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KAJ POMENI IZGUBA ALI DELITEV DELOV FIZIČNE MATERIJE 
Lana, Vrhnika, 21. februar 2015 
 
Jasara… 
Samo še malo prosim.  
 
Takole. Končno lahko nekako tudi pričnemo in res en lep, srčen pozdrav tudi vam, kateri ste 
nekako na nižinski bazi nekako nocoj pri nas tudi zbrani. Pri vas imate lepo dopoldne ali 
nekako sončno, prijetno jutro, pri nas pa ravno sredi noči, čeprav nekako tudi ozvezdje pri 
nas lepo, jasno in razločno tudi sveti in kaže na nekakšno moč. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni vsi tisti, kateri ste se odzvali na naše povabilo. Kar nekaj kraljestev 
Sem povabil v sodelovanje, glede na to, da je danes tematika bolj fizično zemeljska, vendar 
vsekakor zelo, zelo pomembna za vsakogar. 
 
Glede na to, da ste se nekako zbrali in odzvali, bodo danes daritve podarjene vsem. Če 
morda kdo nekako ne bo sprejemal daritve, jih Bomo ponovno postavili, ponovno sestavili in 
ponovno prenesli, tako kot predhodno predavanje.  
Kar nekaj zmede je nastajalo glede na to, da ste dobivali daritve, vendar ste jih nekako 
izpuščali. 25 jih je bilo tistih, kateri so izpustili daritve. Vendar, to ne pomeni, da daritev niste 
dobili. Daritve so bile podarjene in naknadno ali potem, malce z zamikom, Smo to ponovno 
postavili. Tako, da le trije so bili tisti, kateri tudi v kasnejšemu delu niso naredili ponovne 
postavitve, se pravi, da bi ponovili postopek, kot Smo prosili in jim nismo zmogli ali uspeli 
ponovno postaviti daritve tako, da bi bile uporabne in nekako efektivne tudi za te tri.  
Tako, da, v nadaljnjemu delu, ko bo prihodnje druženje ali katerokoli druženje, Bomo prinesli 
ponovno postavitve tudi za nazaj in tudi dali tem trem, kateri so bili predhodno na našemu 
druženju. 
Toliko o nastali, nekakšni rahli zmedici ali postavitvi.   
 
In res lep in pozdravljeni vsi Tisti, kateri so se tudi po zemeljski bazi, zemeljski nižini odzvali 
na nas.  
Moje imenovanje pa je preprosto le Ankarsan. Jaz Sem pravzaprav Tisti, kateri nekako, kot 
na desni strani, sodelujem z Jezusom, tudi Jerhusom, Kristusom Križanim Vladno Zemeljskim 
in podanim. 
 
Tako, da, na podlagi danes malce nižinske postavitve bodo tudi tekle daritve. Daritve bodo 
danes tekle v postavitvi, da boste dobili nazaj tisto, kar je po bazi Zemlje bilo skozi to zadnje 
življenje odvzeto, podarjeno, se pravi, prav na podlagi tematike, na katero Smo se nekako 
tudi usmerili ali namenili. Glede na to, da imate fizično telo in fizično materijo, katero sedaj 
že kar dobro poznate skozi različne postopke in različne postavitve, moram priznati, da je še 
mnogo, mnogo nejasnega ali nepoznanega.  
 
Današnja tema ali tematika se bo dotikala vsegá, kar je tujega v vašemu telesu prav po 
materiji. Mnogi izmed vas imate dodane, podarjene, menjane določene energije ali organe. 
Morda tudi odvzete, odrezane, poškodovane določene okončine. Marsikatera dekleta imate 
za seboj tako razne abortuse ali splave. Nekatere imate ali imate nekako tudi kot moški nekaj 
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odprtega po rojstvu in ste izgubili morda določenega otroka prav po tej krvni strukturi, se bo 
danes odpirala tudi tematika.  
 
Danes so zemeljske sile še posebej nekako privilegirane in sodelujoče z Nami, ker so 
pripravljene očistiti, sestaviti in dovršiti vse tisto, kar potrebujete za to fizično življenje, prav 
v menjavanju tudi krvi.  
 
Vsi tisti, kateri ste nekako dobili skozi življenje kapljo tuje krvi ali tuje strukture, se bo nekako 
zapis očistil prav po tej strani, pod nadzorom Jezusa Jerhusa Kristusa Križanega in Vladno 
zemeljskega dominantnega.  
 
DAROVANJE, PREJEMANJE KRVI 
 
Ob rojstvu so vam marsikomu nekako zamenjali kri že v sami porodnišnici in mnoge matere 
ali mnogi posamezniki tega niti ne veste, niti niste pomislili ali razmišljali, da to pravzaprav 
sploh tako je bilo.  
 
Nič hudega, če imate zamenjano kri. Ste pač živi, živahni in zdravi. Tako so vam opevali, če so 
vam sploh poudarili. 
Kar nekaj je takšnih ljudi, vidim, že tudi v temu druženju, kateri niti ne veste, da ste kdaj 
dobili karkoli že kot otročki dodane krvi. 
 
Vsaka kri prinaša določen zapis. Vsaka kri je energija ali bitje. 
To je tako, kot vam mnogokrat opevajo Naša Visočanska Gospoda, da vsi tisti, kateri imate 
določene predmete, določene skupine, skulpture, se pravi, določene postavitve, so sprejele 
te skulpture na sebe določeno energijo. Ta energija vibrira in nastane živo bitje. Tako kot 
okoli telesa nastane energija ali avra, katera se giba, se pravi, se enako dogaja tudi na bazi 
materije vsakega predmeta. 
 
Enako se dogaja tudi s krvjo.  
Kri je namreč živa energija, živa struktura. Pravzaprav, če se Smemo tako direktno pošaliti 
ali nekako častno imenovati, je kri samostojno bitje. Je kri pravzaprav samostojna energija, 
katera je razčlenjena na več podzvrsti. In ko nekako dobite tujo kri v sebe, se pravi, prav 
kose ali deleže od tega bitja dobite prav vi, čisto sami.  
Zato nekateri močno nasprotujete, nasprotujejo in bodo še nasprotovali menjavanju, 
dodajanju krvi ali krvne strukture. Vendar, velikokrat pri posegih vam, žal, dodajo prav kri 
zato, da si nekako telo opomore, ker je mnogo izgube krvi. 
 
V današnjemu dnevu se bomo naučili in vas Bomo pripeljali, kako ločiti to energijo tudi od 
telesne strukture. Kaj to pomeni? 
 
Čisto preprosto! 
Ko dobite drugo bitje v sebe, se tudi vaš karakter spremeni.  Spomnite se in opomnite se! 
Kakšni ste bili, predno ste šli v narkozo, predno ste šli v kakršnokoli stanje spanja, 
menjavanja, dodelave ali česarkoli drugega? Ko ste se prebudili, niste bili več vi, čisto sami. 
Spremenila se je energija zapisa.  
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In tudi, če ste vi sami podarjali kri, zato, da bi dobro delali za druge, vsekakor žlahtno, 
častno, vendar je dobro, da iz krvi, katera je morda še vakuumirana v posebnih posodicah 
ali pečatih, da poberete energijo, svojo, nazaj. Se pravi, duhovno bitje, katero je prelito 
preko krvi, da to energijo poberete nazaj. 
 
Učili vas bomo in naučili, kako prepeljati oziroma pobrati iz krvi svojo strukturo, če je že v 
krvi drugega sočloveka. Tako, da, tudi skozi to se pobira ta energija nazaj. 
To je izjemno pomembno postavitveno delo, kjer skozi to pride do menjavanja zapisov. Zato 
lahko vi namesto nekoga živite karmo ali obratno. Drugi namesto vas živi karmo ali pa ga, če 
ste vi višje vibrirni, predvsem popravljate, spreminjate in podpirate. Takšen človek je zmožen 
spreminjati sam sebe, svoje zapise, svoj karakter in svoj jaz ali obraz. 
 
KOMA 
 
Mnogi, kateri se nekako zbujajo iz kome ali iz različnega stadija, so drugačni. To poznate. 
So tako drugačni po mišljenju, po karakterju, po vedenju, po obliki telesa, po obliki obraza, 
po strukturi telesne energije, po očeh, po nasmehu, po vsem. Vendar ne zato, ker bi bili le 
operirani ali nekaj dali skozi, le zato, ker se je tuja energija pomešala med vse vas.  
 
MENJAVANJE ORGANOV 
 
In nenazadnje, ko menjavajo pravzaprav organe – vsak organ je izjemnega pomena.  
To ne pomeni, da vi kot darovalec ali tisti, kateri sprejema kot sprejemitelj, upam, da Sem 
našel pravi izraz?, ne sme sprejeti organa, da mu reši življenje, Bom Jaz dejal takole: 
 
Vsak organ je izjemnega pomena. Vsak organ, katerega dobite v telo, se giba na določeni 
frekvenci, tudi, ko je izven fizične človeške materije. 
Ko je postavljen v neki posodici ali v neki posebni tekočini ali hlapu, da je na določeni 
temperaturi še vedno uporabljen, toliko časa duh od duhá, energija od živega ali 
negibljivega, od katerega se je nekaj pobralo, se prestavlja in prenaša skupaj z organom. To 
pomeni, da dejansko dobite celotno strukturo v sebe in poleg sebe. 
 
Zato bodite pozorni! 
Ni to vse, kar se dobi skozi organe, skozi človeško energijo. Tudi bitja, katera so skrbela za 
določen organ, za določenega posameznika, skozi določen organ, se pripnejo na vas in 
pričnejo obhajati vas. 
Zato marsikateri doživljate določene nemire, vendar le zato, ker je v prostoru marsikaj tujega 
in nekako podarjenega ali prišleka.  
 
Vendar, to ne pomeni vedno slabo. 
To pomeni, da je prav in pošteno od vseh nas, da veste, kaj dobite in kako zbalansirati in 
uravnavati tudi fizično telo.  
 
Pomembno je, da se zavedate, da skupaj z organom dobite bitje njegovega vstajenja ali 
življenja v sebe in da dobite približno 25, morda tudi do 125 ali 135 bitij, kateri tudi po 
zunanji strani kot vodstvo, kot vodilni – tako na materiji kot na višji osnovi, zasnovi, skrbijo 
za določeno telo. 
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To pomeni, da dobite še dodatno vodstvo, dodatno skupnost ali dodatno obtežitev. 
 
Ker je organ še vedno živ, materija človeka ali tista energija posameznika ne more iti v 
ponovno rojstvo. Zakaj? 
 
Dokler je delček od njega živ in tisti, kateri je morda že upepeljen ali pa drugače pokopan, 
ne more iti v novo rojstvo ali pa si ne sme privoščiti ponovnega rojstva, ker, če se odloča za 
ponovno rojstvo, se porodi dete brez določenega organa.  
Zato se pri vas, na bazi Zemlje, rojevajo otroci, kateri so brez organov, ker so jim v 
prehodnemu življenju uničili, odvzeli ali morda le transportirali, transplantirali, da Bom 
pravilno, po Moje nekako takole, se opravičujem, vendar, ravno slovensko Meni ravno ne 
gre, se pravi, se ta energija še ni spojila nazaj. 
 
Običajno takšne duše stojijo, čakajo v določenemu času, da pride tisti, kateri nosi njihov 
organ, znova v njihov svet, če je enakopraven. Potem se soočita – ta, kateri je čakal na svoj 
organ ali na svoj delež in ta, kateri je živel v tej postavitvi.  
 
V temu vmesnemu svetu pride do njunega soočenja. Običajno je tako, da so nekateri 
pocrkljani, tisti, kateri so rajni, predvsem tisti, kateri so upepeljeni, ker so na ta način sebe 
razbremenili. To jim je v čast ali v nekakšno počastitev ali pocrkljanje. 
 
Vendar tisti, kateri pa je dobil organ, pa pomeni, da se sedaj sooča z dejstvom, da v 
naslednje rojstvo mora prenesti svojo lastno materično energijo, brez katere pa on ne 
more iti v novo rojstvo. Lahko gre v novo rojstvo, vendar bo znova brez organa, kar pomeni, 
da si dva bitja podajata ali nekako konfrontirata, kdo bo nosil določeno zasnovo. Me 
razumete? 
 
Tisti, kateri je upepeljeni, je čakal na svoj delež, tisti, kateri je nosil ves ta čas ta predelni del, 
ali materijo ali kos od tegá, se pravi, pa se mora odločiti, ali njemu vrniti to in biti sam, ker ni 
v času življenja bil zavesten ali ozaveščen, da je potrebno v času živega materičnega življenja 
pobrati svojo energijo iz organa, katerega so mu odstranili, energijo nazaj. 
 
To pomeni, da v času fizičnega življenja vsi tisti, kateri imajo, ali kri ali določen organ ali 
karkoli tujega, še živega iz sočloveka, nekateri imajo na Zemlji celo iz živali, je pomembno, 
da se zavedajo, da je to nekaj, kar jim gre le za določen čas. V določenemu momentu se 
morajo soočiti in vrniti to nazaj tistemu, lastniku ali prvotnemu bitu. 
 
Če se nekako ta ne odloči, da mu vrne nazaj in da gre v ponovno rojstvo brez določenega 
organa, pomeni, da mu ostane le eno – da sprejme dušo, duhá, celotno materijo tistega, 
upepeljenega, bom Jaz nekako tako zelo preprosto opeval, da se bomo razumeli in Mi boste 
sledili, se pravi, je pomembno, da njega sprejme v sebe. Tako se oba v eni telesni strukturi 
tudi porodita ali povijeta. 
 
To vpliva lahko zelo močno na plod, na samo rojstvo. Lahko se rodijo otroci z dvema 
glavama, s štirimi rokami ali morda z različnimi nogami, izrastki. Kot bi bila dva različna telesa 
skupaj zraščena. To je skorajda v 99-ih procentih le plod predhodnega manipuliranja, 
prestavljanja in ne pobiranja ali ne sestavljanja svojih energij.  
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ABORTUS, SPLAV, SPONTANI SPLAV 
 
Bodite pozorni! 
Mnogokrat pa se zgodi, da se dva spustita v ponovno rojstvo v eno silhueto, v eno telo in 
se spusti kot abortus, kot splav ali spontani splav ven iz telesa. 
 
