaj se zgodi?
Ko eden od usojenih, kateri je sklenil to osmico ali to vez, dejansko aktivira sam sebe,
pomeni, da je izčistil svojo karmo oziroma naloženo nalogo uspešno opravil. Se je spustil v
zemeljski čas in v zemeljskemu času, skupaj z zavedanjem zasnovnika, se pravi, očistil in
razbremenil zapise, kateri so bili ustvarjeni skupaj z vami oziroma od vdaha do tega časa tega
zavedanja, v kateremu se tukaj nahajate.
In ta šaličica se aktivira prav tedaj.
Takrat pričnete dobesedno iskati ali hrepeneti po energiji ali po ljubezni. V resnici pa se
želita le zasnovnika znova združiti.
Ko srečate usojeno energijo ali ljubezen na fizični bazi, se jo boste vedno znova želeli
dotakniti. Kar vleklo vas bo tja. Takrat bi se kar stisnili. Ves čas bi se stiskali. Ves čas bi se
dotikali. Predvsem čez dlani in potem preko telesa.
Zakaj?
Ker v tistemu momentu se pri vas oddaja signal, vibracija, vibracijsko polje.
Bodite pozorni na to, ali, ko pridete do te točke, da boste opazovali dogajanje vesoljnega
časa.
Pri njemu ali pri njej ali pri drugemu delu, se prične delati odboj. Se pravi, se energija od
šaličice odbije v njegovo šaličico in ga prebudi. In se od njegove smeri nazaj odvrne enaki
signal. Takrat se povežeta dve energiji, dva usojena pola, katera sta si v usojenemu svetu
naredila osmico. In ta energija nastane kot nekakšna krogla. In ta svetloba je ljubezen,
katero ne morete nekako opevati ali je to tista neka globina, širina ali modrost, katero skupaj
lahko gradita.
Takrat se aktivira svet usode in takrat na vaše strani pričnejo vstopati Usojevalci. 12 na eni
in 12 na drugi, če ste jih imeli v prvotni poziciji tako postavljeno.
Takrat pričnete delati, ali posel po usodi, ali graditi ljubezen po usodi, ali narediti tisto
nekaj, nalogo, prvotno postavitev, kar ste jo izbrali in za kar ste se takrat, tedaj tudi živo
žrtvovali.
Zato bodite pozorni!
Tako zgoraj kot tudi spodaj. V tej najnižji točki materije se skriva najvišja Luč od Luči
Najčistejšega zavedanja in to je hrepenenje.
Ta šaličica je hrepenenje. To je energija hrepenenja, po kateri vi hrepenite in si jo ne znate
obrazložiti. In to energijo bi lahko preprosto imenovali le hrepenela energija ali hrepenenje.
In ne usojena energija ali Usojevalec, kateri je nekako v materiji, na tej poziciji ali na tej točki.
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TEHNIKA – AKTIVIRANJE ENERGIJE HREPENENJA
Če še niste srečali partnerja ali tisto polovico, s katero ste naredili to zaobljubo ali osmico,
pričnite delati nekaj, kar bo aktiviralo to šaličico ali energijo hrepenenja.
Preprosto, ko boste sami in običajno ne v dvoje ali v troje – bodite sami, vsaj, ko boste prvič
nekaj naredili.
Poskušajte biti v prostoru ali v naravi, v tistemu prostoru sami. Naj ne bo nekdo v bližini,
da se njegova avra ne preliva v vašo in da vam ni neprijetno.
Takrat naredite takole:
Kot bi prste prepletli v nekakšen trikot – takole, jih položite na
svoje noge.

Poskušajte čisto, čisto sebe umiriti, kot bi se popolnoma, popolnoma sprostili. Pričnite
dihati skozi nos, ker skozi nos se povezujete z višjimi sferami.
Skozi usta se prizemljujete v zemeljski čas, v zemeljski moment ali v zemeljsko telo.
Vdahnete proti nosu oziroma skozi nos, v nosnice in z mislimi opazujte zrak. Prav opazujte
ga. Tistega, katere ste ga nadihali. Zaznali ga boste.
Opazujte ga.
Zrak se gosti in zgosti.
Čisto se umirite in pomirite.
Znova vdahnite skozi nos in nikakor ne skozi usta.
Kar pustite, da zrak izgine znotraj vas.
Tisti, kateri imate pransko aktivirano energijo, zna kar izginjati. Tisti, kateri še nimate tega
aktiviranega, počasi izginja ali pa se izdahne.
Potem misli usmerite v dlani. V obe dlani hkrati, da se obe čakri, dlančni čakri, aktivirata.
Zaznali boste kot nekakšno sivkasto kristalno energijo ali pa kakšno drugo energijo, katera
gre ven iz vaše dlani.
Misli usmerite v dlani in jih začutite.
Začutite to energijo.
Sedaj, ko čutite to energijo, kako prosto se steka iz vaših dlani, vdahnite skozi nos to
energijo.
(vdahne)
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Vdahnite jo v sebe, kot bi jo povlekli iz rok ali iz dlani v sebe. Vdahnete jo in jo zadržite, kot
bi jo ujeli.
Če boste dobro aktivirali to, boste začutili, ko boste premaknili glavo majčkeno naprej ali
nazaj, boste čutili energijo na dlani, kako jo vlečete kot bi bili povezani.
Potem jo spustite, da prosto steče v vašo notranjost, v telo, prav v osprednji
del, tam, kjer je šaličica ali pleksus.
Nekako 10-centimetrski gosti rob vzema ta energija.

Pustite, da teče skozi pleksus nazaj, pred vaše dlani.
Znova vdahnite iz vaših dlani in opazujte to energijo, kako se steka v vašo notranjost in ven
iz vašega telesa. Vendar, kar izpareva in se kar zliva zunaj pred vami.
Nihče ne bo vzel te energije, ker je nična in neuporabna.
Sedaj, ko zapazite to energijo in čutite, da vam nekako kot pika v prstu,
predvsem v malih prstih, se pravi, pričnite vdihavati skozi pleksus to energijo
nazaj do šaličice oziroma do tega točkovnega dela, kjer je hrepenenje.
Le vdahnite jo nazaj. In zaznali boste sijaj.
Če ga niste začutili, znova vdahnite. Le pomislite na to, kako energijo pred seboj, skozi
pleksus (vdahne) vlečete proti tej šaličici ali skledčki hrepenenja.
Zazna se lesket takšne močne, kristalne barve.
To naredite nekajkrat.
Zaznali boste na koncu, kako robovi, kot rob, gosti rob, prične razpadati in se taliti.
Preprosto prične prasketati. Ta posodica prične lesketati.
Opazujte to energijo. Ne ukvarjajte se več z dihanjem, vendar le opazujte to energijo.
Ta energije prične prasketati. Prasketati in prične, kot bi prasketala navzven, pred vami in
vse naokoli.
Pustite jo, da se aktivira.
Ko bo nekaj časa tako prasketala, bo vedno večja, vedno širša in vedno bolj mogočnejša.
Kar naenkrat jo boste zaznali na obrazu.
Energija usojenih postavitev ali plasti je pripeta na obraz. Na ličnice in tako v sprednji del
obraza.
Poskušajte opazovati svoj obraz. Prične se tako, kot bi vam vlekli kožo, kot bi zaznali
energijo, katera se steka in nekako gosti.
Počasi boste zaznali kot, da ste majčkeno omotični, kot bi se vam hotelo majčkeno vrtinčiti.
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Takrat začutite, kot na kronski čakri, nad telesom, nad temenom, malce v
ozadju, čutite pritisk, kot bi vas hotelo boleti ali nekaj takega.
Takrat se prične taljenje tudi tukaj zgoraj in pustite to, naj ta proces nekaj časa
teče.
Potem se boste dobesedno razbremenili. Začutite, kako postaja vedno lažje vaše telo.
Vedno bolj mirno in lahkotno.
Naenkrat začutite, kako vam vaše dlani migetajo. Vendar le dlani.
Sedaj vsi tisti, kateri ste že izpulili bodalo iz leve dlani, prav čutite praznino.
Kot bi se nekaj hotelo nekako gibati ali nekako premikati v temu delu komolca
ali tam, kjer je bilo bodalo zataknjeno.

Pustite to. Le opazujte.
Energija se prične prebujati. Prične nastajati kristalna energija, Bitja Svetlobe. Opazujte,
kako se prične premikati. Gleda vsak vaš detajl. Premika se naokoli, okoli vašega telesa in
gleda vsako vašo gradnjo.
Vaša gradnja so različni programi, katero ste naredili ali opravili skozi različne tehnike.
Opazuje to in ko opravi pregled celotnega stanja, se zlije tako kot v hrbtišče, v hrbtiščni del
nazaj za to skledčko in opazujte, kako prime to skledčko – skledčko hrepenenja. To je
njegova postavitev. To je tako kot njegov kelih.