Zakaj se to naredi? 
Zato, da tisti, kateri je prenašal določen organ in kateri je skrbel za določen organ, dobi 
zasnovo ali zasnovko iz fizične materije matere ali očeta, da lahko pobere nekaj za sebe 
znova nazaj. 
Tako pride do celitvenega dela ali do ponovnega dela, da ta otroček ima zasnovo za zdravo 
telo, za zdravo energijo in da nazaj ali podari nazaj tistemu, kateri je čakal na svoj organ. 
 
SPANJE, »SMRT« V ZIBELKI 
 
Če pa do tega ne pride, se pravi, se pa velikokrat zgodi, da pride v določenemu momentu 
do spanja. To pomeni, da tisti otroci, kateri so nekako porojeni in se niti dobro ne zavedajo 
svetá okoli sebe, le preprosto zaspijo in se več ne zbudijo.  
Tako pravite kot spanje v zibelki ali nekako pri vas imate zelo neprimeren izraz »smrt v 
zibelki«. Zelo neprimeren izraz.  
To je spanje ali zaspanost. To je tisto, kar je najbolj pametno, plemenito ali nekako najbolj 
primerno. 
 
Ko se zgodi to, se pravi, nekako po nekaj mesecih ali nekaj tednih, se pravi, se za oba zdravo 
zaceli zasnovka. 
 
SKUPNO ŽIVLJENJE, VENDAR LOČENE POLOVICE 
 
Kadar pa, se pravi, onadva živita in se odločata, da bosta skupaj preživela življenje, so pa 
takšni ljudje zelo veliki posebneži. Telo imajo razrezano, zelo izrazito imajo ločene polovice 
telesa – kot, da bi na eni strani gledali eno telo, na drugi strani gledali drugo telo. Prav vidite, 
kako so karakterno ali nekako vizuelno, zunanjo, zelo zelo usklajeni ali nasprotni.  
 
In ne le zunaj! 
Tudi znotraj sta dva karakterja, sta dve celoti. In to je tisto, kar je najbolj pomembno, da se 
zavedate, zakaj prehaja ali prihaja tudi do tegá.  
 
In nenazadnje, bodite pozorni! 
Ko se takšna energija, ali telo ali življenje odvije ali razvije, se potem ta dva ločita. In tako 
nastane samostojna enota, kot ena in druga. Kot dva, na novo prerojena bitja.  
Vendar, ta dva gresta lahko kot v novo rojstvo, lahko kot siamska dvojčka, kot enojajčna 
dvojčka, morda kot dvojajčna dvojčka, kot jim pravite, ali pa dva, katera dva se ločita in se 
porodita čisto na drugih kontinentih. Morda tudi se porodijo v isti rodbini. Vendar, to je 
običajno še zelo redkokdaj, vendar le zato, ker bi se dejansko preveč povezovala in bi bilo 
dejansko lahko to zelo, zelo slabo za njun razvoj. Takrat ju zavestno ločijo na čisto druge 
celine in vi ves čas veste, da vam primanjkuje ali manjka neki delež. 



 

 6 

 
Zakaj? 
Ker ima on velik kos od vas prav po materiji in tisti, kateri imajo od drugega, se pravi, se to 
res čuti. Zato so dvojčki tako zelo medsebojno vezani ali povezani. In to je tisto, česar se 
morate zavedati.  
 
IZGUBA ORGANOV 
 
Kot tretje, najpomembnejše pa je, da se zavedate, da vsak kos organa, deleža telesa, 
katerega vi izgubite, morda skozi rez roke, skozi rez noge, zato, ker vam morda se dela 
kakšno odmiranje noge ali vam morda odrežejo kos telesa zaradi različne bolezni, zaradi 
rakaste tvorbe ali česarkoli drugega, se pravi, vam lahko odrežejo velik del telesa in vam ga 
nikoli več ne pokažejo, niti ne dajo nazaj. Kaj šele, da bi se vi zavedali, da je to kos vaše 
materije, iz katere morate pobrati sami sebe. 
In dokler ste živi in dokler ste gibljivi, lahko to energijo, iz kosa telesa, tudi, če vam 
primanjkuje en lepi prst ali košček prsta, lahko poberete energijo nazaj.  
 
To je zelo pomembno, saj vedno čutite, da imate del eteričnega telesa okoli vas in čutite telo, 
da imate približno nekako sestavljeno ali postavljeno, vendar je pomembno, da prav energijo 
fizične materije postavite in poberete nazaj. 
To je postopek, preko katerega vas bomo tudi kasneje peljali.  
 
SPONTANI SPLAV – celitev zasnove 
 
Dekleta in žene, katere so doživele splav, abortus, kot nekaj, kar je šlo spontano navzven, 
je vedno zaradi tegá, ker se je nekdo celil, zacelil in skozi vas, skozi vašo srčnost, skozi vašo 
predanost dejansko zacelil svojo zasnovo, da je dobil neko zdravo celoto za novo vstajenje, 
za novo življenje v ponovnemu ciklusu materije ali pa odhoda drugam. 
 
Tako, da, bodite ponosne na to! Karkoli je bilo, pa čeprav je zelo težkega, bolečega, vendar 
celota, ali širina ali veličina, pa je zelo zelo žlahtna in veličastna. 
 
Nekatera dekleta ali žene ste v življenju prebrodile tudi po dva, tri ali več splavov, kar 
pomeni, da ste tolikim energijam ali dušam pomagale spustiti in se zaceliti. Vendar, nekateri 
se vračajo tudi v ponovno rojstvo, v materični krog k isti ali enaki, identični materi znova 
nazaj in se morda čez leto ali dve znova porodijo. 
Kar nekaj je takšnih deklet oziroma otrok, kateri ste se tako ponovno izborili povezavo ali 
čast, da ste se rodili in porodili, malce z zamikom, znova k isti materi ali energiji znova nazaj.  
 
Tudi to energijo bomo pobrali potem nazaj. 
 
Očetje, kateri ste doživeli, da ste izgubili na takšen način nekakšnega otroka, boste tudi, skozi 
postopek, pobrali fizično materijo nazaj. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
V sami materiji otročka, pa je lahko le mali, centimeter ali dva ali le mala pikica, se pravi, 
katera se izpusti – nekatera dekleta kot vidim, se tukaj niti niso zavedala, ker se je vse to 



 

 7 

zgodilo v enemu mesecu, še predno je prišlo do prebuditve srca, se je vse to spustilo 
navzven, je ravno tako notri, v tej zasnovi ali telesni strukturi bila življenjska sila, tako matere 
kot tudi očeta.  
 
Tako, da vas bomo peljali po postopku, da boste pobrali tudi to energijo nazaj. 
 
Tisti, kateri niste imeli in nimate takšnih izkušenj, pa boste skozi ta postopek, katerega vas 
Bomo peljali, morda pobrali in sestavili energijo v zapisu, katera je bila morda postorjena 
po strani rodbine in se vi niti ne zavedate, se pravi, se bodo energije preprosto prislonile 
na vas v nekemu balonu in se bodo potem transformirale k določeni osebi, katera je krvno 
vezana na vas, pa je to lahko tudi družina, rodbina širšega porekla. Se pravi, boste le tisti, 
kateri boste naredil nekaj, niti ne boste videl točno za koga ali kaj ali pa boste vedeli. Se 
pravi, in se bo spustila energija, kot bi se privakuumirala in v določenemu momentu jo boste 
odposlali na določeno osebo in ji tako pomagali vrniti energijo nazaj. 
 
Vsaka energija otročka, organa ali bitja prosto lebdi in to energijo Bomo nekako tik nad 
Zemljo tudi pobirali in jo spajali nazaj.  
Zato marsikatere matere, katere ste šle skozi splave ali nekakšne izpuste ali izgubo otrok, 
zaznavate lebdilno energijo, katera je prisotna tu in tam in vam dela zlo, slabo ali predvsem 
pekočo bolečino neke žalosti. 
 
Pomembno je, da to energijo transformirate, postavite tja kamor sodi, da bo imela dušica 
ponovno priložnost in možnost se poroditi, morda tudi kje drugje. In to je tisto, kjer 
pomagate vdahniti življenje nekomu ali ga izpustiti in mu dopustiti, da ta proces nemoteno 
teče naprej, čeprav ste se morda že odločile, da ne boste imele več otrok. Se pravi, se ta 
energija dokončno odmakne in ji date osvoboditev. 
 
Takšna energija, se pravi, pri abortusih, nekako prosto lebdi nekako zelo blizu vas, vendar 
izven vaše avre. Se pravi, in mnogokrat zaznavate,  kot da bi kakšen otrok ali nekakšen 
vakuum, balonček ali mehurček prosto lebdel ali spal.  
To je tisto, kar je morda zelo pomembno, da energijo poberete nekako nazaj v sebe in 
sestavite sebe, odpustite njega, da se lahko končno osvobodi in je tako kot nekakšna 
kapljevina, katera končno zadiha, kot bi bila neka živa gmota, katera zadiha in se 
transformira in vas tudi osvobodi. 
 
UMETNI SPLAV 
 
Dekleta in žene, tiste, katere ste naredile v življenju umeten splav, se pravi, bomo naredili 
tudi skozi ta postopek nekaj, kjer se boste razbremenjevale, prav osvobajale energije, katera 
je nekako tudi pripeta na vas.  
 
Dekleta, katera so se, ste se in se še bodo odločale za umetni prerez ali zaključek nekega 
rojstva ali pretrganje, se morate zavedati, da ta duša vedno ostane energetsko pripeta na 
vas, vse dokler ne dobi priložnosti novega rojstva.  
Zato vse tiste, se morate zavedati, kateri ste imeli neki splav ali abortus in ste potem 
ponovno rodile in donosile, se je ta energija običajno spustila in se je spuščala v rojstvo 
novega otroka in skozi njega se tudi čisti in zaključi ta energija.  
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Tako, da boste malce vedele, da boste manj obremenjene in manj žalostne. Se pravi, se 
vedno takšna pripeta energija običajno spusti v ponovno rojstvo in se morda z zamikom leta, 
dveh ali desetih let, ponovno porodi in spusti skozi vas in tako vam tudi oprosti. 
 
Energije ali bitja, katera ostanejo pripeta ves čas, se pravi, če mati ne dopusti ponovnega 
vstajenja ali življenja, da se morda, kako naj se izrazim?, kot prekine ali zapre, da ne želi več 
imeti ponovnega rojstva ali biti ponovno mati, pa je potrebno to energijo transformirati proč 
od sebe.  
 

Na vsako žensko ali mater se naredi nekakšna takšna energija, vez, kot 
nekakšen balonček in je pripeta na njeno fizično telo. Običajno na rodni 
predel. 
Zato tudi mnogokrat zaznavajo prihod določenega bitja, ker se nasloni na 
njih in je nekako še kako zelo živ. Zato mnogo deklet ali žena jokajo in 
nekako žalujejo za tem, kar je bilo postorjenega. 

 
Prenehajte se obremenjevati! Bomo šli skozi, kako narediti, postaviti, da se osvobodi to bitje 
in tudi vas. 
 
Nenazadnje, bodite pozorni! 
Tisti otročki, kateri so nekako do devetega leta in pol doživeli le preprosto spanje ali so 
zaspali, do devetega leta in pol, ne do devetega meseca, do devetega leta in pol, ve kot 
matere lahko poberete svojo energijo iz njegovega telesa navzven. 
Preprosto zato, ker duša prenese popolno plast vsegá – tako materičnega telesa, 
energetskega telesa, razumskega, umskega, čutnega, zaznavnega, vizuelnega, vidnega, se 
pravi, to je veliko, veliko bitij in vsako bitje ima svojo plast ali svojo priponko v sodelovanju 
neke gmote. 
 
In vsaka mati, katera dopusti, da skozi telo pride neki plod, se njena energija tudi podeli v 
sam plod. Ko plod zaspi ali otrok zaspi, ima ona vso pravico pobrati sebe nazaj. Takrat sebe 
sestavi iz njega nazaj in izpodrine ta delež, kateri je pripet – njegov ali od otročka v njo, se 
pravi, in se ta energija znova vrne nazaj v otročka. 
Ta duša se potem končno odcepi in dobesedno se prav odsesa, kot bi bilo konec tega 
priseska in končno postane samostojna in odrasla energija. Tako ji date možnost 
osvoboditve, možnost ponovnega rojstva ali pa odrine tudi drugam.  
 
Takšna duša ima vedno častno noto do vas, ker ste jo osvobodili. 
 
Mnogo je postavitev, kako kaj narediti ali postoriti, da se vi razbremenite in hkrati, skozi to 
razbremenjenost, osvobodite tudi tistega nekoga, kateri je prišel v povezavo ali sodelovanje 
z vami.  
 
KLINIČNA SMRT, KOMA 
 
Vsi tisti, kateri nekako doživijo klinično smrt, tako jo vi opevate, se pravi, pri nas bi dejali 
delni polsen ali pol spanje, se pravi, da padete v neko postavitev, morda od kakšnega trka, 
od kakšne nesreče, dobesedno čutite, kako padete iz telesa navzven.  
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Se pravi, imate prometno nesrečo, v kateremu pride do trka. Takrat vi zdrsnete iz telesa 
navzven. Se zavedate, da gledate morda telo nad seboj ali pa, da ste poleg telesa in ko se 
poskušate vrniti v telo, je neznosna bolečina in se ne morete več vliti nazaj, se pravi, 
ostanete približno prislonjeni tudi na ta organ, na del, na telo, na karkoli pač se nasloni ali 
obdrži dušinska zmes na fizične zmesi. 
Takrat običajno počasi tonete v sen ali v pol spanje  ali v komo. Tudi ta energija ostaja 
zunaj v avri ali v temu vašemu balonu. Če se avra ne odpre imate to energijo znotraj, 
drugače se lahko odtrga. Tako kot oljna kaplja od velike oljne površine, se pravi, tudi 
samostojno zapleše, zarotira in se odmakne ali izpusti iz avre.  
 
Če je dovolj, se pravi, zbranosti na fazi materije, se da tudi to energijo pobrati na identičen 
postopek nazaj. Se pravi, da jo lahko vsrkate v sebe nazaj v telo. Vendar, mnogokrat tisti, 
kateri so se prebudili iz kome in so vas nekako pokrpali, sestavili ali razstavili in ponovno 
sestavili, se pravi, zaznavate sebe zunaj in ne le znotraj. Se pravi, prav čutite, kako niste več 
vi vi v notranjosti telesa, ker je vaš delež zunaj in samostojno hodi okoli vas.  
Zato tudi zaznavate korake. Zato tudi zaznavate v prostoru prisotnost nekoga in vas postane 
strah. In to je le vaš delež, kateri samostojno hodi poleg vas, da bo skupaj z vami zaključil 
življenje, ker je to njegov zapis. Kar pomeni, da skozi enaki postopek, kot vas Bomo peljali, 
boste pobrali in sestavili tudi kose nazaj.  
 
NEZAVEST ZARADI ŠOKA 
 
Vsi tisti, kateri se od šoka zgrudite v nezavest, morda enkrat ali dvakrat v življenju,  enako 
izgubljate. Se pravi, iz telesne materije pade navzven v avro velik kos vas in se potem, kot 
bi se energija sesirila, jo zaznavate kot, da ste ob telesu.  
Telo prične po svoje nekako gledati, hoditi in dobesedno čutite kot, da sta dva telesa. In 
dejansko fizično telo pade, vi pa ne morete pobrati telesa, ker ste poleg telesa.  
 
To se dogaja mnogokrat, ko doživite tudi kakšno informacijo, katera vas res spravi v šok. 
Se pravi, tudi takrat vaša energija zdrsne navzven.  
Skozi enaki postopek boste tudi takšno energijo lahko pobrali ali zlili nazaj v sebe. To je tisto, 
kar je najbolj pomembno.  
 
In ne le to! 
Skozi to življenje, se pravi, vsa ta energija žive energije, dokler ste živi in gibljivi, tako kot se 
nekako gledate, opazujete, občudujete ali sestavljate, spajate, ljubite – kako naj vas drugače 
opevam ali nekako imenujem?, je to energija, katero imate na bazi Zemlje. In to je nekaj, kar 
v bazi življenja ali v tej plasti lahko pobirate – zakonsko dovoljeno po naših zakonih, po 
Univerzumu oziroma po zakonih Univerzuma, lahko varno poberete sebe nazaj! 
 
 
POBIRANJE DELEŽEV, ZLIVANJE ENERGIJE IN ZAPOLNITEV NOTRANJOSTI 
 
Torej, postopek, preko katerega vas Bomo peljali, popeljali, da se izlušči karma tujca iz tega 
življenja ali da vi poberete deleže, kjer je bilo kaj vašega darovanega ali pomešanega med 
drugega, se pravi, znova dobite nazaj. Kot, da daste dam-daš. To je to, kar je izredno 
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pomembno. Tudi, če je oče podaril sinu ali mati podarila hčerki, se pravi, je potrebno 
osvoboditi te energije in se zliti znova nazaj.  
 
Boste videli kasneje, ko bodo nekateri, katerim jim primanjkuje tako morda kos ali delež 
roke, delež gibljivega dela, se pravi, delež organa, boste prav čutili masovno, se pravi, ko se 
boste pobrali, da je drugačna kompaktnost na rodilih ali v notranjosti.  
 
Se pravi, tiste ženske ali žene, katere ste ostale morda brez jajčnikov, brez določene 
maternice, ali brez določenega organa ali reza zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega 
stadija, boste čez čas dobesedno zaznavali gosto zapolnitev znotraj, točno tam, kjer vam je 
primanjkoval organ.  
 
Nekateri imate le eno ledvico, se pravi, se bo po enakemu postopku zlivala nazaj energija 
fizične materije, da boste vi pobrali energijo nazaj prav po fizični strani. 
 
Zelo zelo je krivično, da nekako vas niso skozi življenja naučili pobirati energijo nazaj! 
Se pravi, ko vam preko nekega reza zaradi posega nekaj odstranijo, vam tisto dobesedno 
odmaknejo.  
 
POROD –  POSTELJICA OTROKA 
 
Tako kot dekleta in žene, ko rodite, vam posteljico dobesedno spustijo od vas navzven. In kaj 
se zgodi? 
Iz te posteljice, kjer je najlepša, najbolj mogočna energija za oba, tako za otroka kot tudi za 
mater, se pravi, je najvišja svetleča, svetloča energija, jo vi dejansko ne sprejmete, vendar 
jo vržejo v koš za smeti, odpeljejo in poskrbijo za odpadek, kateri je še kako zelo zelo 
veličasten. 
 
Mnoge ženske ali žene se niti ne zavedate, da je potrebno iz te posteljice otroka pobrati 
sama sebe tudi nazaj.  
 
To je energija, katera vam daje prav nekako zapolnitev, polnost ob srcu. Zato veliko žená 
postane praznih, žalostnih, padajo v depresijo, poporodno depresijo, poporodno žalost, 
poporodno bolečino, se pravi, ker jim energija dobesedno izgine iz njih nekam, kjer nima 
nihče ničesar od tegá.  
 
Zato bi vam svetoval, da se pravzaprav skozi postopek, katerega Bomo podali, lahko 
sfokusirate tudi na to. Peljali vas Bomo po postopku, skozi katerega boste pobirali to energijo 
tudi nazaj.  
 
 
ODŠČIPI, BRISI, DAROVANJE ALI PREJEMANJE KRVI 
 
Nekateri, kateri se niti ne zavedate, da ste kdaj koli prejemali ali kri ali darovali kri, so vam 
karkoli rezali, odščipnili znotraj, naredili kakšen odščip. Tudi to, da vam na pregledu, 
ginekološkem pregledu odvzamejo odščip in vam odrežejo, odščipnejo košček materije, je 
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res droben, vendar, še vedno je to nekaj, kar vi vedno znova lahko poberete energetsko 
tudi nazaj.  
 
Zato se dekleta in žene po odščipih ali po brisih, se pravi, kjer doživljate odščipe – ne bris, 
kjer poberejo ali popraskajo, se pravi, kot z nekim loparčkom – kako naj se drugače izrazim?, 
se pravi, in vzamejo nekakšen vzorec, je to tisto, kar morate pobrati nazaj. Ker po takšnih 
odščipih se počutite prazne, žalostne. Dobesedno, kot bi vam energija bila prazna v temu 
rodnemu, trebušnemu in srčnemu delu.  
 
Zakaj? 
Ko nekdo seže v vas, naredi odščip, vam odlušči nekaj, kar je lahko zelo drobnega ali 
malega, vam dobesedno s tem kosom odvzame nekaj, kar je vašega in vam vzame energijo 
skozi materični košček navzven, ga da in ga potem dobesedno odda.  
 
Kolikokrat v življenju so vam naredili različne ščipe, poskuse?  
Lahko tudi na požiralniku, lahko tudi na pljučih, lahko tudi na katerih drugih delih prebavila. 
Se pravi, skozi vse to je to tisto, kar boste pobirali, po nekemu postopku, energijo tudi nazaj. 
Zakaj? 
Zato, da bo materija dobila v sebe tiste kose, da boste sebe zapolnili in da se bo energija 
znova zapolnila prav po fizični bazi materije. 
 
IZRASTKI (hemeroidi, otrdlina, notranja bradavica, bule) 
 
Tisti, kateri imate različne izrastke, se pravi, kot tujke ali tujca, kako naj se drugače izrazim?, 
v notranjosti, v kateremukoli delu, se pravi, tako po deležu, se pravi, kot bi vam nastajala 
neka tvorba, kot morda kakšni hemeroidi znotraj v črevesju, kot morda tvorba izrastka 
določenega dela znotraj v telesu, se pravi, kot kakšna tvorba, otrdlina, kot notranja 
bradavica, se pravi, je to nekaj, kar je od tujca, od drugod prešlo v vas in živi »za vas« 
nekako znotraj v sistemu, je to tisto, kar boste pobrali znova nazaj in se lahko energija 
bule, izrastka, kar samodejno prične postopoma zmanjševati in izparevati.  
 
Bodite pozorni! 
Mnogokrat se zgodijo določeni izrastki, kar tako, čez noč, na zunanjemu delu telesa, se 
pravi, je tudi nekaj, kar je tujega, morda, skorajda 99-procentov povezano z materijo 
nečesa od nekoga, je pripeto na vas. In vi celite nekaj, kar raste na vas, morda kot kakšen 
izrastek, je to nekaj ali kos za nekoga, kateri ima nekaj pripetega na vas.  
 
To je, to so te, ne ravno insekti, kako naj se izrazim?, se pravi, energije, katere se prisesajo 
kot z bičkom na vas in živijo in pobirajo to energijo ali hrano iz vas zato, da sebe celi, da 
sebe zaceli. Če so bile morda kakšne opekline, kakšne zunanje poškodbe, se pravi, toliko kot 
on potrebuje zdrave energije po bazi fizične materije, takšna izboklina ali zunanja poškodba, 
ali izrastek ali oteklina vam tudi nastane, ker bo on pobral energijo iz vas za sebe, v vas pustil 
poškodbo in tako lahko nastane tudi rakasta tvorba na koži ali kakšno kožno znamenje. Se 
pravi, to je ta menjava ali pobiranje teh energij.  
 
Glede na to, da je materija kot en velik atom, kateri je sestavljen iz večih atomov, različnih 
rudnin, različnih mineralov, predvsem pa vode ali vodne silhuete ali vodne postavitve, se Jaz 
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postopoma nekako Bom odmaknil in Bom dopustil, da bo Naše Visočanstvo pravzaprav 
peljalo skozi postopek in vas prepeljalo do tegá, da boste vi, v današnjemu dnevu, pobirali 
tisto, kar ste izgubljali, znova nazaj.  
 
Lepo pozdravljeni. 
 
Takole. Sedaj Bom postopoma Jaz nekako prevzel. Ponižna zahvala. In Bom nekako kot 
Jorgovanski Vladni mož tudi nadaljeval in vas peljal po postopku ali po tej postavitvi znova, 
znova naprej v pobiranje. 
 
Predhodno Sem se moral nekako udeležiti darovanja, tako, da Smo vsakemu posamezniku 
odprli in priprli in postavili tako, da bo sedaj, skozi to tehniko, res pričelo dobesedno, v 
energetskih zaščitah, prihajati vaše deleže ali materične energije znova nazaj.  
 
Vendar, daritve so podarjene tako, da se bodo sproti, pod našim nadzorom filtrirale in 
nekako očiščene vračale k vam nazaj. Tako, da vam ne bo potrebno niti kaj čistiti, kaj šele 
živeti!  
Pomembno je, da boste kose dobili nazaj, očiščene in speče, se pravi, da se bodo nalili na 
deleže ali delno materijo, točno tam, kamor sodijo. In ne boste živeli njihove karme oziroma 
vaše karme od tistega časa. Se pravi, to je tudi daritev filtriranja, katera je le danes ali nocoj 
podarjena le za tiste, kateri ste tukaj se udeležili tega druženja. 
 
Sedaj bi vas nekako popeljal skozi to tehniko in poskušajte nič razmišljati, kje vam kaj 
primanjkuje, kje imate morda kakšno tujo kapljo krvi ali tujo energijo. Tudi tisti, kateri ste 
dobili, pazite to!, določene, določena pomirjevala ali določeno tekočino, tudi za,  kot umetne  
popadke, se pravi, tudi določeno tekočino, da ste spali ali da so vas nekako skozi določena 
cepiva cepili, se pravi, je znova tekočina, je znova energija, katera se bo po enakemu 
postopku tudi luščila iz vas.  
Tako, da vam predlagam, da nekako Mi sledite in da poskušate v miru slediti. Bom poskušal 
res počasi voditi skozi postopek, da boste res v celoti naredili, pobrali in sestavili sami sebe. 
 
TEHNIKA – POBIRANJE DELEŽEV (posnetek 49:36) 
 
Počasi zaprite oči. Popolnoma, popolnoma se sprostite. Prav vsak delež sprostite. Kar misli 
pomislite ali usmerite na glavo in začutite, kako imate mehko glavo.  
Poskušajte ne ropotati, da bodo drugi lahko sodelovali in v miru tudi delali. 
 
Misli usmerite na obraz in ga popolnoma sprostite. Misli usmerite na vrat in naj pritisk 
popolnoma popusti.  
Misli usmerite na ramena in jih popolnoma sprostite.  
Misli usmerite na komolce in jih popolnoma sprostite.  
Misli usmerite na zapestja in jih sprostite. 
Misli usmerite na boke in jih sprostite. 
Misli usmerite na kolena in jih sprostite. 
Misli usmerite na gležnje in jih popolnoma sprostite. 
Usmerite jih še na prste na nogi, na peto in se sprostite. 
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Z mislimi preplaknite telo, kot od glave do pete in se popolnoma sprostite.  
Uživajte v notranjemu miru. 
 
Vdahnite preko nosa, čisto počasi in izdahnite preko nosa. Znova vdahnite in izdahnite.  
Vdahnite in misli usmerite v grleno čakro, v grlo in jo zaznajte. Tudi, če ne videvate, le misli 
usmerite v to, da zaznate kje je grlena čakra in zaznali jo boste. Kot nekakšen pritisk. Kot bi 
vas poskušalo stiskati v grlu in se sprostite.  
 
Misli usmerite na popek, dva prsta nad popkom. Dva prsta nad popkom zaznajte predel 
energije. 
Vdahnite in misli usmerite na dva prsta nad popkom in jo zaznajte. Pritisk. Čutite pritisk? 
Energija, katera se postavlja.  
 
Misli usmerite na dlani, na dlančne čakre. Na levo in na desno stran. Tam, kjer vam teče 
energija, zdravilna energija, saj poznate! Usmerite v sredino svojih dlani svoje misli in 
zaznajte čakre. Na levi in na desni. 
Vaše roke postajajo vedno težje. 
 
Znova vdahnite. Zadržite dih in izdahnite.  
 