Opazujte, kaj bo naredil s to skledčko.
Prihaja ven in okoli vas. Vendar, vse je v vaši avri in v vašemu zavedanju.
Daruje skledčko in vam odpira kanal. In moli in prosi in se zahvaljuje. Časti vas. Klanja se
Bogu ali Najvišji Energiji.
Čez določen čas se to Bitje obrne k vam in vam na svoji dlani prinaša skledčko. Lahko ga
imate ob strani, tako na bočni strani.
Ta energija vam aktivira pot do vaše ljubezni, do vaše usode, do prvotnega cilja.
Skledčka je na njegovih ali njenih dlaneh aktivirana.
Opazujte, kako se njene ali njegove dlani tega Bitja zlivajo s to skledčko. Vedno bolj zlata
energija postaja. To so zapisi, kateri se raztapljajo. Kot bi skledčka se raztapljala, se zliva v
to Bitje. Polne ga čez dlani in se zliva v prvotno stanje.
Ta energija je svet usode. To Bitje postane vaš čuvaj kot zavetnik za vekomaj.
Vi ste zasnovnik, zadnjo bitje. On je tisti, kateri vam daje moč usode v vaše misli.
Počasi začutite tako, kot izza ozadja, ob malemu možganu kot neko migetanje ali malce
nad glavo, ob glavi. Se pravi, začutite to. Opazujte to. Mazili vas. Polaga svoje dlani na vaše
oči. In tako se vam podredi ali pokori.
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On je tisti Nekdo, kateri je bil prvotno izbran ali se je sam javil za neko nalogo, katero vi
sedaj v zavezništvu ali v zasnovništvu kot zasnovnik opravljate ali pa jo boste pričeli
opravljati.
Pomnite in zapomnite si to!
To Bitje naj postane samostojnejšo, tako kot vi, čisto sami.
Poskušajte ga zaznati. Je izoblikovano telo, tako kot vi, čisto sami. Ima roke, noge, telo in
obraz. Vendar ne čisto izklesan obraz. To bitje se bo zlilo nazaj med vas in pričeli boste
zaznavati toploto na levi dlani, prav na levi dlani, tam, kjer je odstranjen določen pečat ali
bodalo.
Če ga nimate, se bo prelil preko bodala in se kasneje zlil z vami.
Ne obremenjujte se s tem!
Na levi roki ga boste imeli aktiviranega.
Počasi čutite, kako se zliva skozi roko nazaj v vaše telo, v vašo postavitev. Začutite to – mir
in to umirjeno energijo.
Ta usojena energija je ključ do vsegá, kar se steka in skriva po usodi. Ta energija vam
prinaša mir in ne nemir. Mir zato, ker ste na poti, na pravi postavitvi, katero ste si izbrali in
se podali.
Zavedajte se, da ta usojena energija bo enako aktivirala tudi nasprotni spol ali tisti drugi del
po usodi, ne glede na to, v kateri postavitvi je.
Prav ta vaša energija prebudi nasprotnika, ker ste bili najprej vi ali tisti nekdo po usodi, kateri
si je izbral, da se bo podal na to pot, na kateri se nahajate prav tukaj in sedaj.
Počasi lahko odprete oči.
Vdahnite in opazujte ta mir. Morda vas za trenutek kar majčkeno zahladi, ko se odprejo
oči. Vendar, polja se združujejo.
Na ta način boste vi vedno čutili, kar čuti nasprotnik ali tisti nekdo, kateri z vami govori. Na ta
način boste vedno čutili, kaj vam sledi in kako odreagirati, da bo po poti svoje usode. Nikoli
ne morete zgrešiti svoje poti, ker ste skozi plast karme skorajda pretočeni vsi.
Zato si pomnite in zapomnite!
Svet usode je vaš prvotni, obljubljeni dogovor, kaj boste naredili vi, ko boste zadnjič
zasnovniki in ko boste prebujeni, vstajiteljski in ljubljeni.
Jaz vam želim, da v temu času ali v temu momentu nekako zaustavimo ta čas in naredimo
kratek premor. Poskušajte v temu času malce začutiti dlani, tudi kasneje. In opazujte svoje
telo. Aktivirana usoda je tisto, zaradi česar ste vi tukaj, v materiji. To ni nekaj, kar je novega,
vendar le prebujenega.
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Bodite ponosni na to, kar ste in poskušajte se vedno znova opomniti, spomniti ali se zavedati
tegá – kam plujete in kaj vse ste okoli sebe spremenili in vzljubili.
Sedaj pa vam svetujem, da naredimo kratek premor. Potem pa Bomo znova nadaljevali.
Pozdrav.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Končno lahko tudi znova nadaljujemo. Upam, da vam je nekako premor ali oddih
nekako godil. Tudi nam je. Tako, da, vsekakor pa en lep, srčen, topel pozdrav nazaj od vseh
nas, kateri Smo znova povezani le za vas. Tako, da, ta čas je namenjen vam v druženju
oziroma v odgovarjanju.
Jaz, kot Jorgovanski Vladni mož Bom tokrat ta del, drugi del, pravzaprav nekako prevzel in
poskušal na vaša vprašanja odgovarjati, kar se bo dalo nekako res zelo preprosto, da se
bomo razumeli. In, kakorkoli, res vas poprošam, da nekako sprašujete le po eno vprašanje,
da Bomo poskušali čim večjo, nekako, množico? Kako naj vas nekako opevam?, dati preko,
da Bomo nekako v čim večjemu številu lahko odgovorili ali se vsaj kakšne tematike nekako
tudi tako dotaknili.
Kje bo namreč prvo vprašanje ali prvi tisti, kateri bo povprašal? Tako, da, kar z besedo na
dan.
»Hvala lepa. Spoštovani Gospodje, res iskrena hvala za današnjo delavnico. Res je bila
lepa. Za vse te čudovite informacije in spoznanja, ki nam jih dajete. Hkrati se vam
zahvaljujem za vse vaše vodstvo. Rada bi se pa danes še posebej zahvalila Gospodu Očetu
Vnebovzetovstva za vse, kar je prinašal in iznašal moje, zame…«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Eno vprašanje imam. Zanima me, če nam lahko poveste kaj o solzah? Kdo pravzaprav
joka, kadar smo žalostni? Kadar smo veseli? Včasih se zgodi, da pravzaprav solze se
ustavijo in joka nismo sposobni. Če nam lahko v zvezi s tem lahko kaj poveste?«
Zelo lepo vprašanje.
Bodite pozorni!
Vaše telo je vodna silhueta, vodna energija. In vodna energija ali vodno bitje je pripeto
prav v kanalu ali v področju solzne žleze.
Se pravi, prav v osrčju, v temu predelu nekakšnega očesa, je pripeta ta
energija.
In, ko vi čutite žalost, in ko je nekako srčna energija povezana s to vodno
silhueto, vi lahko nemoteno jočete ali nekako prav tečejo solze iz vas.
Se pa včasih zgodi ali dogodi, da imate občutek, da preprosto jočete ali želite jokati, pa imate
občutek, da sploh ne morete jokati. To je tisto, kar je morda najtežje od najtežjega.
Takrat se vodna energija ali vodna silhueta ali, kot bi dejali,
vodna duša odmakne od materije in se dobesedno zlije in
vakuumira znotraj od materije. Kot bi bila v osrčju, se pravi,
vpeta v notranjosti prane ali duhá, popkovine ali tega
osrednjega predela.
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In takrat imate občutek, da dobesedno imate suho telo in nič jokajoče.
Vendar, to se običajno zgodi takrat, kadar duša joče. In to je tisto, kjer se dejansko solze ali
bolečina kar ponavlja ali ponavlja in ne zmorete izstopiti iz nekega vzorca. In takrat se
energijska telesa ali energijski duhovi dobesedno ločujejo in niso več v sozvočju povezani s to
solzno energijo oziroma solzno žlezo, kot da ne bi bila pripeta v notranjosti in takrat imate
občutek, da dobesedno ne morete jokati.
In kadar jočete, joče vodna silhueta, ker je, pazite to!, srčna energija naslonjena ali pripeta
na njo. Takrat vi jočete.
Kadar pa se ta dva polja ali bitja ločita medsebojno, pa imate občutek, kot da ne morete
jokati oziroma se to tudi zaustavlja.
»Pozdravljeni Gospodje. Iskrena zahvala vsem za vse daritve in vse blagoslove, ki jih, smo
jih prejeli od vas. In tudi jaz in moja družina. Bi pa eno vprašanje imela, ki ga imam že
dolgo v glavi, če nam lahko kaj več poveste o maziljenstvu? Hvala vam.«
Maziljenstvo?
»Ja.«
Maziljenstvo je pravzaprav kot molitev ali blagoslov.