Sedaj pomislite na to, da je nekako pred vami veliko, veliko sonce. Velika okrogla gmota 
žgoče sončne energije. Tudi, če je ne vidite, poskušajte se spomniti, kako izgleda sonce.  
Ko ga imate pred seboj, ga premaknite višje, tako, kot bi ga pred vami potisnili nad vas. 
Vendar ne nad kronsko čakro!  
Premaknite ga tako, kot bi ga imeli pred seboj, kot bi k njemu hodili, vendar višje in višje 
nad seboj. 
 
Pomislite na to sonce in vdahnite njegovo žgočo svetlobo v grleno čakro. Z vdihom skozi 
nos postopoma vlecite to energijo sončne svetlobe v ta predel grlene čakre.  
 
Opazujte, kaj se dogaja? 
Vaša čakra se širi in polne. Kar vrtinči se. Opazujte to.  
 
Vdahnite in izdahnite. Ostanite pripeti na to sončno, zlato energijo.  
 
Sedaj opazujte to sonce. To sonce se bo zlilo kot široki snop, kot velik stožec pred vami. Ne 
nad vami – pred vami.  
Opazujte sončno svetlobo, kako se steka kot zlata sončna svetloba, kot bi nastajal 
nekakšen stožec.  
Sonce je vrh stožca. Njegovi žarki ali snop svetlobe pa se spira pred vami, nad vami, proti 
zemlji.  
 
Ne glejte, kam se vkorenini sonce. Ni pomembno!  
Pomembno je, da ne gre globoko v notranjost.  
 
Vdahnite. Misli usmerite v dih in zaznajte energijo v pljučnemu predelu.  
Zaznajte, kako se energija znotraj vas vrtinči prav v predelu pljuč. Zasnovnika. 
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Sedaj to energijo ozavestite. Opazujte jo. Prav simpatično poglejte, da ste skorajda 
prenehali dihati in se ne ukvarjate z dihom. Čudovito! 
 
Sedaj se spustite s to energijo, ko jo ponovno vdahnete, jo spustite dva prsta nad popkom, 
vendar znotraj v telesu.  
Ali čutite, kako vam energija drsi? Kot bi se vam hotelo malce zavrtinčiti.  
Spustite jo v predel tik nad popkom. Dva prsta nad popkom boste zaznali kot neko 
vrtinčasto gmoto in za to vrtinčasto gmoto se postavite. 
 
Poskušajte se zaznati kot, da ste vi za to energijo. Kot, da je ta kepica vi ali vaša energija. 
Kot bi hoteli pogledati skozi okno. Kot bi bili otročki. Poigrajte se! 
Prav poskušajte biti kepica vi in da ste znotraj v telesu, tik za to vrtinčasto energijo. 
 
Sedaj rokice, ker ste malo, malo telo v velikemu telesu, naslonite tako, kot bi se znotraj v 
telesu poskušali nasloniti z njenimi ali z notranjimi rokami, naslonili na kožo ali na meso – 
znotraj v telesu. Ne zunaj! Znotraj! 
Leva rokica se prisloni na meso znotraj, kot bi se prislonili na kožo.  
Ali čutite na fizični materiji roko, kako se je povezala nekam, ko vi vodite malo silhueto?  
 
Znova vdahnite. Nekateri že skorajda ne morete vdahniti. To je nekaj, kar je zelo zelo dobro 
za vas.  
Opazujte levo roko, veliko znotraj in opazujte svojo roko, malo roko, kako je kot prilimana 
na notranji del fizičnega telesa. Leva je pritrjena. 
 
Vdahnite in misli znova usmerite na malo telo. In se boste spustili kot v telesu navzdol. 

 
Sedaj misli usmerite v levo roko, kot bi vam v mali roki zrasla desna 
roka in jo pritrdite na fizično telo. Kot bi se prislonili na kožo. Znotraj. 
Kot bi se prislonili na materijo. Se pravi, slonite z notranjimi rokami.  
 
 
 

 
Znova rahlo vdahnite in misli usmerite na desno roko in začutili boste, kako je desna 
fizična roka, velika roka, povezana z nečem, kar je velikega in hkrati božanskega. 
 
Zaznajte znova malo telo. Malo telo, male rokice, kako slonijo z levo in desno dlanjo na 
fizični materiji. Znotraj navzven.  
 
Sedaj misli v malemu teleščku usmerite na notranje nožice, male, male nogice. Povežite 
jih, kot bi stopili v popkovino. Kot bi stopili v popkovino. Nogice usmerite, kot bi stopili v 
notranjost popkovine. Popkovina je cev. Vstopite v to cev. 
Stojite in zaznajte veliko telo, kako je povezano v neko neskončnost.  
 
Sedaj misli usmerite višje, v fizični veliki telesni strukturi. Usmerite jo v kronsko čakro. Ali 
čutite pritisk? Kot, da se pripenjate na nekaj ali na nekoga. 
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Zaznajte, kako kronska energija se počasi odpira kot lijak. Kot bi bila velika, velika, 
ogromna ploščata energija. Vrtinči se. Kot bi nastala velika membrana. Opazujte to 
vrtinčenje. 
 
Počasi se spomnite na sonce, katero je zgoraj, kjer je ostalo zgoraj. Kot bi vzeli iz velikega 
telesa, velike roke, kot bi imeli znotraj še eno veliko telo in s temi velikimi rokami primite 
to sonce in ga zavestno premaknite na membrano. Kot bi ga postavili na to veliko, veliko 
palačinko. 
Kar pritisnite ga. Vendar, ne ga potisniti v notranjost telesa!  
 
Vse se bo vrtinčilo.  
Ali čutite pritisk nad telesom? 
 
Znova vdahnite in lahko vrnete te velike roke nazaj v telo.  
Opazujte, kako se vrtinči ta krogla tik nad vami oziroma je prislonjena v to membrano te 
energije.  
Opazujte, kako se sedaj ta vijolična energija ali nekako ta svetlobna energija prične mešati 
s to kristalno energijo te sončne energije in prične po vašemu telesu, po zunanjosti, teči 
kristalna zlata svetloba. Kot bi vas nekdo polival z nečem.  
 
Opazujte, kako se steka ta energija in preliva in spira vaše telo. Kot bi vam vlivali neko 
gosto zmes preko celega telesa. Kot bi stali pod slapom in opazujte to.  
Vsak košček vašega telesa naj se spira s to energijo.  
 
Še malo potrebujete. 
Ko se dovolj napolnite, pričnete sijati kot sonce, kot kristalna luč. Ali čutite, kako lahke roke 
nastajajo, kot bi želele energije vstati? Ali čutite to? 
Prav energija je pričela oddajati signal. 
 
Nastaja kristalna bela energija, najbolj žlahtna energija. In to iz vas samih.  
Postanite to sonce. Postajate kristal. Oblika je kristalna. Kot velik kristal. 
 
Sedaj misli usmerite v predel nad popkom in opazujte, kako se cev nad popkom prične 
širiti kot velika, velika membrana. Kot bi nastajal velik prehod. Vendar je membrana in 
vrtinčenje čakraste energije.  
Vedno večja je. Pred vami je. Opazujte jo. Zaznajte jo. 
 
Malo pred vami se ta energija, kot na velikemu lasu ali kanalu, vrtinči in nastane 
membrana.  
Sedaj le pričnite opazovati, kot bi rahlo lebdeli, kako ta membrana na sebe vleče koščke in 
delčke energije. Sesa vas same iz drugih delov, iz mrtvih delov, iz požganih delov, iz fizičnih 
ljudi – kjerkoli je nekaj vašega iz tega sveta, iz tega časa, iz tega zavedanja, se vrača k vam 
nazaj.  
 
Morda postajate majčkeno omotični. Poskušajte vdahniti in le počasi opazujte, kako se 
membrana, ko se dovolj napolni, prične zapirati in se vleče kot velik mehur nazaj v vas.  
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Zaznajte mehur v notranjosti vašega telesa. 
Sedaj opazujte. Ta energija se bo po deležih pričela zlivati lahko po telesu tudi tja, kjer vam 
kaj primanjkuje, kjer ste bili morda zaradi kakšnega posega zarezani, se pravi, se energija 
vrača in celi v notranjosti za vas znova nazaj. 
 
Obdržite in ohranite to energijo. 
Potem čutite, kako se napolnjuje prsni koš. Blažena energija se prične zlivati preko srca, 
preko telesa in blažena energija miru in ljubezni vas obda nazaj.  
 
Ostanite v takšnemu trenutku še kakšen trenutek ali dva. 
 
Sedaj vdahnite to energijo mehurja (vdahne) znotraj telesa v sebe, v glavo. Jo z mislimi 
obdržite v glavi in jo spustite po celemu telesu. Kot bi jo iz notranje glave spustili po telesu. 
Ali zaznate rahel hlad? 
Na hitro ste se sprali. Na hitro ste se zapolnili. To je vaša energija, katera potrebuje, da se 
zlije na fizični materiji znova nazaj.  
 
Ohranite to energijo tega zavedanja. Postojte še malo. Še malo. In se že segrevate. Še 
malo. Še malo. 
 
Sedaj izdahnite zrak, kar ga imate znotraj. Zadržite. Ko boste čisto prazni zadržite in nato 
ponovno vdahnite skozi nos in se zavedajte tega trenutka tukaj in sedaj. Le v glavi. Le v 
glavi in zadržite zrak v pljučih. Zavedanje v glavi.  
Obdržite misli kot, da ste budni v glavi. Kot, da bi hoteli pogledati, pa ne pogledate. Ves čas 
ste usmerjeni v glavo.  
 
Med tem časom poskušajte čim bolj zadrževati dih in na hrbtu boste začutili, kako se vam 
odpre kot loputica, prav po hrbtiščnemu delu, kot bi se odprla loputa, zaznate kako nekaj, 
kar ni vašega, odteka ali izstopa iz vas. 
 
Misli usmerite v glavo. Držite misli in zavedanje v glavi in opazujte loputico. Energija teče iz 
vas. To ni vaša energija. To je energija tujega ali tistega, kateri pomaga vam. 
  
Spustite to energijo navzven. Ko se popolnoma odpusti, boste začutili, kot bi se iz nog, 
izpod podplatov ali pete povlekla energija navzven. Kot bi bila po niti speljana in odide iz 
vas. 
Lahko zaznavate mehur ali kot ne-porojeno energijo, brez obličja, gibajočo energijo.  
 
Sedaj z mislimi to zlato energijo, sončno energijo, katero ste imeli nad seboj, zlijte v kožo in 
zaprite to loputico. Kot bi se zalili in zacinili.  
Vzemite si čas in se zalijte, kjer čutite, da je potrebno. Zaprite se. 
 
Ko ste to naredili, dajte znova zavedanje na sonce. Glava vam je prazna, vendar drugačna 
energija.  
 
Sedaj to sonce zavestno izpustite kot, da bi bil milni mehur. Nekateri zaznate kot plunk, 
kako se odpne in prosto prične pluti kot milni mehurček od vas.  
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Znova se zavedajte tega telesa in misli usmerite v vrat, v hrbtni predel vratu, v lopatice, v 
rebra zadaj. Vdahnite in izdahnite.  
 
Misli usmerite na hrbtni predel, tam, kjer so kolki ali ledveni predel.  
Misli usmerite na predel zadaj, kjer je gibljivi del kolen. Rahlo pogibajte kolena. 
Usmerite misli v stopalne čakre, tako v levo kot v desno in zaznajte, kako svetloba sveti iz 
teh čaker v vas kot dva žarometa.  
 
Opazujte to energijo. Sedaj jo imate aktivirano. Lahko skozi to svetlobo opazujete kot 
prašne delce materije, katere so se zlile nazaj. Skozi to svetlobo lahko preko vašega časa, 
vašega življenja, tudi kasneje, opazujete sami sebe, kako se zlivate in vakuumirate znotraj v 
telesu tudi nazaj.  
 
Sedaj to svetlobo povlecite znotraj v telesu, kot bi kosti hoteli napolniti s to svetlobo. Prav 
v kosti pojdite. Kar zaznavate, kako vas nekako kot neko migetanje prelije. To je vaša 
energija, katera se daje za vas.  
 
Dejansko misli usmerite v celotno gibanje rok, kot bi roke v celoti hoteli premikati ali 
gibati. Lahko jih tudi premaknete. 
 
Misli usmerite v celotne noge in to zavedanje. Rahlo poceptajte ali pomendrajte. 
 
Misli sedaj v glavo in jo rahlo, rahlo pogibajte. 

 
Vdahnite, vzdignite rahlo roke in izdahnite. Se 
izpraznite. Počakajte z izpraznjenim zrakom in 
postopoma vdahnite. 
 
 
 

 
Počasi odprite oči in zavedanje usmerite na to kronsko čakro in čutite, kako ste povezani z 
neskončnostjo zgoraj, s končnostjo spodaj, s to svetlobo.  
 
Zaznali boste blaženo, blaženo umirjenost. Vendar, čutili boste, kako se energija zliva. Zato 
boste zaznali kot gibanje ali migetanje, ker se vaša energija skozi to vajo zliva in se 
shranjuje na določeno frekvenco. Kar pomeni, da skozi to, bo tudi energija življenja višje 
zavibrirala.  
 
Še malo se poigrajte. Lahko tudi z odprtimi očmi.  

Dajte energijo v kepico. In se znova 
vrnite. Znova energijo v kepico.  In jo 
obdržite.  
Znova energijo v kepico in jo obdržite.  
Znova še večjo energijo v kepico in jo 
obdržite. 
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Sedaj to kepico objamite, objamite in jo postopoma potisnite vase. 
Zadržite zrak.  
Ali čutite drugačno toploto?  
Energija življenja se usklajuje z vami. Večplastno telo se uravnava z vami. 
 
 

 
Vsa bitja, katera so bila drugje, drugod, so vas končno izpustila. Vsa energija tujih bitij, 
katera je bila pripeta na vas, vas je končno izpustila. 
Svobodni iz tega življenja in ne za nazaj.  
 
To je tehnika, skozi katero lahko sebe, iz tega življenja, pobirate znova nazaj.  
 
Ne usmerjajte se nikoli skozi to tehniko na določen organ, kako naj bi izgledal ali je 
izgledal, vendar le odprite membrano in poberite. Pustite, da se deleži sestavljajo nazaj. 
 
Velik del energije ali skorajda v celoti ste vse naredili. Tisti, kateri se boste hoteli pa naučiti to 
tehniko in še pobirati svoje deleže, pa pojdite po postopku, po posnetku, še enkrat skozi 
doma, ko boste umirjeni in pomirjeni. 
 
Če sedaj dobro poravnate hrbet, ali čutite, kako ste v neki povezavi harmonije zgoraj? Kot 
bi bili cev, kristalna sijoča, zlata cev, katera se preliva v belkasto kristalno energijo. In, ali 
čutite, kako je vaša stopalna čakra prosta in lahkotna? Noge stopala so vam čisto, čisto 
lahkotna.  
 
Skozi to tehniko ste sežgali najtežje usedline, katere so se vam nabrale skozi to življenje. To 
je tudi naše darilo, prav posebej za vas. To si pomnite in zapomnite! 
 
Druge usedline, katere višje vibrirajo, bodo prišle na to točko, najnižjo točko in znova boste 
začutili, kako se pepel ali upepeljena energija znova sestavlja v vaše prste. In, če boste malo 
potem pogibali, boste čutili, kako se energija telesa usklajuje. 
 
Jaz upam, da Nismo bili predolgi in da Nismo bili preveč zahtevni, vendar ste dobro 
sodelovali in zelo zelo lahkotno Smo vam pomagali.  
Tako, da Jaz predlagam, da si sedaj vzamete vsi skupaj malo premora, si malo odpočijete in 
se Bomo potem znova vrnili in znova sodelovali z vami. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim. Samo še trenutek prosim.  
Takole. Končno Smo se nekako res uskladili prav vsi v našemu ozvezdju, Naši Vladarji, vaši 
Vladarji, se pravi, vsi Tisti, kateri so pomembni ali pa Smo pomembni za nadaljnje druženje, v 
temu delu tega spektra ali te postavitve. 
 
Res lepo in toplo, srčno pozdravljeni znova nazaj. In kakor že veste, kakor Smo že nekako kar 
nekaj časa v postavitvi, točno poznate, da je ta drugi del namenjen prav vam, za vaša 
vprašanja, za vse, kar vas pravzaprav zanima, tako na enih področjih, na drugih področjih, se 
Bomo vsekakor, vsekakor potrudili, da vam Bomo res v veliki širini ali čim bolj preprosto tudi 
obrazložili. 
 
Tematika predhodna je nekako podana. Moram priznati, da Sem bil res vesel oziroma kar 
nekako pocrkljan, ker ste res masovno, masovno pobirali svoje deleže nazaj. Bi vam 
predlagal, da tu in tam še morda poskusite narediti določeno tehniko, vendar nekateri ste 
popolnoma vse pobrali in odmaknili.  
 
Tako, da, vsekakor, vsekakor bi vam svetoval, da se tu in tam spomnite na te energije in 
morda njim v čast ali v zahvalo podarite kakšno lila ali pa blagoslovljeno srčno, belo 
plameničko.  
To pomeni, da jo obdržite na levi strani, tik pred srčno energijo. Razmišljajte o energijah, 
kateri je morda hranil vašo energijo ali pa je bil v vas in je šel od vas, se pravi, njim v 
zahvalo podarite to energijo oziroma to plameničko, da Bom pravilno prevajal.  
 
To je tisto, kar nekako naredite. Jo prižgite in jo pustite, da pogori.  
Vsaka plamenička, katera bo podarjena njim v oblast ali v zahvalo, v čast, kakorkoli 
opevam je tudi prav, bo na njihovi dlani, v določenemu času tudi gorela kot plamenica, 
rahlo modrikaste, vijolično lila energije. In, ko boste prešli v določen čas določenega 
ozvezdja, bo Nekdo držal to plamenico na svoji dlani, strani, tako na levi strani. In tako 
boste vedeli, ne da bi govorili, ne da bi se z mislimi povezovali, boste točno vedeli kdo, kaj 
in zakaj je komu vračal, je komu pomagal, je komu kaj usklajeval. To je tisto, kar bo za vas 
vsekakor največja čast. 
Tako, da, če boste začutili, tako naredite. Če tega ne boste začutili, pa tega pač ne naredite. 
 
Takole. Čas je za vaša vprašanja oziroma za vaša področja, tako, da kar z besedo na dan. Kdo 
je pravzaprav prvi, kateri bi želel karkoli vprašati? 
 
 
»Iskren pozdrav, spoštovani Gospodje in vsi, ki ste danes prišli med nas. In iskrena zahvala 
za vse, s čimer ste nas danes blagoslovili. Jaz imam danes eno vprašanje, ki je, ni vezano na 
tematiko, in sicer bi vas rada vprašala, kako je v zvezi s šolanjem, navideznim šolanjem, ki 
ga opravljamo pod Laninim vodstvom? Lana je vrh. Naprej pa je predvideno, da se tudi 
nekateri poučujejo, da posredujejo naprej informacije množicam. Hvala.« 
 
No, pa smo na pravi tematiki. Zelo prijetno vprašanje.  
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Kar se tiče samega šolanja, tako kot večina že nekako veste, se predhodno že pripravljate na 
nekakšno izoblikovanje ali pa tisti, kateri bi radi ali želeli podučevati po temu postopku, 
katerega Mi razkrivamo, vsekakor ste dobrodošli. 
 
Potrebne so obnovitvene delavnice. To je tisto, kjer se skozi obnovitvene delavnice, skozi 
neki sklop, dejansko pripravi gradivo oziroma se gre skozi, skozi vsako tehniko. Tako, da tisti, 
kateri nekako tudi hodijo na obnovitvene delavnice, se pravi, se skozi to gradijo in skozi to 
nekako zgradijo te osnove ali te sklope. 
 
Vsekakor, šola je nekako že v zaključni fazi. Registracija je pravzaprav že tik pred zaključkom. 
Marsikaj je že postavljenega, tako, da danes, do sedanjega časa imamo le obnovitvene 
delavnice preko Lane fizično Pranerjeve. In v obnovitvenih delavnicah je tudi v pomoč 
oziroma v sodelovanje tudi gospodična Maja. To je vse, kar imamo do sedaj postavljenega. 
Ko pa se bodo nekateri izšolali in nekateri, kateri bodo tudi na nekemu preizkusu uspešno 
opravili in nekako se dokazali, pa jih Bomo dali nekako pod okrilje Lane fizično Pranerjeve. 
Bomo dejansko tudi javno obvestili, se pravi, na sami spletni strani Bomo tudi pomagali, 
objavili, kje, kdo in zakaj nekje podučuje, tako, da potem vam bo dosti bližje. Ne bo potrebno 
morda celo Slovenijo prevoziti, da pridete morda do nekega druženja ali do neke delavnice. 
To pomeni, da boste lahko si našli morda kotiček ali kraj malce bližje. 
 
Vendar bodo tisti, kateri se bodo izšolali, tudi objavljeni. Mi jih Bomo poiskali. Nekaj, par, 
nekaj malega jih Bomo potrebovali. Tako, da vsi ostali, kateri pa se bodo izšolali, se pravi, pa 
jih ne bomo nekako promovirali oziroma jim ne bomo tako, da bomo ves čas imeli Lano ob 
sebi ali za vas, se pravi, bo morda tu in tam, nekako kot sklop, kot nekakšen seminar ali 
druženje, nekajkrat v obdobju tudi povabila vse tiste, kateri bodo šolali in jim bo dodala še 
kakšna dodatna znanja. 
 
Tako, da, kakorkoli že, vsekakor, vsekakor se Bomo potrudili za vas. Vendar, zaenkrat pa je 
potrebno še malo počakati, da se boste res izoblikovali. Predvsem pa tudi, da bo Lana fizično 
Pranerjeva  ali Prunerjeva Gospoda dala zadnjo besedo, kdo je tisti, kateri bo res delal z njo 
na morda desni, levi strani. Kakorkoli opevam, vsekakor boste izvedeli ob pravemu času. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Ponižna zahvala.« 
 
Jasara. 
 
»Jutri je 22. februar, ko preidemo še zadnjo membrano. Ali nam lahko o tem še kaj 
poveste? Na kaj naj bomo pozorni? Ali s skupinskimi meditacijami lahko kaj postorimo, 
pomagamo svetu in Sloveniji?« 
 
Vsekakor je pomembna srčna energija. Vsi tisti, kateri dihajo oziroma se želijo nekako 
povezovati s to membrano je pomembno, da začutijo in da so nekako pripadniki te 
postavitve.  
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Pomembno je, da se nekako čustveno povežete s fokusom,  ali s ciljem ali z energijo, z 
membrano, se pravi, vse okoli tegá pa je energija. Skozi misli ali skozi čustva se povezujete 
točno z določeno postavitvijo. In na koncu je dejansko nekaj podobnega, po nekemu 
podobnemu postopku, kot bi dejansko razbijali določene vzorce, na enak način se to tudi 
pobira nazaj.  
 
Ko boste delali ali meditirali, se povezovali ali nekako usklajevali, je pomembno, da ste 
čustveno, čutno odprti in sfokusirani oziroma uperjeni prav v to postavitev in boste imeli 
vsekakor določenega uspeha. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Vsem skupaj en lep pozdrav...« 
 
Pozdravljena. 
 
»… Mojim vodnikom, vsem vam, Arhani in vsem, ki ste zbrani. (Jasara)  
Jaz bi samo se vam zahvalila na pomoči. Veste, da sem bila, še vedno rešujem, a več ali 
manj sem rešila svoje življenjske, kaj naj rečem?, skratka, saj vi veste kaj. (Da)  
Dve kljukici sem naredila. Še eno moram naredit. Tako, da, res vam hvala za vso podporo  
in vso pomoč, da ste me ves čas spodbujali, da sem vztrajala pri svoji odločitvi. Me pa 
samo zanima moja fizična težava, za katero vi veste, da jo imam že cel teden in da je zelo 
boleče, če mi lahko samo poveste, zakaj se mi je to zgodilo – kakšno čiščenje ali kaj je to? 
Hvala.« 
 
Vsekakor vam Bomo pomagali naprej. 
Uporabite zlato energijo. Imate jo shranjeno ob kronski čakri. To so te daritve, katero imate. 
Usmerite to energijo, se pravi, katera je ob kronski čakri shranjena, jo imate res veliko 
debelino ali širino – usmerite jo točno v center, kjer čutite bolečino in z mislimi ostanite 
povezani v tej zlati energiji kot s slapom ali s snopom svetlobe, katero usmerite točno v 
center ali v prostor, kjer imate določeno težavico.  
Z mislimi ohranite to energijo in čutite, kako cinite oziroma nekako zalivate ali nekako 
vakuumirate in znova vzpostavljate ravnovesje. Boste videli, to je nekaj, kar vam bo 
pomagalo.  
 
Kot drugo, pa si vsekakor pomagajte z določenimi zelmi.  
Predvsem si lahko uporabljate ali tukaj tudi morda si pomagate s koloidnim srebrom. To je 
nekaj, kar vam zna tudi zelo dobro pomagati.  
 
Predvsem pa uporabite to zlato energijo, ker je težava prav na srčni energiji oziroma na 
bolečini ali na žalosti. To je nekaj, kjer lahko energetsko zacelite, uravnovesite, izpostavite 
harmonijo.  
Vsekakor pa Bom tudi Jaz poskušal nekaj narediti, v temu času, ko Bomo nekako obhajali – 
ne v takšni veličini kot nas je danes, zagotovo ne. Tako, da Bom videl, kako vam lahko 
pomagam. Vsekakor pa se Bom potrudil za vas. 
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»Najlepša vam hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo vsi pozdravljeni. Najlepše se vam zahvaljujem za vso pomoč, za znanje, za vse 
daritve in sploh za vse, kar nam dajete. (Jasara)  
Na enem od naših prejšnjih druženj ste nas pozvali, da je že zadnji čas, da sami nekaj 
naredimo za to našo Slovenijo in za ta naš svet. (Da) In tako se nas nekaj nas, nas 
posameznikov odločilo, da bomo ob določenih urah in dnevih razbijali stare programe na 
način, kot ste nam dali (Da) in postavljali novo vizijo za zlato dobo, skozi dušo, srce in 
zasnovnika. Zdaj bi pa jaz rada vprašala, kako smo pri tem uspešni in kako bo jutri, ko bo 
zadnja mreža odstranjena?« 
 
Zelo zelo dobro vam gre.  
Jaz vam svetujem, da se še povezujete naprej. Zakaj? 
 
Vsi ste nekako usmerjeni v isti skupni cilj, vendar, pomembno je, da kot bi dihali za tem 
projektom ali podvigom. To pomeni, da dobesedno je največja moč, ko srčno začutite v tej 
povezavi ali v tej skupnosti, se pravi, da gre v isti ciklus oziroma v isti skupni cilj.  
 
Tudi, če niste povezani, se pravi, da niste vezani na ljudi in da v skupnemu sodelovanju v 
tistemu momentu ne delate vsi, tudi, če se posamezno priklapljate, ustvarjate neko polje, 
neko membrano ali neko raven, skozi katero dejansko lahko tudi spreminjate. Tudi 
posamezniki. Je tako, kot bi nekakšna nit stekla v cilj ali v določeno točko spreminjanja 
programa. 
 