Kadar se iz Višjih Sil mazili pomeni, da je Tisti, kateri je mazilil maziljenca pripeljal do točke
odpuščanja. Takrat so mu odpuščeni določeni grehi, določene blokade, določene ovire in mu
daje Čiste misli ali Čisti blagoslov.
Maziljenstvo običajno dobite takrat, kadar duša, ali joče in dela neke premike ali pa tisti, ki
mazili poveličuje in daje častno noto prestopa. Vendar, običajno se mazili takrat, kadar je
nekdo pripravljen prestopiti. Ne glede na to, ali se mazili »mrtvo«, takozvano mrtvo ali
nekakšno telo, katero je otrdelo. Čeprav poznate, da tudi to telo ni nikoli mrtvo. In hkrati se
lahko mazili fizično telo. Lahko se mazili dušo ali duhá. Lahko se nekako mazili celota.
Vendar, mazili se vedno od Višjih sfer ali Najvišjih oziroma Tisti, ki mazili, je pripravljen na
sebe povleči določene tegobe ali vi opevate nekakšne grehe ali bolečine, se pravi, je On
energijo pripravljen podati na sebe in izživeti ali odtrpeti, vas odrešiti in razrešiti. In takrat,
ko se mazili ali je v tej fazi, se dela prav to.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni še z moje strani. Zahvaljujem se za vse darove, ki ste mi jih danes spet
podali. Imam pa eno vprašanje – če je še kakšna možnost, da bi jaz še to delo dobila, ker,
ali me kaj čaka novega?«
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Bomo videli, kaj Bomo tukaj lahko še postorili ali naredili. Vsekakor pa se tukaj se odpirajo
neke postavitve. Bom videl, kaj lahko tukaj, na tej poti, tudi preko vaših Usojevalcev, še kaj
postorimo. Imate pa tudi v dveh dneh neke prijetne detajle, kateri se vam bodo dogajali.
Tako, da, marsikaj imate tudi tukaj odprtega, kar ne Bom javno. Vsekakor pa nekaj daritev
tudi bo.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni vsi. Hvaležna sem za vse, kar mi pomagate, kar mi dajete. In vsak dan
opazim, ker se mi kar naprej ura poklopi, da so moji vodniki ves čas z mano. Tako, da, res
hvala tudi njim in vsem, ki ste tukaj. Bi pa imela eno vprašanje – v predavanju Svet žena
ste govorili, Nekdo od vas, o kristalčku, ki smo ga ženske dobile v maternici. Če bi lahko kaj
več, sicer sem ga že poslušala po mojem dvajsetkrat, ampak, to je, kadar usojeni partner
pride in začne to vrtinčenje. Tukaj, če lahko malo poveste? Hvala.«
Da. To je tehnika, katero lahko ob priložnosti morda tudi še enkrat naredite skupaj, morda z
Lano, za vse tiste, kateri bi radi to še enkrat videli oziroma nekako, da bi vas peljala preko.
Vsekakor, vsekakor pa imate že nekaj narejenega, tako, da kaj veliko se ni potrebno več tukaj
ukvarjati prav pri vas ali pri vašemu primeru.
»Hvala.«
Prosim.
»Prisrčno pozdravljeni Gospodje. Hvala lepa za vse, vse vaše vodenje, učenje, varstvo in
pomoč, ki nam dajete – meni osebno in vsem in moji družini. Kar nekaj takih kritičnih
situacij se mi je z vašo pomočjo rešilo v zadnjem času. Imam pa zdajle eno prošnjo.
Lotevam se ene večje prenove svoje hiše, pa bi prosila, če mi malo stojite ob strani, da bi
dela čim lepše potekala.«
Se Bomo potrudili za to. Bomo videli, kaj lahko tukaj naredimo. Vsekakor se Bomo potrudili.
Znate pa imeti nekako dva konflikta, tako, da bodite pozorni, da vse zapišete in da se
vnaprej dogovorite.
Pri vas bodite le pozorni, da tudi, če bodo se pokazala ali pojavila vmesna dela, da sproti
zapišete in da je to zapisano in dogovorjeno. Se pravi, tako bodo dela nemoteno potekala in
vidim, neka adaptacija nekega objekta bo tudi na koncu prenesla točno tisto, kar želite.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Spoštovani. Globoka in iskrena hvala za vse, kar ste mi do zdajle dali, kar mi dajete in
vem, da mi boste še v naprej stali ob strani. Moje popotovanje nekako se razvija. Jaz to
čutim. In tudi vse tisto drugo, katero vi veste, katero je bilo, prihaja počasi na dan. Nekje se

22

končuje. Nekje pa se komplicira. Ampak vem, da bo pa prišlo na svoje mesto. Še enkrat,
lepa, lepa hvala za pomoč na mojem popotovanju. To vam želim. Hvala.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. In kar pogumno naprej, saj sedaj poznate. Marsikaj je v
dogovorih že predhodno. Tako, da, glavo pokonci. Vse se na koncu dobro izteče – vam, vsem
skupaj v prid.
»Prisrčen pozdrav tudi z moje strani. In tudi prisrčna zahvala za vso podporo in darove, ki
sem jih prejela od vas. Hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Z moje strani prisrčna zahvala za vse, kar ste naredili za nas, za vašo prisotnost in
predvsem za vaš umirjen glas. Res. Bi pa imel eno vprašanje.«
Izvolijo.
»Prejle je bilo postavljeno vprašanje za maziljenje, ne. Tudi cerkev izvaja maziljenje s sveto
krizmo. In jaz bi vprašal, koliko je to negativno in kakšna je zaščita proti temu?«
Poglejte.
Kadar so iz določene skupnosti maziljenstva, vedno tisti, kateri da dlan nad vas, nad nekoga
ali za koga, je on tisti, kateri je prevodnik, kar pomeni, da na koncu odgovarja karmično za
vse. Če je dobro, je za njega dobro. Če je slabo, je za njega slabo.
Cerkev ima svoja pravila. Vendar, enako maziljeno ali maziljenstva potekajo po enaki točki.
Vendar tukaj, pri cerkvi, ne odgovarja Cerkev ali inštitucija, vendar posameznik, kateri se je
zavestno odločil, da bo šel skozi določen proces.
To pomeni, da župnik ali svetnik ali tisti, kateri je pač izbranec – kako naj ga drugače
opevam?, se pravi, prevzema odgovornost za vse nastale energije, da je morda tudi kaj
slabega, če je on podučen v temu.
Se pravi, bodite pozorni!
Tisti župniki, kateri morda nezavedno ali ne čutijo morda kaj in se naredi na koncu slabo,
morda ob kakšnemu krstu vstopi kakšno bitje v telo in je morda bil nepodučen ali morda
sploh ni bil pozoren na kaj, se pravi, kjer ni bilo zavestnega momenta poleg, takšna oseba
običajno ni karmično potem tista, katera bi odgovarjala za naprej ali za novo rojstvo. Vendar
se že v naslednjemu momentu, približno, po enaki poti pripelje nova oseba, s približno isto
postavitvijo ali vdorom kakšnega bitja, se pravi, in mu je to preizkušnja. Ali bo osebo morda
opozoril, ko začuti ali ve ali pa bo molčal in bo delal po enakemu protokolu naprej.
Se pravi, to so ti mali detajli. Kadar nekaj naredijo dobro ali gre nekaj slabo. Vendar, vse gre v
neki skupni cilj za nekaj dobrega.
Vendar, morate biti pozorni!
Takrat, kadar nekako iz strani cerkve se mazili telo ali truplo, se pravi, se prosi za odrešitev ali
za posvetitev, da bo duša našla mir. Kot bi on molil za njega. Vendar, če župnik v momentu,
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ko mazili telo ali kdorkoli drugi, se pravi, tudi druga oseba, se pravi, če je iskreno naravnana
na to, da začuti njegovo telo in je spoštljiv, globoko spoštljiv do njega, to njega poveličuje v
Naših sferah.
Če pa je to tako, kot bi bilo nekaj, kot neko telo ali neka masa ali nekaj takega in je morda
celo malce porogljiv, pa je znova karmično obtežen. Se pravi, znova je, zavisi od čustev in od
zavedanja.
Tako, da cerkev, pač, ne odgovarja v smeri maziljenstva, vendar odgovarja posameznik,
kateri je sprejel cerkvene predloge oziroma se je njim podredil. Tako, da, Cerkev v sami
osnovi ne odgovarja. Odgovarja posameznik, v sklopu Cerkve. To pa je tisto, česar se morate
zavedati. Vendar, tudi Cerkev ima marsikaj lepega in svetega, tudi preko maziljenstva, če je
človek odprt za to.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Hvala vam za vse daritve, današnje in pomoč. Vprašala bi pa, kakšne
so dolžnosti botra, recimo pri birmi? Hvala.«
Jaz Bom dejal takole:
Marsikatere postavitve so umetne postavitve. Dolžnosti, ali zaobljube ali neke takšne
postavitve, so si izmislili ali postavili v režim tisti, kateri so kot Cerkev kot inštitucija.