Tako, da, kaj kmalu boste zapazili tudi določene spremembe, določena prilagajanja, 
določene postavitve prav v smeri Slovenije. Tako, da tukaj, kadarkoli ste srčno odprti, ste 
srčno usmerjeni, vedno boste imeli dobrega rezultata. Le bodite prepričani v to kar delate. 
To je kreacija vaših misli, vašega zavedanja ali vaše lepote. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Najprej najlepša hvala, res, za današnje daritve. Mogočne so 
bile. (Jasara) Imam pa eno, v bistvu, torej, izkoristila bi priliko in bi vas prosila za eno 
pomoč. Ne bom razlagala, ampak, nekako moram najti svojega novega zdravnika, ne, 
osebnega in bi želela, v tem, ko pač že iščem, a ne, če mi lahko majčken pomagate, da se 
bo to zgodil, da dobim neka, kar bo v redu.« 
 
Vsekakor vam Bomo pomagali, da določena informacija pride do vas. Javno vam ravno ne 
smem prišepniti koga Bi vam svetoval. Vendar, vidim, da se boste z nekom posvetovali in 
vam bo nekaj svetoval, prišepnil. Potem pa začutite. K dvema boste šli oziroma k trem, 
vendar, dobesedno boste le pri enemu začutili to povezavo, kjer imate dobro davnino. 
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Pri teh zdravnikih ali teh povezavah je pravzaprav pomembna davnina. Kadar ste davninsko 
vezani in imate dobro podlago in ste v dobrih odnosih bili v davnini, da so bili ljudje srčni do 
vas, jih boste vedno začutili kot del vas in se jih boste veselili. Takšni ljudje imajo še 
dandanes tisto toplino, tisto nekaj znotraj sebe, kar seže tudi do vas. In to je tisto, kar vi 
iščete. Se pravi, to sočutje, to toplino, ne glede na to, v kakšnih stiskah so ljudje. To bi morali 
zdravniki nekako dati na prvo mesto. Vendar, vsekakor boste našli pravo zdravnico. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»A lahko samo še vprašanje?« 
 
Da. 
 
»Svetovali so mi eno manjšo operacijo in glede na to, kar smo danes v bistvu govorili, jaz 
nekako nisem čutila, da bi si jo prav želela, ne. A zdaj je to sploh smiselno ali ni?« 
 
Jaz Bom dejal takole:  
Kakorkoli gledam, Bi jaz še majčkeno počakal. Vendar, ne pa predolgo. V temu času imate 
toliko časa, da preko nekega valovanja, ne Bom ravno javno opeval, katera valovanja ali 
katera aparatura vam zmore pomagati – vidim, da veste, se pravi, je to tisto nekaj, kar vam 
bo pomagalo.  
Predvsem pa uporabljajte tudi različno, se pravi, zel. Uporabite zel njivsko preslico ali pa 
uporabite prav nekakšno tekočino. Ko pa znova ni reklama. Kako naj se izrazim, ko pa ne 
smem nič povedati?! Če povem eno besedo, je propaganda, je promocija. Kako naj potem 
obrazložim, če ne morem povedati?  (smeh) 
 
Karkoli Bom opeval, Bom premalo ali pa preveč. Pa dajmo. 
 
»Dobrohoten nasvet.« 
 
Jaz Bom dejal koloidno srebro. Dotaknite se koloidnega srebra. Dotaknite se bioresonance. 
Dotaknite se vsegá, kar je naravnega. (smeh in ploskanje) 
 
Da. Da. Naj bo malo EPP. (smeh) 
Žal, drugače ne gre. Vendar, to ne pomeni, da se obračamo od uradne medicine proč, vendar 
to pomeni, da vzemite tisto, kar si lahko pomagate. Da. Na žalost ali pa na srečo. Nekdo Mi 
bo navil ušesa. Vendar, tako je. (smeh) 
 
BIORESONANCA 
 
Pri bioresonanci, sedaj lahko uporabim, ker Mi lahko navijajo ušesa.  
Pri bioresonanci izbirajte res po občutju ljudi, kateri so nekako, ali v medicinski smeri, se 
pravi, da boste res začutili, da je to tisto nekaj, da ne boste delali predolgih ovinkov.  
To je valovanje. To je valovanje, s katerim lahko dejansko uravnovesite frekvenco telesa. 
To je nekaj, s čimer lahko podprete telo. Zakaj? 
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Ker telo vibrira na določeni osnovi, valovanje tega aparata ali te postavitve, tudi ravno tako 
podpira in nekako spravlja v harmonijo.  
Bakterije, katere so v rušenju, se pravi, virusi, kateri rušijo, se jih da odstraniti prav s tem.  
Tako. Pa Sem objasnil in obrazložil. Tako, da vsi se pričnite ukvarjati sedaj z bioresonanco. 
(smeh) 
 
NJIVSKA PRESLICA 
 
Vendar, kakorkoli že, dejansko vam svetujem, da nekako kuhate njivsko preslico kakšno 
urico, jo nekako na malem ognju vrite, da izpusti tisto pravo zdravilo, katero je tako za 
vnetja, kot tudi za rakaste tvorbe, kot za marsikatere izrastke, kot za vse, kar ni 
harmoničnega v telesu in vam dela nered, strah in obup.  
Potapljajte se v to. To je nekaj, kar vam bodo uradniki poskušali zapreti in prepovedati. 
Morda bodo tudi izrezali, kar opevam ali govorim. Vendar, nič zato!  
 
To je nekaj, kar delajte ženske ali dekleta, če imate vnetja spodaj na rodilih, se pravi, 
kakršnekoli nerede spodaj, v materničnemu predelu – kuhajte si čaj mesec dni, vsak dan. 
Posedite se v škafek, dodajte malo vode in sedite 10, 15 ali 20 minut v tej vodi. Malce se 
ogrnite, pogrejte in ko vstanete, boste čutili nesnago, prav energetsko nesnago, kako 
odplakne se to od vas. 
 
KOLOIDNO SREBRO 
 
Uporabljajte koloidno srebro. Tudi to vam promoviram, čeprav ga ne izdelujemo. Vendar, 
tudi to je dobro za vas. Vendar, ne pretiravati! 
 
To je tisto, s čimer si lahko res, na naraven način, pomagate uravnovesiti telo.  
 
UPOŠTEVAJTE TUDI MEDICINO 
 
Pa vseeno, upoštevajte tudi medicino. Tudi uradna medicina ima marsikaj prav. 
Vendar, malce tukaj, malce tam, pa boste harmonični. Ko pa boste še srečni, boste pa vse 
skupaj nevtralizirali. 
 
(smeh in ploskanje) 
 
Hvala. 
 
»Super. Najlepša hvala.« 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za to mogočno daritev. Za tehniko in za vašo Ljubezen.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
 
 »Jaz sem med samo tehniko skoraj skup zlezla, pa me zanima, kaj se je dogajal? In tudi, pri 
obiskih bolnice mi je vedno slabo. Zakaj?« 
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Zagotovo se vam je malce vrtinčilo, ker ste toliko energije, katero ste imeli izgubljeno in so jo 
drugi imeli v sebi, iz tega življenjskega ciklusa, tudi dobili nazaj. 
Tako, da, to je tisto, kjer se energija dejansko zliva nazaj. Vendar, boste videli. Večkrat, ko 
boste morda po krajši čas naredili, lažje vam bo. Vendar, glavnino 78-ih procentov pa ste 
danes dobili nazaj. Tako, da, vsekakor, zagotovo, zagotovo ste se počutili malce bolj gosto 
oziroma res morda bolj vrtinčeno. Vendar, vaša membrana je res vibrirala in res povlekla 
veliko nazaj. 
Tako, da, velik proces je šel skozi. Tudi izničevanja usedlin iz tega življenja. Tako, da, to je 
tisto, kar pa res morda telo potem potrebuje malo počitka. Vendar, vsekakor, tudi tukaj se 
boste zlivali. 
 
Kar se tiče same bolnice imate iz davnine strašen spomin strašnega mučenja. Tudi določeni 
eksperimenti so se izvijali na določenih ljudeh. Tudi vi ste bili priča temu projektu. Niste pa 
izvajali takšnega poskusa na ljudeh. Vendar so pa tudi marsikaj v davnini, v predhodnih dveh 
življenjih delali preko vas. Zato imate tudi ta spomin te težine, te bolečine in tudi težine, ko 
ste gledali, kaj so drugim delali, ko ste bili še otrok.  
Tako, da, ta spomin pa vam zna še nekaj časa greniti življenje oziroma se še malce usedati. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim.   
 
»Lepo, lepo pozdravljeni Gospodje in gospa Lana. (Jasara) Hvala za vso pomoč, pa za vse 
daritve. (Jasara) Imam pa eno vprašanje danes oziroma, najprej bi prosila – delam na eni 
zadevi v družini, če lahko pomagate, da se bo vse dobro in pravilno izšlo, da ne bom 
naredila kakšnih napak na tem področju. Res prosim za pomoč. Bom pa se tudi oglasila 
zdajle, v teh dneh do gospe Lane oziroma do Vas. Imam pa eno drugo vprašanje glede 
podučevanja pod Vami oziroma gospo Lano. To se pravi, če prav razumemo, zdaj nihče 
drug še v Sloveniji ne podučuje kakor gospa Lana, če prav razumem, preko Vas?« 
 
Kar se tiče vaše pomoči, vsekakor, vsekakor vam Bomo pomagali tudi naprej. 
Kadarkoli, kadarkoli potrebujete kakršnokoli pomoč, prosite od srca. Če ne gre drugače, 
spomnite se na Lano in preko Nje se odpre kanal direktno do nas. Vedno se pa tudi 
odpirajo kanali, ko prosite od srca, preko vaših višjih vladnih postavitev.  
Se pravi, to je tisto, kar je najbolj pomembno, da se potem dejansko tudi Mi lahko, ali od Nas 
Nekdo drugi, tudi Tisti, kateri so odposlanci, pride in pomaga. Tako, da, vedno se obrnite na 
to. 
 
Kar se gre samega šolanja – da, zaenkrat ne sodeluje Lana z nikomer, ne da bi Jaz nekako 
vedel za to. Vendar, vsekakor pa boste prešli, kar se, vidim, da se kar nekaj ljudi šola, tako, 
da, nekaj bo zagotovo prav izjemnih, kateri boste res dihali. 
Večina ljudi pa sebe sestavljate, zaradi sebe in morda teh svojih bližnjih. Skozi to malo 
skupinico domačnosti, pa vsekakor, vsekakor dosežete mnogo več, kot si sploh upate misliti.  
 
Tako, da, poslušajte sebe in sledite sebi. Če boste čutili, da bi radi to delali naprej, se 
morate vsekakor sami zgraditi. To je bistvo! Najprej zgraditi sebe!  
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Se pravi, kot bi najprej se naučili brati, da potem lahko drugega naučite brati, drugače ne bo 
šlo.  
 
To pa je vedno tako – to so Nebeške energije, katere sestavljate ločeno od zemeljskih 
struktur. To je nekaj, kar se podaja med vas, nad vas. To je pravzaprav Nebo. 
 
Nekateri tega ne začutijo, da jim je to blizu, ker so morda zemlja ali kakšna druga energija in 
jim ne morete zameriti ali jih nekako napačno soditi sedaj za to, ker ne dihajo z nami, ali ne 
začutijo tega, da je to nekaj, kar je dobro za njih.  
 
Vedno si zapomnite – enako gre k enakemu! In ker je obdobje, se pravi, tega zlatega 
razcveta, boste tudi vi –  enako šlo k enakemu.  
Se pravi, nekateri se bodo dotikali zemeljskih postavitev, le zato, ker so tudi zemlji, zemeljska 
bitja in v Zemlji zemeljske strukture, katere bodo vsekakor prebujale Zemljo. So pa med 
Zemljo pomešana bitja, katera so tudi Podnebeška ali pa Nebeška in skozi različne postopke, 
skozi različno pot, katero hodite iz podzemlja, do zemlje, do nebes in še čez, se pravi, so pa 
plasti, kjer duša zori in dozori.  
Tako, da, vsekakor poskušajte poslušati le sami sebe. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni Gospodje tudi v mojem imenu. Draga Lana, hvala Ti za vse, kar Si nam danes 
spet prinesla. In ta biser, ki Si nam ga poslala – res je veličasten. In hvala, res hvala za vse, 
kar nam dajete. Imam pa eno vprašanje. Danes ponoči oziroma proti jutru sem imela sanje 
o vodi. Plula sem z nekimi ljudmi proti toku te vode oziroma, zgledalo je kot poplava. 
Vendar smo kar šli, kar potovali smo. In potem sem na koncu videla iz ene hiše višje gor, 
kako se je, kristalno čista voda je tekla iz te hiše. Potem sem se pa zbudila. Kaj to pomeni? 
Hvala vam za to.« 
 
Pomeni, da boste šli v situacijo in boste prepleteni med nekatere ljudi. Kot, da boste stopili v 
njihov tir. Nekaj bo hotelo iti narobe oziroma vas bodo poskušali usmerjati tako, da bi 
dejansko bili njihovi. Kot, da bi vas prelisičili oziroma preobrnili.  
Se pravi, ta jasen tok oziroma to, tista kristalna energija ali voda, se pravi, pa govori, da vi 
pridete do ciljne točke, se pravi, kjer se vi dejansko izvijete nekim težavam, ali v poslu ali pa 
morda v sodelovanju z nekaterimi ljudmi.  
 
Vsekakor pa tok reke govori o toku denarja, kar pomeni, da se bo to dotikalo vaših težav. 
Vendar, vi ne boste ogoljufani. Za vas bo vse dobro se izteklo, vendar le bodite pozorni.  
To je tisto, kar vam govorijo te sanje. Vendar za vas vsekakor se dobro odvije. 
 
»Hvala vam za to.« 
 
Prosim. 
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»Lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasara) Predvsem srčna zahvala za vse daritve, današnje 
in tudi prejšnje. Imam pa eno vprašanje – mal bi se vrnil na to današnjo tehniko, ne. 
Vprašal bi, kaj to pomeni: darovanje organov in obdukcija po smrti telesa? Hvala.« 
 
Da. Obdukcije pa se res Nismo nič dotikali. Zelo zelo dobro vprašanje. 
 
DAROVANJE ORGANOV 
 
Kar se tiče darovanja, Smo vam nekako prišepnili, da ko darujete organ, darujete del sebe in 
ta del vas živi v nekomu in dokler ta drugi človek, kateri je sprejel vaš organ, vam ne more 
vrniti te energije, katera je v organu. Tako, da vi, tudi, če odidete in ste rajni, morate 
počakati na to, da ta nekdo postane rajni.  
 