Kar pomeni, da, če gledamo iz Višine, iz našega Svodnega shoda navzdol, v pogled, ne Bom
dejal, da je to nekaj čistega ali je nekako tako predanega, ker je znova otrok ali oseba, ni
podrejena direktno Bogu ali Čisti Izvirski energiji, vendar vmesnemu posredniku. Se pravi,
Cerkvi ali inštituciji, katera sebe daje vmes med Boga in med otroka.
Kar pomeni, če je Cerkev dobra za njega ali, da je čista inštitucija ali, da je oseba, katera je
res nekako takrat, tisti moment odprta v dobro otroka in je srčno pripadnik, tisti moment res
srčno »diha« z otroci oziroma s posvetilom, lahko naredi veliko dobrega za otroka oziroma za
tistega, kateri je na sami birmi.
Če je obratno, da je oseba, katera vodi protokol, nekako ne srčno odprta, ampak zaprta, je
marsikaj obtežilnega lahko za otroka.
Tisti, kateri se postavi v ozadje kot, da bo skrbnik za otroka ali za nekoga pri sami birmi ali
sebe postavi v ozadje kot morda birmanski boter ali kaj podobnega, kot imate pri vas ta
izraz, pomeni, da, če bo šlo karkoli narobe po energetski liniji, bo on tisti, kateri bo
karmično odgovarjal za to telo. To si pomnite in zapomnite!
Vendar, to ni zato, ker si je Bog tako izmislil, vendar zato, ker je celi sistem postavljen tako,
da, če se nekdo odloči, da bo stopil za otroka, se pravi, je to njegova dolžnost oziroma
njegova pravica.
To pa je nekaj v kodeksu, kamor bi morali seči v karmični čas davnine ali morda še znova dlje.
Jaz Bom dejal takole:
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Vsi tisti, kateri ste v ozadju in stojite za nekom, bodite ponosni na to, če se zavedate, kako
veličastno in srčno delo je to. Če ste vi v tistemu momentu se res veselili in radostili in stali
za nekom kot neki boter ali kaj podobnega, se pravi, imate veliko več dobrega.
Če pa ste v ozadju čutili, da to ni dobro, vendar je bilo slabo in se tega niste niti veselili,
takrat pa običajno pripada neka energija, v kateri sklop se poveže skupaj s cerkvijo in takrat
postajate prevodniki.
In, Bom dejal tako:
Skozi to je mnogo lahko dobrega ali pa morda manj dobrega. Vendar, znova je zavisi od
posameznikov. Vendar, to je tisti proces karme, kjer vi karmično potem tudi odgovarjate za
tistega, za katerim stojite.
»Iskrena in srčna zahvala tudi z moje strani. Hvala za vsa vaša učenja in za vse darove.
Rada bi pa vprašala. Danes ponoči sem imela neugodne sanje. Dolgo časa že nisem imela
kakšnih mor, tako, da sem bila še toliko bolj presenečena. Pa bi prosila, če mi lahko kaj o
tem poveste? Hvala.«
Vidim, kaj se je pravzaprav dogajalo.
Vi ste bili v fazi, kjer ste izpuščali 63 različnih bitij. Vendar, te nočne more niso bile
namenjene vam, vendar se je nekdo spajal nazaj. In to zelo blizu vašega zatilja. In to bitje je
pravzaprav pobiralo in se soočalo s svojo preteklostjo in z različnimi bitji, kateri so mu
pomagali do dograditve.
Vi kot energija znotraj telesa ste marsikaj opazovali in deloma podoživljali njegov svet.
Vsak svet je drugačen od tega sveta, katerega imate tukaj in sedaj. Vaš svet je navidezno
drugačen, zato ker navidezno vse skupaj v neki kompaktnosti stoji.
V teh sanjah, vizijah, videnjih, obhajanjih, spajanjih pa je vse to tako kot nekakšen film,
gibljiva energija, mehka energija, katera doprinese pravzaprav marsikateri strah, obup ali
pekel.
Vendar, da je prihajalo do spajanja tega bitja, je namreč v vaše telo, k vam, k vašemu
zasnovniku, pobegnilo eno malo bitje, ena mala deklica, katera je bila dva življenja pred tem
vstajenjem z vami vezana in povezana. Ni prišlo do neke oploditve in zaradi nekih težav,
katere je kasneje imela, se ni zmogla utelešati pri vas. In ta oseba, energija ali bitje ali duh,
kakorkoli opevam, je pobegnilo in se skrilo k vam, kot v zatočišče.
In to je bil razlog, zakaj so šli v odpiranje in sestavljanje tistega bitja. Ne zato, da bi kaznovali
to malo bitjece, katero je pobegnilo k vam, vendar, da bi odprli in odmaknili tistega, pred
čemer je to bitje pravzaprav bežalo. In to je del nekih teh mor in teh postavitev, katero je
vezano na dva življenja pred tem vstajenjem.
»Spoštovani, en prisrčen, topel, ljubezniv pozdrav. Hvala vam za vse, da mi stojite ob strani
in vas prosim tudi v bodoče, da mi tudi dajete podporo. Prav tako tudi mojemu sinu. Bi pa
vprašala – sem sredi življenjskih sprememb in se mi je celo poletje dogajalo, da sem fizično
močno občutila bolečine. Nisem vedela, kaj se je začelo dogajati – ali so prišla kakšna
druga bitja v moje telo? V glavnem je bilo zelo težko. Sem se borila. Skoraj sem se tudi
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zadušila. Ne vem, mi je prišlo do kakšnega čiščenja? Če mi lahko do tega malo bolj
obrazložite? In kdaj se bo to končalo, da se bom dokončno umirila in nadaljevala svojo
pot? Najlepša vam hvala. Spoštovanje.«
Spoštovana, poglejte!
V vsakemu življenju dobite eno telo, eno misel, eno energijo, eno postavitev.
V vsakemu življenju je telo ločeno od duha, od notranjosti, od videnja, od čutenja, od
razmišljanja – se pravi, kot da imate tri različne, velike silhuete, katere sestavljajo v grobem
vedno vaše telo.
Bodite pozorni!
Vsako telo, v vsakemu življenju, je samostojna enota. Ko greste v naslednje življenje ali
vstajenje, dobite, ali neko podlago iz davnine ali pa nevtralno energijo in v to nevtralno
energijo na vsakih nekaj let, nekaj tednov ali nekaj dni, mesecev, kakorkoli že, se obrne in
da nova podlaga ali stara podlaga, ker se telo, vedno telo v telesu, celi - to si pomnite in
zapomnite!, se vedno vsako telo vrača v sedanje telo.
Zato bodite pozorni!
Bolečine nastajajo na različnih koncih. V trenutku pridejo in odidejo. Ali pa, traja malce
dlje, vendar le toliko časa, da se davninsko telo zaceli.
Kadar ste bili prestreljeni, se pravi, imate strelno rano, je tako, kot bi vas prebodli ali
prebadali in vas kar nekako duši.
Kadar imate nekako celitveno področje, kjer imate poškodovane ude, imate občutek, da
vam bo raztreščilo ali raztrgalo roko ali kaj drugega.
Znova je zavisi, kakšne »smrti«, fizične, Bom opeval zelo, zelo preprosto, čeprav vemo, da
smrti ni, se pravi, do fizične otrditve, ali olesenitve ali težkih prelomov pravzaprav pride v
določenih življenjih.
In vi greste skozi fazo, kjer se celijo prav telesa.
Še nekaj jih je. Vendar, to je tisto, kjer duša sama sebe nekako nadzoruje ali nadzira, katero
telo, katera podlaga se bo celila.
Če se poškodovano telo kot prvo telo vlije v rojstvo, so običajno takšni otroci ali novorojenčki
poškodovani – ali brez rok ali brez nog ali česarkoli drugega.
Se pravi, če so mu v času življenja naredili karkoli slabega in da je pod težo bolečine, zloma,
odreza, poškodbe, kurjenja ali česarkoli drugega, izdahnil in prešel v drugo stanje, zavesti ali
ravni, je na spominu telesa ostala energija. In ta energija se zliva v različna telesa. In preko
različnih življenj, ko ste vi pripravljeni na to, se pravi, se prične ta celitveni postopek. Vendar
le tolikokrat in toliko postavitev, kot imate nezaceljenih ali še poškodovanih teles.
In ko prestopite to fazo, se pravi, se zlivate višje nad telesno strukturo, katera pa je zdrava
osnova in so tudi zapisi spomina drugačni.
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Zato se mnogokrat zgodi takšnim ljudem, da potem, ko mine ta celitev, izgine strah, ali pred
ljudmi ali pred živalmi, pred padci, pred višino, pred zaprtimi prostori. Se pravi, to pa je
potem posledično popravljena napaka ali ozdravitev duše telesne materije. In to je tisto,
skozi kar vi tukaj prestopate.
»Spoštovani Gospodje. Tudi za mano je en težaven mesec življenja. In vas bi tokrat samo
prosila za vaše vodstvo meni in moji hčeri, ki gre na potovanje. Hvala lepa.«
Vsekakor se Bomo potrudili za vas. Vam dajem besedo za to.
»Ponižna zahvala tudi z moje strani. Jaz pa imam eno prošnjo. Zelo rada bi izstopila iz
katoliške cerkve, vendar se mi malo, malce zatika vse skupaj, ker me gospod župnik, ki vodi
cerkev, v kateri sem bila krščena, ignorira. Sedaj sem mu ponovno poslala pismo po vaših
navodilih. Pa bi prosila, če mi lahko stojite ob strani oziroma ali je možno, da tudi njemu
malce prišepnete, da bi me, pač, izpustil. Hvala.«
Bomo videli, kaj lahko tukaj naredimo. Morda lahko pošljemo več ljubezni v nižino
posamezniku in bo morda z Večno Ljubeznijo in večjo postavitvijo ali predanostjo morda
začutil ali bil sočuten z vami in spoštoval vašo odločitev.
Potem bodo ego-ti padli ali bodo nekako razpadli. Postala pa bo ljubezen. In tisti, kateri so v
postavitvi cerkvi, vas bodo vedno slišali in uslišali, ko vas bodo poslušali s srčno energijo.
Zato Bom nekako poskušal darovati ali obhajati, v času določenega momenta, prav morda
tiste, kateri so malce bolj v vrhu pri cerkvi, da lahko tukaj morda kaj naredimo.
Vendar, vsekakor na koncu vidim, da boste uredili, ker boste bolj vztrajni od njega samega.
»Imam kar malo treme. Zahvalila bi se za vse, posebej še za to današnje predavanje, ki me
je čisto prevzelo. Tisti začetni del najbolj. In, če mogoče bi tu kakšen nasvet z vaše strani,
drugač ne upam vprašat, če je moj sedanji mož ta usojeni partner? Se mi zdi, nekak, ne
vem če, ne vem, če je umestno? Ampak, kaj moram narediti …?«
Jaz vam Bom dejal takole:
Vam Bomo tukaj nekaj pomagali.
Dajte, morda v petih ali devetih dneh, ko Bomo Mi tudi obhajali, ko Bomo nekaj delali preko
tega telesa, vi prižgite nekako tako, najkasneje do petnajst čez enajsto uro ponoči. Vendar,
lahko tudi že preko večera ali popoldneva prižgite eno lila svečko in jo pustite, da gori.
Približno 15 ali 20 minutk. Lahko tudi majčkeno več.
In ko se boste popolnoma umirili, ko boste prav začutili, da je čas, da se posedete, se
posedite za to svečko.
Nekaj časa zrite v plamen te svečke ali plameničke.
Potem dajte dlani tako, kot bi zaprli dlančne čakre, kakorkoli že in dlani
postavite tako, kot bi jih naslonili, tako majčkeno nad popek in malo odprite
dlani. In takrat boste začutili, prav kot bi narahlo odprli malo energijo, boste
čutili znotraj prijetno toploto.
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Počakajte in čisto umirite dih. Kot bi hoteli ali želeli začutiti – vse misli usmerite prav v to
energijo, katera se postavlja tukaj.
Potem jo vdahnite. Kot bi iz notranjosti vdahnili navzgor. Začutili jo boste tako do
nekakšnega tretjega očesa ali nosa. Če jo začutite le do grlenega predela, jo znova spustite.
Znova misli usmerite v notranjost in jo znova povlecite navzgor.
Naenkrat jo boste začutili, da je stekla preko nosnic. Takrat molite in prosite, po svojih
besedah, tako kot čutite in Vilinske energije vas bodo uslišale.
To naredite. To si pomnite in zapomnite!
»Lep in sončen dober dan. Hvala za vse Izvorne energije in vse daritve. Imam pa vprašanje.
V galaksiji je mnogo civilizacij. Ena med njimi so tudi napredni Plejadanci. Ali lahko poveste
kaj več o njih?«
Plejadanci so Svetla Bitja. To so Ozvezdna Bitja, katera spreminjajo zavest ali postavitev tudi
samega človeštva ali človečanstva.
Plejadanci so Bitja Razsvetljenja, Moči prebujanja. Plejadanci predvsem vzpodbujajo,
prebujajo in usmerjajo. To je civilizacija, katera ima svoj planet in ima svoje zavedanje in
svojo materijo.
Je pa veliko Plejadancev padlih Plejadancev ali ujetih Plejadancev, ujetih v različna fizična
telesa.
Vendar, Plejadanska energija je povezana s Častnimi Energijami, kateri poskušajo rešiti,
razrešiti. Predvsem pa je njihova naloga prebuditi in predvsem ozaveščati ali obveščati. To je
njihova prvotna postavitev.
Marsikdaj marsikatera civilizacija dela vam v prid. Vendar je včasih dobro, da vas, tako kot
Plejadanci, peljejo, vodijo, usmerjajo, predvsem pa spomnijo na tok dogodkov, kateri prihaja
ali nekako po določeni rasti kot rastete, tudi obstaja.
Tako, da, tukaj Plejadanci igrajo dokaj pomembno vlogo za zemeljske ljudi širom sveta.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Rada bi se vam zahvalila za današnjo delavnico in daritve. In samo, da vsem
bitjem, vsem mojim vodnikom, vsem, ki mi ves čas stojijo ob strani, hvala. Imam pa eno
vprašanje, ki sem se ga zdaj, tukaj spomnila. In sicer, nikoli še nisem vprašala. Moja mlajša
hči ima težave s kožo in mogoče zakaj? In, če lahko bi pravzaprav sploh to odpravil v tem
življenju? Ona?«
Koža je organ čustev. Bolj, ko v čustveni ali čutni naravnanosti morda zapirate sebe ali greste
proti sebi in se odtujujete od tistega svojega prvotnega postavitvenega dela ali srčne
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energije, bolj imate težave ali več imate težav s kožo, z izpuščaji, ali srbenjem ali čimerkoli
drugega.
Koža je izrazito čustvo ali čut.
Jaz Bi ji svetoval, da je preprosto najbolj pozorna na tisto, kar čuti. Naj se tega nekako tudi
drži. In naj se ne podreja ali nekako ne preveč naj ne stopa v prilagajanje ali v podrejeni
proces. To je energetsko, kar lahko tukaj zelo dobro naredi.
Druga največja teža je, da je hrana, katero se uživa, mnogokrat nepravilno predelana ali
dodana v hrano marsikatera neprijetna sestavina. Vsa sestavina, takšna ali drugačna, pa
slabo vpliva na čustveni sistem, kar pomeni, da v sam razvoj rastline, ali živali ali nekega
pridelka, Bom opeval zelo preprosto, dajejo neko sestavino, katera zatira čut, čustva ali jo
dobesedno kot spravlja v stanje vegetativnega stadija.
In tako kot umetno rastlino ali živali programirate preko hrane, da je navidezno umirjena, da
je navidezno zdrava, da je navidezno zadovoljna tudi, če jo nekako pospravite, nahranite ali
karkoli drugega, se pravi, vedno to ostane v hrani. In vse te sestavine zaužijete tudi sami.
Zato Bi ji svetoval, da je naprej pozorna na to, kje so določeni konzervansi, ker prav njej to
dela največ preglavic.
Kot drugo, bi ji svetoval, da se stestira, na katero hrano je alergična in se morda tudi svinjini
izogne.
Kot tretjo pa bi ji svetoval, da se tu in tam morda natre s kakšno soljo, da izniči določene
bakterije ali pa se tu in tam potopi v slano vodo, kjer določene bakterije dobesedno
popustijo in se od nje tudi odmaknejo.
Predvsem pa Bi ji svetoval, da je res pozorna na hrano in na svoja čustva.
»Lep pozdrav vsem skupaj. Zahvalil bi se Gospodom za daritve in obhajanja. Dotaknil bi se
pa te današnje teme. Zanima me glede, če, če so duše zadnje živeče – kako je to povezava z
usojenimi partnerstvi? Vmes pa duša lahko gre, če je zadnja živeča, sama naprej oziroma
se to že prej izbere, da si ti usojen? Hvala.«
Zelo mogočno vprašanje!