To pomeni, da, lahko greste v novo rojstvo brez organa oziroma brez zapolnitve tistega dela, 
kar pomeni, da veliko riskirate, morda malo profitirate, ker ste lahko tudi nekako že v, ob 
rojstvu tako močno »poškodovani«, če se Smem tako nekako izraziti, da ne morete prebuditi 
ali zdravo živeti. Kar pomeni, da lahko takoj tudi zaključite ciklus in izdahnete in se vrnete 
nazaj med rajne. 
To pomeni, da nekako na ta način zaključite in oprostite ali odpustite tistemu, kateri ima vaš 
organ in greste lahko v samostojno, novo, celo, zdravo rojstvo ali pa s tem pomagate, se 
pravi, tudi s to osnovo, katero ste naredili tudi drugemu oziroma tistemu, kateri te energije 
nima. To je tisto, kar se dogaja potem v času, v po-časju ali v času življenja po vstajenju. To je 
ta čas, v kateremu potem pride do soočanja. Vendar, to niso soočanja, takšna, da bi dejali, da 
to prihaja do napadov, ker so dejansko tisti, kateri čakajo na svoje deleže, na to tudi 
pripravljeni.  
So določeni izgredi oziroma bolečine, ne Bom dejal, izgredi, ker je to, ni ravno primeren izraz, 
vendar bolečina, ker se morda nekdo ne more premakniti. Vendar, je pa veliko 
sočustvovanja običajno iz strani duš, ker vidijo, da je njihov organ tudi živ. Vendar le v 
primeru, če ni bilo nasilno odvzeto kakršnokoli tkivo nekomu, da je bilo, ali denarno 
poplačano, kot umor ali kaj podobnega. 
 
To pa je tisto, kjer duše potem najdejo mir šele v večnemu spokoju ali pretoku drugam, ko 
nekako nekdo pomaga ozavestiti ali zaceliti dušinsko stran. 
 
OBDUKCIJA  
 
Kar se tiče obdukcije – pri obdukcijah pa nastaja velika, velika praznina prav na fazi materije. 
Glavnina energij že odhaja. Obdukcija pa pravzaprav razreže in poškoduje fizično materijo 
ali energetsko bitje, katero se prebuja, ko telo prične vreti. 
In, ko prične telo vreti, se to bitje prične zbujati in takrat režete, dobesedno, v energijo in ji 
dajete zapis. To je tako, kot bi ležali in bi vas rezali in odpirali. Se pravi, bi Jaz dejal, čim manj 
obdukcije. Le takrat, kadar res čutite, da je to potrebno. 
 
Vendar, če obdukcija že je napravljena ali opravljena, je izjemno pomembno, da k človeku 
daste vse nazaj, kar je bilo njegovega in odvzetega. Na to bodite pozorni! 



 

 28 

Naj vam nikakor ne odvzemajo organov, se pravi, tisti, kateri ste nekako pristali na obdukcijo, 
bodite res pozorni, da dajo vsaj poleg, v kremiranje ali v pokop, se pravi, da dajo vse organe 
nazaj, da lahko energija se sestavi v fizični materiji. 
 
Vendar, tako kot Sem vam opeval, najlepše in najboljše je in največ zdravih energij je prav iz 
osrednjega veka in še globlje nazaj, ker vas niso rezali, ker vas niso odpirali. Le bili ste. Trdi, 
nebogljeni. So vam dali malce cekina za popotnico. Vam dali malce kruha in vina. In bili ste 
najbolj srečni, ko ste vstali. Tako pač je. 
 
Dandanes pa namesto vina, kruha ali cekina dobite kakšen organ, katerega nekdo nosi takole 
na svoji strani in se zabava z njim. Tako pač je. Vsaka doba, vsako obdobje prinaša nekaj 
lepega in morda nekaj manj lepega.  
 
»Tudi z moje strani en prisrčen pozdrav in res globoka, globoka zahvala (Jasara) za vse, kar 
ste nam danes dali in kar nam podajate na vsakem druženju. Jaz bi pa vprašala v zvezi z 
današnjo to temo, kako sem bila jaz uspešna pri tej tehniki, ko smo jo delali, ker mene je 
grozno v grlu in v predelu ščitnice nekaj tiščalo. In bi vas prosila, kaj sem storila, no, kaj 
sem zmogla? Hvala.« 
 
Tako. Tako kot Smo vas predhodno peljali, Smo dejali, da se odpira grlena čakra in da čutite 
to. Se pravi, to je nekaj, kar se pripenja. Tako pač je. Sončna svetloba se pripne na grleno 
čakro. Se pravi, to so točke, na katere se nekako tako telo odpre, da se lahko nekako zlije 
energija nazaj. 
Zato Smo vas tudi nekako obvestili oziroma opozorili, da morda bolj gosto čutite in da vas 
morda bolj nekako duši. Vendar, več kot gre energije notri in nazaj v telo, bolj se boste 
vrtinčili. To je tako, kot bi vam nekako prešejkali vašo notranjost in v notranjost sladke vode 
dodali še malo slane vode. In ko bi vi vse skupaj prešejkali in bi poskušali spiti, bi potrebovali 
nekaj časa, da se telo sharmonizira.  
 
Enako se dogaja pri daritvah. Ko vam podarimo daritve, se pravi, je ravno tako sprememba 
energij ali frekvence in vi dejansko kar malce lebdite ali malce spite in ste čisto omotični. To 
je pač tako, kot bi nehali dihati in ne bi dihali in bi pričeli telo obujati.  
Tako, da, vsako nadaljnje delo, katerega boste naredili po temu postopku, bo lažje, ker je 
vedno manj energij oziroma teh koščkov, kateri se pobirajo nazaj. 
 
Nekateri boste morda celo zapazili, kako bo poskušala davnina vstopiti bližje in se zliti med 
vas, vendar to dejansko ne bo šlo. Se pravi, to je zaprta membrana. Le iz tega življenja se 
energije pobirajo nazaj. 
Tako, da, to je tudi tisto, kar boste zagotovo tudi zapazili. 
 
Če pa se ob tehniki ne boste dobro počutili in vam ne bo do tega, da bi pobirali te deleže 
nazaj, potem tehnike preprosto ne delajte. Tako poslušajte sebe. 
 
»En lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasara) Najlepša hvala za to prečudovito delavnico. 
(Jasara) Imam pa eno vprašanje – nekateri kanalizirajo sporočila rajnih. Pa me zanima, če 
lahko malo o tem poveste? Hvala.« 
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Marsikdo ima na Zemlji marsikatere sposobnosti. Tako, da, Jaz bi vam svetoval, da predvsem 
začutite človeka, tistega, kateri kanalizira. Vedno ga začutite, že ob prvemu stiku, ali je prava 
oseba za vas ali pa ne.  
Če ga boste začutili kot nekoga, kateri je topel, srčen, se pravi, ima tisto neko toplino v sebi, 
boste zagotovo dobili tudi rajnega v takšni postavitvi, da vam bo blizu. Se pravi, da bo res 
nekaj prijetnega. 
 
Kadar pa človeka začutite kot srh, se pravi, da vas kar oblije nekakšna ledenična energija, pa 
je to znamenje, da se on odpira tudi nižini ali globini.  
 
Vendar, kanaliziranje rajnih ni tako slaba postavitev, vendar je zemeljska. Mnogi rajni se po 
deležih sestavljajo in po deležih prehajajo k živemu človeku, kateri kanalizira.  
Morate se zavedati, da je telo sestavljeno iz večih sklopov in po deležih, tako kot telo, ko 
počasi izdihava in še nekaj uric in nekaj dni, nekaj dni, ko je lebdeče oziroma, ko je že čisto 
voskano in povoskano, se sliši sapa in kako izdihava in izstopa energija iz takšnega, ne 
mrtveca, rajnega, da ne Bom kakšno napačno izrazno besedo pobral. Se pravi, na podlagi 
tegá so tudi deleži, kateri lahko samostojno potem tavajo po Zemlji ali pa prihajajo 
objokovati in zvati te energije iz pokopališča. 
 
Glavnina duše odide in jo ne morete priklicati in je tudi ne smete priklicati osem do devet 
mesecev, dokler ni nekakšen pokop oziroma od pokopa dalje osem do devet mesecev. Se 
pravi, gre ta žlahtna energija, katero ste vi res imeli radi in vam je bila blizu, se pravi, te 
energije ne zovite. Ker predhodno se k vam pripenjajo in prihajajo energije, katere so 
razpršene, se pravi, katere so prav v materiji na določenih deležih. In te energije so tiste, 
katere prehajajo ali prihajajo in se odzvanjajo na kanal. 
 
Bodite pozorni! 
Znajo biti tudi drugačnega karakterja. Vendar ne zato, ker bi bili slabi ali drugačni. Zato, ker 
so morda tisti, kateri so celo življenje prespali in so bili morda le ob prebavi. Saj ne veste, 
koga ste pridobili?! 
 
Pomembno je, da rajnega začutite. To je bistvo! 
In ne glede na to, kakšno informacijo vam bo podal, je pomembno, da ga vi srčno začutite. 
To je bistvo kanaliziranja tistih, kateri nekako kanalizirajo za vas, da bi bilo vam lažje oziroma 
bolj mirno.  
 
Vendar, ne vzpostavljajte z rajnimi kanalov oziroma povezav vsaj osem do devet mesecev 
ne. In nikakor jih ne zovite. Poskuša naj se kanal pripeti na posameznika oziroma prenesti 
informacijo. Vendar, zelo zelo mora biti pozoren ali previden tisti, kateri kanalizira rajne, da 
ne dopusti, da vstopi med ljudi oziroma v njegovo telo, ker običajno vedno kaj pobere, rajni, 
za to. Tako, da, poskušajte zaznati in začutiti. Vsekakor pa to podpre marsikaterega svojca.  
In Jaz tukaj vsekakor odobravam tudi to, vendar le toliko časa, dokler je v dobro ali v dober 
namen postavljeno za tistega, katerega potolažite.  
 
Kanali, kateri pa obirajo, pobirajo ljudi v stiski, pa so gorko kaznovani malo kasneje, ko se 
tega niti ne zavedajo. Za časa življenja odhajajo prej, prezgodaj, predvsem pa v bolečinah. Če 
ne oni, pa njegovi rajni. 
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Tako, da, res tistim, kateri kanalizirajo, bodo še kanalizirali in kanalizirali so, se pravi, morajo 
biti res pozorni na to, da res od človeka vzamejo toliko kot čutijo, srčno čutijo, da je prav in 
da ne izkoriščajo stiske nekoga, kateri je kot svojec ali kdo prišel po pomoč.  
 
»Lepo pozdravljeni in srčna hvala za današnje darove in znanje. (Jasara) Nekaj me zanima. 
Na začetku ste omenili, da so z vami tudi Gospodje iz materije, iz sveta materičnega. In me 
zanima nekaj –  spomnil sem se na tinkture in oni so, imajo nekaj mojega, ne. Lahko s to 
tehniko ali kako drugače jaz to mogoče nazaj dobim?« 
 
Vsekakor. To je tehnika, katero lahko uporabljate za pobiranje vaših deležev, energij, 
materije – vse, kar se je dotikalo materije, lahko skozi to tehniko pobirate nazaj. In to je tisto, 
kar je vaše vaše. 
Nikakor pa s to tehniko ne morete pobirati namesto nekoga in v sebe shranjevati nekaj, 
kar je od nekoga. Se pravi, s to tehniko se lahko le pri abortusih oziroma pri kakšnih takšnih 
postavitvah, kjer je povezava otrok in je oseba vezana krvno ali sorodstveno na vas, se pravi, 
vi lahko preko te tehnike poberete energijo in jo potem izločite oziroma se mehur spusti k 
tisti osebi nekako nazaj.  
Drugače pa vsekakor, vsekakor skozi to lahko pobirate tudi to.  
 
»Pozdravljeni. Jaz se zahvaljujem za vse znanje (Jasara) in vse informacije. Imam pa eno 
vprašanje. Eno leto nekje imam že probleme s srcem. Uradna medicina ne najde nič. K 
alternativi se zatekamo, ampak se mi zdi, da je samo hujše. Zanima me, kaj je vzrok tega in 
kaj lahko sploh poiščem kot rešitev – ali s tem živet ali?« 
 
Jaz bom dejal tako. Tisto, kar Smo predhodno opevali, česa se dotaknite, se dotaknite. Tistih 
naravnih postavitev, kjer jih ne Bom sedaj uporabljal ponovno, da ne bomo delali zopet 
kakšnega EPP-ja ali kakšne promocije, vsekakor se tega tudi dotaknite. 
Bom pa Jaz nekaj poskušal v 24-ih dneh narediti neko nevtralno energijo, pa jo Bom preko 
Lanine sfere oziroma Laninega telesa nekako spravil na bazo nižine ali telesne strukture, pa 
Bomo potem skozi Njo ali preko Nje nekaj prenesli do vas, pa Bomo videli, kako se ta baza 
fizične materije spaja. Bomo videli, kaj lahko tukaj naredimo. 
Vendar, vsekakor, vsekakor se Bomo potrudili za vas. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Hvala za vse. Hvala, da sem lahko tukaj. (Jasara) Imam pa eno vprašanje – ne, ne bom 
rekla.« 
 
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse daritve, današnje. Hvala, da smo lahko prišli sem, čeprav 
smo prvič tukaj, vse tri iz Maribora. Ko smo se peljale, smo imele vse pomisleke, kaj sploh 
delamo danes tukaj, ker nam nič ne manjka, pa očitno vsem trem nekaj manjka. Mene pa 
nekaj zanima. Pred leti sem tudi sama dobila kontakt z Ariosom, pa me zanima, kaj 
menite, če je bilo to, povezava, v redu ali ne? Hvala.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
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Mnogokrat v povezavah dobite kose ali, bodite pozorni!, včasih tudi le kode, ker rajni, mrtvi, 
razkrojevalni – se pravi, to je več plasti. Imate rajnega. To je tisti, kateri izstopi in odide na 
bazi Zemlje. Potem imate tistega, kateri se razkraja. Ta je v zaostanku in ima velikokrat 
poškodovano telo, ker gre dobesedno skozi razkroj. Se pravi, je pomembno, kaj vam sme 
prišepniti in kaj vam ne?  
 