Poglejte, duše se običajno vedno medsebojno prepletajo ali povezujejo. Ker se tudi v
vsakemu življenju ali vstajenju več energij medsebojno povezuje, da nekaj nastaja, je
skorajda v veliki meri prav po usojenih postavitvah tudi vedno tako, da je par. Ni pa nujno!
Kadar se duša z določeno nalogo odloči, da bo šla sama v globino, brez Usojenih, morda
pomočnikov, privržencev, modrecev, kakorkoli, se pravi, ima pravico biti tudi sama. Kar
pomeni, da ima tako večjo moč utelešanja, večjo moč, da vso energijo skoncentrira v sebi, za
sebe.
Takšni ljudje so običajno, ali veliki geniji ali veliki znanstveniki ali pa velik pretok energije
duha zdravljenja, vidnosti, jasnočutnosti. Se pravi, kjer dobesedno, kot da bi z dlanmi, ko se
vas dotaknejo, že zdravili. Le zaradi tegá, ker je vsa ta njihova energija skoncentrirana v
notranjosti in ni razdeljena še nekje, v kakšno drugo telo.
Vendar je to znova, zavisi, kako so se oziroma, kako se je v smeri usode odločal ali odločala.
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Kadar je na zadnji poti, je običajno ta naloga tudi, da običajno kot sama, kot je prešla, tudi na
koncu sama pride.
Vendar, na določeni stopnji ali poziciji, ko se duša postavi v ozavestni položaj ali zavedanje,
joj, ker imate premalo izrazov v slovenskemu izrazoslovju, se pravi, k njej množično prihajajo
druge duše ali drugi ljudje. Tako da, skozi to potem znova ni sama.
Vendar, vse se prične prav pri Usojevalcih, se pravi, ali se je spustila sama, ali je zavezništvo
naredila v dvoje ali v troje. Se pravi, to je tisto nekaj, kjer je pravzaprav začetek in konec
znova enak, ne glede na to, ali je zadnje vstajenje, zadnje popotovanje ali pa neka vmesna
pot nekih vmesnih postavitev. Vedno je enako.
»Lepo pozdravljeni Gospodje. Bi se lepo, lepo zahvalila za vse darove. Moje življenje se je
res zelo, zelo spremenilo odkar vas poznam. Bi pa imela eno vprašanje, ki me zelo, zelo
bega. In sicer, jaz sem imela pred kratkim eno videnje, in sicer sem videla, kako se je nad
mojega partnerja v snu spustila nekakšna krogla. Bila je rdeče barve, živa, kot nekakšen
energetski zgostek, nekak žilast, živ. In ta krogla je poniknila v njegov prsni koš in je v njem
obstala. In jaz to lahko vidim kot nekakšno bitje, ki diha, ki bije. Ne razumem tega, zato
prosim za vašo razlago.«
Poglejte!
Rdeča energija je vedno povezana s krvjo, s krvno skupino oziroma s krvno živo energijo. Se
pravi, vsi tisti, kateri se gibate, Bom dejal tako, imate živo energijo in imate kri v obtoku. Zato
ste edini zmožni transformirati ali v sebe dobiti energijo krvi ali bitje, katero vstopi v krvno
skupino.
Tisti, kateri nimajo več gibljivega telesa, kot duše, kot nekako, Bom se izrazil, preprosto
mrtva telesa ali pa rajna telesa, duše ali druge ozaveščene energije, ne morejo več
sprejemati nikogar v sebe.
Ta rdeča krogla je rdeča energija, je rdeča postavitev, katera njega postavlja v določeno
skušnjavo, preizkušnjo, predvsem pa v razvoj. Ta energija je energija, katera je njega, v
predhodnih dveh življenjih in že v osmemu življenju pred tem vstajenjem, prebujala in
premikala.
To energijo je on preko določene molitve, prošnje ali rotenja sam pridobil. To je bitje. Vsaka
energija, ko se zgosti in se vrtinči, izgleda kot krogla.
Tudi vaš zasnovnik ali vi ste kot kroglica ali kot kapljevina, zavisi, v kateri smeri se nekako
gibate ali pretočite.
To je bitje, katero bo njega pripeljalo do določenega spomina. Vendar to se velikokrat
dogaja. Preko vsakega življenja se zgodi lahko tudi neštetokrat.
Ta rdeča energija se skorajda v vsakega otroka porodi, precedi ali preusmeri in to je del
davnine. To je del nekega bitja, kateri se v davnini ni odločal, da se bo porodil v osnovi otroka
skupaj z njim, ampak, kasneje pripeljal on, kot to energetsko polje, določen tok dogodkov ali
karme k njemu v obličje.
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Tako, da, skozi to bitje se bo dejansko soočil sam s seboj, se bo dejansko soočil z določeno
karmo in zna dobiti tudi določeno prebujenje, določen občutek se bo skozi to, zna prebuditi.
Vendar, ne vidim, da se bo to bitje tudi kaj kmalu odmaknilo. Lahko ga pa preprosto nekako
občudujete. Morda preko noči ga poskušajte malce podregniti ali podrezati in boste videli,
kako se to razlije in kako to pride na površje.
Si upam trditi, da se bo celo pogovarjal z vami ali morda celo pogodil ali približal k vam. Se pa
še ne bo odmaknilo to bitje, zato ker ima še določen nerešen spomin. In to ne z vami, vendar
z njim.
»Lepo pozdravljeni Gospodje, vsem Svetlobnim bitjem. Z vsem spoštovanjem se
zahvaljujem za vse darove, za to čudovito delavnico. Danes je res nekaj posebnega, tako,
da res iskrena hvala. Imam pa eno vprašanje, povezano z naravo. Zdajle že ena dva dni
opazujem ta nežen vetrič, ki pihlja skozi, nad drevesom. Pa se že sprašujem. Velikokrat se
dobro počutim, če je tak vetrček. Vem, da ima eno posebno vlogo. Pa če nam lahko malo o
tem poveste, na kratko, prosim.«
Veter je pravzaprav energija. Vendar, to je povezano z Materjo Naravo, hkrati pa deloma
tudi z vašo avro.
Veter je običajno kot nekakšen čistilec, čistilec energij. Tam, kjer se stojne blokade delajo v
sami naravi ali na določenih področjih, kjer energija gosto stoji, velikokrat veter ali vetrovna
energija to razbija.
Vendar, vetrovna energija, katera se vrtinči, se povezuje z globino ali »harmonijo« Zemlje.
Tam, kjer je razsuto ravnovesje in ni harmonije z Zemljo ali z naravo, tam je energija bolj
vrtinčasta. Se pravi, če ni osnove, če ni dovolj dreves ali živega zelenja, tam je veliko večja
vrtinčasta energija. Ker tako zgoraj, tudi spodaj, se dela pravzaprav določen primanjkljaj.
Vendar, če boste pozorno opazovali boste videli, da v novemu času prihaja drugačen veter,
drugačna energija. Takoj se razpršuje in nekako vdiha in se povleče nazaj. In ni tistega
konstantnega pihanja. Opazujte to!
Če se spomnite na otroška leta, je veter pihal in pihal in je konstantno, ste bili, kot bi se
malce lahko naslonili. Ves čas je skorajda konstantno pihalo.
Sedaj pa energija vetra se razpršuje in to zaznavate v drevesih. In tam, kjer so energije
dreves načete, se pravi, je ta energija še kako zelo razpršena. Opazujte to.
Tudi veter ni več takšen kot je bil. Tako kot imate več vodovja in kot boste imeli več suše,
več padavin, se pravi, bo tudi veter drugače izoblikovan. Vendar le zato, ker se v globini
dela sprememba prav v Zemlji. In tako spodaj je tudi zgoraj. In, ker se trga Zemlja znotraj
in nastajajo dejansko, kot bi naredili prepihe spodaj, v osrčju Zemlje, nastaja enako zgoraj,
tam, kjer ste vi, čisto sami.
Zato bodite pozorni!
To je ta sprememba, katero boste dejansko tudi mnogokrat opazili in tudi občudovali.
Vendar, tako kot se spreminja vaša energija vaših misli, vaših čustev, vaše naravnanosti,
enako se dogaja tudi z energijo Zemlje oziroma same Narave.
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Če pa boste še malo bolje opazovali, boste zapazili, kot bi veter, kateri se razpihne, kot bi
imel neke svetlobne energije ob – kot bi pihnili in bi se vaš piš nekako razpršil. In vsak las
energije je na koncu obrobljen, kot bi ga obrisali. Tako je nekako oddajnik za nekaj, kar je
nad njim.
Se pravi, v ozonu, »takozvanim« ozonom, pa se pripravljajo Bitja, katera se bodo preko
določenega viharja, vetra ali pa vetriča spuščala v osrčje Zemlje. In tako se bo Zemlja
razdelila na dva dela, na dva področja, na dva vremenska ciklusa, se pravi, na dve postavitvi.
In del tegá, tega procesa, kot najpomembnejši bo prav ta veter.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Prisrčna zahvala za vse, kar nam prinašate in podajate. Jaz, kar
opazujem v zadnjem času je, da želim, imam močno željo, da pridem jaz na površje.
Ampak, to nikakor še ne uspeva. In včasih mi to prinaša žalosti, obup. Pa, če mi lahko kaj v
zvezi s tem? Hvala.«
Poglejte.
Včasih se morate zavedati, Bom opeval za vse, da boste nekako lažje razumeli.
Telo je hiša, je prostor, v kateremu se nahajate oziroma v katerega vstopa različno število
bitij. Vi, tisti kot zasnovniki ste zelo, zelo malokrat v življenju ali toku dneva na površju, da
pridete do točke spoznanja.
Kako se najti, kdaj ste vi in kdaj niste vi?
Vedno zjutraj, ko odprete oči, čutite, da še lebdite in da niste še spojeni. Takrat še zdaleč
niste vi.
Ko pricapljate do ogledala in ko se gledate v ogledalo, telo ne reagira. Kot bi gledali, se
gledali in se ne videli. Ali se grozite ali se morda malce začudite ali pa se sploh ne opazite.
Ko pa se gledate v ogledalo – res, igrajte se mesec dni, teden dni, štirinajst dni, ko se boste
gledali v ogledalo, pa se boste naenkrat razveselili, nasmejali.
In prav, prav radost bo prišla nad vas. In to so trenutki. In to ste vi kot zasnovniki. In
običajno ste to prav vi, čisto sami. In takrat se vi običajno šele zavedate telesa, ker ga
vidite. Skozi fizične oči vidite telo, v kateremu ste oziroma kakšni pravzaprav tudi ste.
Igrajte se s tem!
Vendar, ne obupajte.
Sedaj, ko postajate modrejši, sedaj, ko opazite te spremembe, pojdite v tej spremembi
naprej. Vendar, ne obžalujte, da vas ni, da se ne čutite, da se ne zaznavate. Pomembno je, da
ste sedaj se končno ozavestili in bili pozorni.
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Koliko življenj ali vstajenj niste zapazili niti, da ste? Kaj šele, da sploh obstajate! In ste
pravzaprav le prosto živeli in bili kot travnata bilka.
V temu zadnjemu obdobju pa se prebujate. Radostite se tegá! Ne obžalujte in ne objokujte,
če niste tolikokrat na površju.
Poskušajte razumeti, da se morda sedaj nahajate v fazi, kjer določeni deleži v vas še delajo
nekakšen finiš. Mislim, da Sem pravilno prevedel, ali nekakšne zaključke svojega lastnega
zapisa.
Bodite potrpežljivi. Potrpežljivost je mati modrost. Kdor čaka, dočaka.
In tudi vi boste dočakali sebe in svoje veselje. In ko se boste vi nekako pretočili preko
telesa, boste dejansko nasmejani in igrivi.
Zasnovniki ste, so in bodo vedno igrivi, nasmejani in razigrani. In kar prekipevate, ko ste na
površju. Vendar ste, žal, v tej vlogi osamljeni ali sami.
Vsi drugi so obteženi.
Vi kot zasnovniki pa ste radostni in neomadeževani. Ko pa bi šli in če bi šli v ponovno
vstajenje, bi, žal, prevzeli vlogo obtežitev karme in razreševanja, pa se ne bi ukvarjali več s
tem.
Če se poskušate postaviti v vlogo nekega bitja, kateri je poleg zasnovnika in gleda, kdaj bo
prišel njegovi moment razreševanja določene situacije, določenega odnosa, določenega
oproščanja, določenega posvetila, se pravi, je pa to tisti sklop življenja, v kateremu se
nahajate.
Vendar, nimate več dolgo to pot. Boste videli, kaj kmalu boste začutili to radost in sami sebe
v notranjosti. Tako, da, kar pogumno naprej.
»Lepo pozdravljeni in prisrčna hvala za vse znanje in darove. Želel sem vas prosit – v torek
imam en sestanek, pa če lahko mal pomagate s kako ljubeznijo in lepimi mislimi.«
Takole se dogovoriva:
Bom Jaz danes in daleč v naslednji dan maševal pri nas doma. To ni tako kot pri vas, ko
pravite, maševanje, kot da neka sveta maša. Pri nas imamo malce drugače. Vendar, ker
nimam boljšega prevoda in da vam približno pričaramo, kako pravzaprav to je, Bom Jaz vodil
nekaj za vas.
Prav maševal Bom. In ne samo za vas, vendar za vse vas, kateri ste se danes tukaj zbrali.
In to je tako, da vam približno pričaram, da boste približno malce dobili občutka.
Pri nas imamo določene shode. In naši prijatelji, sostanovalci ali tisti, s katerimi živimo na
določenih planetih v harmoniji in ne v ne harmoniji, tako kot pri vas, tega ni pri nas, se pravi,
se posedemo, dobimo ali družimo na nekakšnemu travniku. In takrat se posedemo. Naše
dlani se povežejo z zelenjem. S travo. Našo travo.
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In, ko se povežemo s tem zelenjem, se povežemo s poljem Svete Energije, v kateremu
živimo. Se pravi, to je tako, kot bi se v vašemu svetu povezali z živo naravo, z življenjem
vsegá, vse to vesolje oziroma kozmosa ali neke atmosfere.
Bodite pozorni!
Ko tako molimo in se povezujemo, pademo v nekakšen trans. Takrat Jaz ali Nekdo drugi,
kateri vodi, se poveže nad to polje in se naredi tako, kot – kako Bi vam opeval? Kot nekakšna
velika, neskončna palačinka. In to nastane kot zvočnik, kot odmev.
In, ko molimo, molimo vsi za vsakogar in prosimo za vsakogar. In ne prosimo direktno za vas
kot za zasnovnika, vendar prosimo in prebujamo ali spominjamo duše, koščke, duhove,
energije. Se pravi, te mistične energije, da se spomnijo in opomnijo svojega prvotnega,
prvobitnega jaza ali obraza.
Ko pride do te točke zavedanja, se pravi, ko se usmerimo kot miselno v enega posameznika
ali v skupnost, se pravi, z vibracijami rušimo stari program.
Takrat z Ljubeznijo zapolnjujemo ta zrušeni program in takrat lahko dosegamo velike, velike
spremembe.
Če pa bi se vi ljudje spravili ravno tako v podoben položaj in bi se bili sposobni povezati z
Materjo Naravo, z zelenjem, z živim življenjem, bi se medsebojno povezali, bi se vesoljno
ali zemeljsko zmogli povezati vsi. Ker, če posežete v naravo – narava je del vsakogar! Tudi
materije, tudi življenja fizičnega posameznika, se pravi, zmorete preiti v to, zmorete
spremeniti zapis, zmorete nadvladati svet. In to pomeni, da spadate kot vsi v eno polje ene
harmonije, kot bi bil en val nad vsakogar, za vsakogar, pri vsakomur.
In ta energija zmore spremeniti zavest. Na ta način lahko spremenite program celotnega
stvarstva, celotnega življenja in celo naredite mir in ne nemir vašega vesolja. Ustavite vojne
na ta način. Spremenite hrano. Z Ljubeznijo.
In nekaj takega, na približno takšen način, Bom Jaz poskušal nekaj narediti za vas, v naši
skupnosti.
»Prisrčna hvala Vam…«
Prosim.
»… in vam vsem …«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Lepo pozdravljeni vsi Gospodje in vsem Energijam, ki ste danes zbrani z nami.
Zahvaljujem se vam za vso pomoč in podporo, za vse, kar delate za mene, za nas. Imam pa
eno vprašanje. Zadnjih 14 dni se bolj slabo počutim, tako fizično kot psihično. Me zanima,
kaj se z mano dogaja? Še posebej danes ponoči in danes zjutraj. Ali je mogoče kakšna sila,
bitje hotela preprečiti prihod sem? Hvala.«
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Poglejte. Jaz Bi vam svetoval takole:
Najprej poskušajte res ojačati imunski sistem. Imunski sistem je malce, malce šibak. Tako,
da na to bodite vsekakor pozorni.
TEHNIKA – ZA MIREN SPANEC
Kot drugo Bi vam svetoval, da zvečer, predno zaspite spustite energijo zlate barve preko
sebe in se kot v njo ovijte.
Boste videli, to je nekaj, kar naredite kot kokon okoli sebe in dobili boste mirno spanje.
To je kokon, v katerega se zavije ali ovije duša znotraj in se vakuumira. In šele, ko prične
nastajati dan, ko prične sonce ali dan vzhajati, tudi če nimate tisti dan na površju vidnega
sonca, se ta proces ravno tako zgodi. Se pravi, ta zmrzal zlate energije tudi popusti.