V ozvezdnemu zakonu je, da se rajni ne sme dotakniti točno določenega dela, kjer vam 
izda točno določeno smer – kaj narediti, kdaj narediti in zakaj narediti? Ker, če se s svojimi 
podatki vam razreši neki položaj in ga niste vi razrešili, razrešili, boste lahko karmično 
obteženi. Vendar, ne takoj in ne tako.  
 
Zakaj? 
Ker on ne vidi celote, kaj morati vi v temu življenju skozi priti. Se pravi, le takrat, kadar 
kanalizirajo oziroma se bitja pretočijo in pridejo do vas in imajo ob sebi višjo postavitev in 
ob nadzoru višjega nadzornika ali Nekoga, kateri je nekako uporabil in je bil v nadzoru in 
on skrbi za to, koliko ve in koliko sme povedati, koliko sme odvzeti ali vas razbremeniti, se 
pravi, potem pa ste vi dejansko tudi varovani.  
 
Tako, da, nekaj dobrega ste vsekakor dobili. Niste pa dobili tistega, po kar ste vi prišli 
oziroma kar ste vi sebe miselno predhodno pripravili in ste pričakovali. To je tisto, kar imate 
zmedo. Vendar, to je tisto, kar vam Jaz predhodno opevam – začutite! Ne razmišljati! 
Vaš um in razum je taktiziran. Je postavljen. To pomeni, da sami sebi delate težave, se 
zaustavljate, ker pričakujete, da vam bo nekdo točno citiral kaj in kako. Premalo pa 
poslušate sebe in svoj instinkt.  
 
Zato je zelo pomembno, da poslušate svoj občutek. In poskušajte dešifrirati, kaj vam je želel 
povedati ali prišepniti.  
 
Tudi Mi vedno ne povemo! To je nekaj, kar tudi zapazite. Pa ne zato, ker vam ne bi smeli. 
Vendar, zakaj bi vam vse povedali, ko pa vi ne bi nič naredili?! Potem bi vi pričeli sloneti na 
nas ali na rajnemu. In kam bi prišli? Hm… Mi bi delali za vas. Postali bi sužnji. Vi pa ne bi od 
delali in ne bi dozoreli. Predvsem je človek, duša, največja vrednota, da zori.  
 
Skozi sedanje življenje res zorite in tako rajni se tega še kako dobro zavedajo. 
Ko pride vpogled, ko rajni pogleda, kaj vse je naredil in česa vse se je znebil, kaj vse je zgrešil, 
kaj vse bi moral narediti in kaj je imel tik pred zdajci, da bi naredil, pa morda zaradi svojega 
ega ni hotel narediti? To je tisto, kjer se rajni spotikajo.  
 
Vendar, Jaz vam svetujem tako: 
Rajnim je v 99-ih procentih veliko lepše kot pa je vam, ker gre vsaka celota točno na svojo 
stran. In gre enako k enakemu. Takšna postavitev, kot se dogaja pri rajnih ali v izven 
dojemanjem časa, ko nimate dosti izrazov!, se pravi, kot da vstopate v onostranstvo, vlada 
drugačen čas, drugačna pravila.  
 
V materiji pa imate vse pomešano, zato imate vsa zmešana pravila. Zato si tudi jemljete 
pravico – takšno ali drugačno, se pravi, je ta ciklus te zmede, ker je v materiji vse povezano, 
tako intenziven.  
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Jaz vam svetujem takole: 
Vi ne iščite po rajnih ali od povezav odgovore, ker ta energija je vedno tista, katera točno ve, 
kaj vam sme povedati in kaj ne. Vi pa boste znotraj sebe kaj kmalu doumeli in razumeli in 
preko sveta sna dobite tudi tisto pikico na i, katero ste vi iskali v nekomu.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Hvala še enkrat.« 
 
Prosim. 
 
»Jaz delam po vaših navodilih, vendar jaz spim. Imam pa en sef. In koliko mu lahko 
zaupam?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Vi zaupajte toliko, kot čutite. Vendar, ne poskušajte vse razumeti oziroma vse razčleniti. 
Malo ali kar veliko vam je skrito in prekrito. Vi znotraj sebe pa čutite, da vam nekaj je 
prikrito. To si pomnite in zapomnite!  
 
Vendar, ne poskušajte razrešiti stvari, dogodka, osebe ali postavitve. Pustite!  
To ni vaša karma! To niste vi, da boste vi razreševali. Preprosto zaplujte skozi dogodek. 
Plujte ob ljudeh ali ob situacijah in preprosto dopustite, da določeni posamezniki dozorijo 
na svojih izkušnjah.  
 
Ravno tukaj je poanta ali bistvo, zakaj nekateri pridejo do vas. To si pomnite in zapomnite! 
 
Če pa Mi dopustite, pa Bom obhajal, pa da vidim, kako vam lahko tukaj pomagam. Vsekakor, 
vsekakor se Bom potrudil za vas in Bom obhajal še določene ljudi, kateri so vezani na vas, pa 
da vidim, kako lahko njim pomagam, da njih razbremenim, da vas osvobodim. Vsekakor, 
vsekakor pa se Bom potrudil za vas. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Najlepša hvala za današnje predavanje. (Jasara) Jaz bi pa rada vprašala, kako 
je kaj z mojo selitvijo? Če je že kaj na, na vidiku?« 
 
Vi takole: 
Vi boste znali zelo dobro izbirati. In veliko boste razmišljali. Naenkrat pa se boste na hitro 
odločili. Prav tako, ko bodo vsi najbolj, najmanj razmišljali, da boste naredili neko potezo, jo 
boste tako, kot preko noči, naredili. 
 
In pomnite in zapomnite si! 
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Zelo dobro se boste odločili. Vendar, ne zato, ker boste staktizirali in splanirali – zato, ker 
boste začutili! In prav povleklo vas bo. Prav tako, kot ne bi bili vi vi, kot, da bi nekdo namesto 
vas nekaj naredil. Kot, da bo instinkt ali neko vodstvo naredilo nekaj in vas potisnilo naprej, 
da se boste selili ali preselili.  
 
Vendar boste šli na dobro lokacijo. Na zelo lepo, mirno, energetsko lokacijo. To je tisto, kar 
vam zna dati velikega odskoka.  
 
In ne le to! 
Skozi to boste spoznali tudi določene ljudi, kateri bodo prav karmično vezani na vas in se zna 
tudi nekaj preko posla, skozi lokacijo, dobro odviti za vas. To si pomnite in zapomnite! 
 
Tako, da, bodite potrpežljivi! Kdor čaka, dočaka. Kdor začuti, pa pač začuti.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prav prisrčen pozdrav vsem. (Jasara) Hvaležna sem za vse darove. Imela bi pa eno 
vprašanje. A sem že pripravljena za karmično čiščenje in če ja, kakšne svečke potrebujem?« 
 
Da vidimo? 
Vsekakor lahko pridete na karmično luščenje. Z največjim veseljem Bomo naredili tudi to za 
vas. Vendar, žal ne v temu mesecu, ker je Lanino telo zapolnjeno s karmičnim luščenjem za 
določene ljudi. Tako, da bi vam svetoval, nekako, morda proti koncu marca, v začetku aprila. 
Takrat vidim, da bo prostor tudi za vas. Od aprila dalje, kadarkoli boste prišli za to, boste 
nekako tudi uslišani. 
 
Prinesite pa dve rdeči svečki, malce višji, ne čajni. Pri vas Bomo potrebovali majčkeno višje 
svečke – dve rdeči svečki. Dve rumeni.  
 
Se pravi, rdeče Bomo uporabili zato, da Bomo zapise preko krvi očistili.  
Dve rumeni, da Bomo preko sončne energije sežgali, kar ne Bomo, ne boste ali ne bodo 
katerakoli druga bitja uporabila ali rabila, se pravi, da se to sežge in izniči.  
Eno zeleno plameničko, da Bomo preko Matere Narave vrnili v naravo vse, kar je živalskega 
in vse kar sodi skozi energijo toka, tudi, kar ste dobili preko hrane ali gojenih živali, katere ste 
v predhodnih življenjih tudi gojili. Se pravi, da se Bomo tudi tega nekako, znebili? Kako naj 
rečem ali opevam?  
In eno rjavo plameničko, eno rjavo plameničko, da Bomo izničili vse tisto, kar je bilo preko 
urokov, vendar izživetih urokov, tudi nekih zakramentov, tudi nekih, kar je bilo davninskih, iz 
šestih religij postavljeno na vas, da Bomo to tudi očistili.  
In eno temno modro plameničko, vendar, ta ne bo z zagotovostjo ali jo Bomo rabili ali ne. 
Vendar, vsekakor, vsekakor pa jo prinesite s seboj. To je nekaj, kar prinesite, pa Bomo videli, 
kaj od tega se bo potem ali se bo modra porabila ali pa ne? Morda bo šlo tudi kaj mimo 
Nebesnih energij ali vodovja. Modra plamenica se namreč uporablja, da se očisti prav ta 
vodna silhueta. Vendar se jo da tudi preko druge strukture tudi malce očistiti ali uravnovesiti.  
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»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»En lep pozdrav in srčna zahvala za vse, za danes in še za vse ostalo. Rada bi vas pa 
prosila, če mi lahko poveste, kako bo z mojo hišo? A se bo v letošnjem letu prodala 
oziroma, če mi lahko pomagate pri tej prodaji te hiše? Hvala.« 
 
Bom Jaz nekako odposlal dva odposlanika. Vendar, ta trenutek še Nisem izbral, katera dva. 
Bom videl, kaj lahko tukaj naredim? 
Vsekakor pa znate ceno majčkeno še prilagoditi. Vendar veliko, kaj veliko ne. Vam pa zna 
neka ženska tukaj, v tem sodelovanju, pomagati, in zna nekdo, kot, da, da zastopa vašo stran, 
bi vam znal skozi to pomagati, nekako odprodati tudi hišo. Znate biti uspešni prav s pomočjo 
neke ženske ali neke ženske energije. 
 
Vendar, kakorkoli že, v letošnjemu letu imate zapis, da bi se dejansko hiša od vas odmaknila, 
ker se že energija nekako tudi odteka prav po hišni strani od vas. Vendar, vsekakor, vsekakor 
pa vam zna tukaj ženska še pospešiti to postavitev. Tako, da, tukaj znate biti, kar se tiče tegá, 
uspešni.  
Bom pa odposlal dva odposlanika, pa da vidimo, kako lahko situacije med ljudmi postavimo 
tako, da morda nekomu pomagamo do nekega kredita ali do nekega stanja, da potem hitreje 
pride do vaše hišice. 
 
(smeh) 
 
»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz se bi vam želela zahvalit, prisrčno, za vso preteklo pomoč. Da 
ste bili z mano, da ste mi pomagali ob prehojeni poti. Seveda tudi Lani. Bi pa samo imela 
eno vprašanje. V letošnjem letu je moja želja nakup stanovanja, primeren nakup oziroma 
ali mi bo to uspelo? In ali je to zadnja selitev ali je še katera?« 
 
Sedaj Bomo začeli še mi tržiti stanovanja! 
 
»Ooo, OK.« 
 
(smeh) 
Dobro, da pri nas nimamo takšnih težavic kot pri vas. Pri nas ne poznamo takšnih stanovanj. 
Vendar, kar se tiče vašega stanovanja – vi imate karmično to postavljeno, zato imate tukaj 
malce zatičev.  
Vendar, to je pravzaprav težava ali blokada iz ene osebe, katera je bila vezana na vas. In neka 
oseba ni še nekaj izvršila, zato imate posledično težavo z urejanjem tega premoženjskega 
stanja. 
 
V letošnjemu letu imate zelo dobro postavitev za to, da bi znali nekaj narediti. Vendar, tudi 
pri vas vidim neko osebo, katera bi znala vstopiti kot svetovalka oziroma kot oseba, katera bi 
nekako na temu področju tudi marsikaj za vas naredila.  
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Vendar, cene stanovanja se bodo še znižale, tako, da znate tukaj še malce nekako imeti bolj 
dostopna stanovanja. Tudi neka zakonodaja bo tukaj se še malce prilagodila, nekatere malce 
bolj zavila. Vendar, na koncu koncev boste imeli tudi razrešen ta položaj.  
 
Bom pa videl, kako lahko vplivam na to postavitev. Bom videl, vendar šele okoli pol desete, 
desete ure v večernemu času, Bom zmogel govoriti prav z vašimi usojevalci, ker predhodno 
mi časovni tempo tega ne bo dopustil. Pa Bom videl, kako vam lahko tukaj tudi pomagam.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Potem je boljša druga polovica leta, po vsej verjetnosti, ne?« 
 
Da. 
 
»Recimo?« 
 
Da.  
 
»Hvala.« 
 
 
 
 
Poglejte, Jaz mislim, da bi danes kar z vašimi stanovanji nekako kar zaključili.  
 
In Jaz vam v temu času nekako želim veliko strpnosti, veliko potrpežljivosti. Predvsem pa 
veliko miru in požrtvovalnosti do sebe in do svetá okoli sebe. 
Tempo življenja je res nekako divjaški. Res nekako vas vse stiska vse skupaj, da se res zelo 
zelo sunkovito vrtinči dogodek za dogodkom. Poskušajte še malce, še malce pocepetati in še 
malce pustiti. To je energija, to je energija, dobesedno, katera popluži in dejansko tudi 
odnese dogodke daleč, daleč proč od vas. 
 
Vsi tisti, kateri ste nekako (uff), kateri ste nekako karmično očiščeni, je to tisto, kjer ste 
nekako tako, kot bi vas postavili barčico v veliko jezero oziroma razplunkano jezero in ste 
bolj priča in očividci in morate nekako zdržati na mestu, da nekako ta energija mine. 
 
Vendar, to je tisto, tisti, kateri ste duhovno postavljali in opazujete dogodke, vidite, da ste 
postavljeni zato, da se val tuje energije uravnovesi. Vi ste ravno v času uravnavanja tuje 
energije in svoje energije. Vendar, ker ste vi že pohiteli, se pravi, morajo tudi drugi imeti 
priložnost in zaključiti in uravnovesiti stari tok.  
 
Tako, da, dragi moji, potrpežljivost je mati modrosti. Tako pravite pri vas.  
Pri nas pa Bomo dejali – Bomo počasi odšli od vas. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 