In dajte, poskušajte to večkrat v zaporedju narediti. Prav v ta kokon zlatega dotoka se
spravite, shranite ali zavakumirajte.
Le pomislite, tako, kot bi se zavili v to energijo. In ko boste naredili to, misli usmerite na to,
da jo začutite. In bodite pozorni, kako se začuti ta energija. In potem dobesedno, prav
začutite, kot da ste znotraj tega kokona in znotraj tega kokona tudi zaspite. Boste videli, da
boste imeli več mira kot pa nemira.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Lepa hvala tudi z moje strani za vse, kar storite za nas. Imam pa eno
vprašanje. Se nanaša na današnjo delavnico, in sicer na to tehniko prebujanje energije
hrepenenja. To narediš enkrat ali večkrat zaporedoma? Hvala lepa.«
To energijo prebujenja, se pravi tisti, kateri ste nekako – kar nekaj vas je bilo, ste kar sproti
delali in ste tudi naredili.
Lahko jo delate večkrat, zato, da boste začutili bitje in da boste zaznali to bitje.
Se pravi, drugače pa lahko delate to po občutku. Čisto po občutku.
Vendar, ko imate enkrat narejeno to bitje je tako, kot bi spoznali svojega varuha ali
svojega instinkta ali kaj takega, se pravi, tako nekako nastane neka zaveza ali neki odprti
del, kjer se počasi vse skupaj razpleta, da boste vi prešli na površje.
Tako, da, to naredite takrat, kadar želite ali pa začutite, da si želite to narediti.
»Lepo pozdravljeni. Srčna hvala, ponižna hvala za vse, kar ste naredili za mene. Jaz sem
zdajle, v teh dneh, zaključila karmično luščenje. Tako, da, zdaj veselo na delo, a ne? Enako
hvala za to, ker se mi, vedno mi pomagate, ker vas mal posebej prosim, da stojite ob meni,
a ne, kadar imam kakšne posebne delavnice. Jutri imam tudi eno, a ne, tako, da prosim …«
Da.
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»… Imam pa eno vprašanje. Včeraj sem imela pravzaprav to neko, torej povabilo in čast,
da sem za nekoga igrala v Hospicu. Zdaj, ljudje, ki v bistvu so v prehajanju, pa jih je to z
boleznijo za telo prehitelo, ne in se seveda tudi zataknejo v tej fazi ne sprejemanja na tem
zavedanju prehoda, a ne. Vendarle, vsa ta bitja v njih, seveda se, po mojem, vedno želijo
nekako pretočit, ne zapustit telesa oziroma skupaj s temu. In zdaj, seveda, me pa zanima, a
ne, če še to počnem, oziroma verjetno bom še povabljena. Se mi zdi, da je to kar odgovoren
del procesa. Ampak, poleg tega, da se zaščitim in da naredim svetlobo, pa da se potem
prelijem z zlato energijo na koncu, ali je kaj takega, da bi opazila, da ne bi kaj nase
potegnila, več kot je nujno?«
Jaz Bi vam svetoval takole:
Predno pričnete s takšnim
delom, zaklenite se s
Svetim ključem, katerega
Smo nekako opevali.
Se pravi, kjer se zaklene polovica in druga polovica telesa. Obe polovici zaklenite pri vas!
Na ta način si zaklenete vstopne točke in ne izstopne. Se pravi, izstopna energija mora teči
navzven.
Se pravi, to sredinsko vez pustite odprto.
Zato, ker, vi tudi ne morete vstopati ali pluti proti toku reke, vendar vedno s
tokom. Se pravi, je to dobro za vas. To je tisto, kar vam nekako teče navzven
in ne nekako vaša vibracija.
To je eno, kar naredite.
Drugo, predno boste pričeli z delom, naredite takole:
Se pravi, roke dajte, ali navzgor, tako, kot bi nekako dlani počivale
in pomislite na sveti prst. Mi pravimo temu sveti prst.

In začutite, kako energija iz svetega prsta teče naokoli.
Pustite jo in jo le opazujte. Energija se bo pričela kot las ovijati okoli vas.
Ovijte se v ta kokon.

To potrebujete nekaj trenutkov in naredil se bo kot nekakšen kokon, kot nekakšna zaščita
okoli vas.
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Ko boste naredili to, si nadenite rokavičke. Tehnika rokavičk. Se pravi, kjer se
dela za druge.

In, ko je narejen ta kokon, ni se potrebno čisto dokončno zapreti, le, da je vsaj polovica
telesa videna, polovica pa ne. Tako energija pravzaprav dobi drugo vibracijo. In vi ne
oddajate več vibracije sprejemanja kot usmiljenstva in ta energija več ne vstopa v to, ker ste
spremenili oziroma zaščitili sami svoje polje.
Vse ostale zaščite, kar jih delate, jih dobro delate. Tako, da, tisto kar delajte naprej.
Vendar, bodite pozorni!
Če imate le možnost, delajte to ovijalno energijo iz levega prsta okoli sebe.

Iz desnega prsta pa na koncu naredite belo energijo, se pravi, točno
tako, ko boste nehali z delom.
Se pravi, telo je razdeljeno na dva dela. In tako kot bi na koščku
obrvi postavili desni, tale prst in iz njega bo pričela teči bela
energija, kot bi se ovijala okoli vas.
Ta energija bo pričela raztapljati in prati.
Nekaj trenutkov podržite takole, potem odmaknite.
Začutili boste kot, da slap bele reke se steka preko vas. In to bo šlo okoli,
postopoma okoli in okoli vas in vas bo čisto, čisto, čisto izpralo. In vse entitete
ali energije, katere bi se morda česarkoli po zunanji strani oprijele, jih bo to
izpralo.
Ko boste z mislimi pogledali, kako izpira to kot slap okoli vas, se pravi, se bo ta energija nazaj
v vašo dlan zalila.
Najprej bela. Popolnoma bela se bo vrnila nazaj.
In potem ta temna, katera zna biti ali sivkasta, kot je sivkasta
duša, ali takšna, malce rjavkasto oker barve – zavisi od
posameznika, na kateremu ste delali, se pravi in ta energija se
bo preprosto zlila in se ovila, kot bi ste stekla okoli vas navzdol.
In na koncu se bo vakuumirala nazaj. Prav zlila se bo. In potem bo kot kaplja odplaknila sama
sebe. In to je tisto, kjer sveta čista energija, vaša energija, naredi harmonijo v telesu.
To lahko naredite tudi drugi, kadar delate morda na komu ali posamezniku in čutite, da
morda imate še kaj pripetega. To tehniko lahko naredite tudi vi.
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Tako, da, vsekakor bi vam svetoval, da to resnično, po določenih tretmajih, vibracijah ali delu
z ljudmi to tudi naredite.
Morda je tukaj veliko za narediti v samemu trenutku. Vendar potem, ko boste to dvakrat,
trikrat ali večkrat naredili, se bo ta energija že postavila. In ko boste le pomislili, bo v
trenutku že teklo, bo že postavljeno. In ne boste potrebovali nekaj minutk, da boste to
naredili. Vendar le hipec in boste le videli, kako se to spira. In boste tako, ko boste
komunicirali, to že sproti delali na neki podzavestni ali drugi ravni, vam opevam zelo
preprosto.

Takole.
Jaz mislim, da bi skorajda za danes morali majčkeno zaključiti. Še zelo, zelo veliko vprašanj je
ostalo. Zelo žal mi je, da enostavno ne moremo vsem ugoditi. Bi pa poprosil, da za prihodnjič
morda pričnemo iz druge smeri, iz druge postavitve. Predvsem pri tistih, kateri danes niste
imeli morda vprašanja ali možnost povprašati, da ste morda v naslednjemu delu, tako, kot bi
se javili, kateri še niste in naj gre nekako mikrofon morda najprej na tisto stran, do tistih,
kateri danes niste povprašali.
Jaz vam nekako prišepnem takole:
Svet Zemlje je res neverjeten svet. Morda tu in tam jočete zaradi tegá, vam je hudo ali
neprijetno. Ko boste doumeli, v kakšni veliki razsežnosti, ali dimenziji ali prostrani energiji
živite, boste počaščeni, da ste del nečesa, kar je takšnega, kakršen trenutno je.
Nikoli in nikdar ne obupavajte!
So momenti, so deli, ki jih nikoli ne boste razumeli. Ne trudite se razumeti!
Naučite se v življenju pluti. Plujte skozi. Vsak posameznik ali kot skupina imate različne
postavitve. Ne obremenjujte se! Ne spotikajte se! Predvsem ljubite in spoštujte se.
Jaz pa vam želim, da boste ob naslednji glasbi, katera je mala deklica tudi pripravila morda
tudi za nas in ne le za vas, res uživali. In vam želim še veliko, veliko lepega in kar z besedo
naprej.
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