IZVIRSKA DUHOVNA ENERGIJA
Lana, Vrhnika, 21. marec 2015
Le še trenutek, pa Bomo dejansko pričeli.
Takole. Končno lahko tudi pričnemo in res lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo
se zbrali za vas. Še posebej Sem danes Jaz nekako počaščen, da Bom nekako sodeloval z
vsemi vami in predvsem z Največjimi Veličanstvi vsega časa, zgodovinskih, različnih obdobij,
različnih verovanj, različnih porekel. Tako, da, danes nas je kar iz različnih plasti mnogo in le
zato, ker imamo tematiko prav posebej nekako namenjeno prav vam.
Jaz Sem danes Tisti, kateri Bom nekako tudi poskrbel, da se bodo nekako Moje, tudi
predhodno pripravljene, daritve vsekakor spajale z vami. Vse Sem nekako pripravil tako, da
boste vsekakor tudi začutili Moje obhajanje. Vendar, ne zato, ker bi bili vi tako zelo posebni,
pridni ali prijetni, vendar zato, ker Sem se Jaz tako odločil, Bom vsakemu od vas nekako
pripel nekaj za vse družinske člane, katere imate doma v ožjemu krogu in malce v širšemu
krogu.
Vsakdo bo danes oziroma nekako preko današnjega dne dobil daritve, katere bodo nekako
se stekale v družinski krog. Kdorkoli je krvno vezan na vas, bo dobil košček od vas ali pa od
nas.
Glede na to, da Sem bil Jaz tisti, kateri Sem nekako na Zemlji največ ustvarjal, kreiral – vsaj
tako pravijo ali Me opevajo, Sem Si, pač, privoščil to čast, darovati tudi za vas.
Kdo mislite, da pravzaprav Sem? Kot nihče drug kot Tisti, kateri že dolgo, dolgo, dolgo Nisem
bil z vami, predvsem tako, v takšni vodilni poziciji.
Po Jezusovi strani oziroma po Moji lastni strani, upam, da Bom nekako dobro prevajal in
nekako ne Bom preveč po domače opeval ali se morda preveč šalil, ko so Mi nekateri tudi
oporekali, da Sem morda preveč, nekako domači ali pristni. Vendar, vedno dobim nekako
najbolj briljantno tematiko, katera Mi je pisana »takozvano« kot na kožo ali na mojo dušo.
Darovanja bodo pričela potekati v približno dveh do petnajstih minutah. Različno bodo
potekale, tako, da upam, da nekako Energija, katera se bo stekala nad vami, ne bo motila
vas. Več, kot vas je v družinskem krogu, večje bodo daritve. Tako danes, nekako, za vse vas!
DUHOVNOST
Duhovnost. Duhovnost. Duhovnost!
Ves ta čas, odkar obstaja ta čas, je duhovnost pravzaprav tisto nekaj najbolj veličastnega,
najlepšega, najboljšega.
Duhovnost. Verovanje. Religija. Predanost. Povezanost – celoto kozmosa, kozmičnih smeri.
Duhovnih, takšnih ali drugačnih plasti. In vsaka plast je res posebna, veličastna in v globini
prepletena z drugo plastjo, z drugo ustanovitvijo sodobne duhovnosti.
Davnina je namreč plast nad plast, svet v svet. Prepletena. Zapletena in razpletena.
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Danes se Bomo nekako sprehajali prav po takšni tematiki (Korosunto..), po takšni tematiki,
tako, da upam, da Bom nekako res, po zelo preprosto opeval, vam razčlenjeval, vam približal
– zato, da boste res doumeli, kako veličastni in posebni ste v svoji gradnji in v svoji poziciji.
Duhovnost je namreč le eno imenovanje duhá.
Ker je nekako duh ali energija tisto sveto ali najbolj sveto, vsekakor iz tega izhaja tudi
imenovanje ali izpeljanka »duhovnost«.
Duhovnost je namreč energija, katera sodi v različne skupine, v različne skupnosti, v različne
prostore, čase, v različne plasti, smeri, globine, širine, veličine – vsegá.
Vsi v duhovnemu času, vsi tisti, kateri čutimo, čutite, ljubite, se sprašujete, se povezujete, se
zamišljate ali, kakorkoli že obračate, ste povezani z duhovnostjo.
LJUBEZEN JE OSNOVA DUHOVNOSTI
Vsakdo, kateri le začuti ljubezen, je ljubezen osnova duhovnosti. Vsi tisti, kateri ljubite,
boste ljubili, se boste cenili, predvsem pa ljubili in spoštovali svet okoli sebe, vendar, ne na
besedah, na dejanjih, na čutenjih, na tistem, kar znotraj ste – vedno prehajate v Višjo
energijo Višjih frekvenc.
SMERI DUHOVNOSTI
Namreč, duhovnost se loči na več smeri. Imate zemeljsko duhovnost. Imate podzemeljsko
duhovnost. Imate nadzemeljsko duhovnost. Nadnebesno. Podnebesno. Nebeško. In
Veličastno.
Vendar, to so le v grobem plasti, preko katerih se Bomo nekako sprehajali, pretakali, vendar
le zato, da boste vedeli, kaj in kako je temu tako!
Zemeljska bitja ali tisti, kateri ste zemeljsko postavljeni, imate najtežjo nalogo v temu času
tega zavedanja, tega obstajanja.
Zakaj?
Preprosto zato, ker ste energije ali človek človečanstva največjih sprememb. Ker ste pričeli
na tisti točki, kjer najtežje od najtežjih premikate navzgor.
Duhovnost se namreč skriva v plastni energiji.
Vi ste na neki točki. Na neki točki spoznanja, ali neke vrstne informacije ali osnove. Če ste
zemeljsko podani, vedno vlečete, spreminjate ali nekako za seboj potiskate v spremembo
programa le tiste, kateri so pod vami ali takozvano za vami.
Pod vami je podzemlje, zato imate zemeljske energije najtežjo nalogo – premakniti,
prebuditi, ozavestiti globino, širino podzemlja.
Tisti, kateri so zemeljski, torej imate res veličastna dela in se ukvarjate res z najtežjimi od
najtežjih, ne da bi se tega zavedali.
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Zakaj tako pravim ali opevam? Čisto preprosto!
Zemlja, od katere vsi bežijo, pred katero bi se vsi skrili in zakrili, katera je Nebeškim ali Tistim,
kateri so duhovni in nebeški, sramota, stud, obup. To je najtežje v duhovnosti!
Jaz sem Nebeški. Ti si zemeljski. Ti nisi za nas!
To je še velika duhovnost!
Najtežjo nalogo in najbolj veličastno nalogo opravljajo prav tisti, kateri so, ste, tukaj in
sedaj! Zato, ker so prepleteni in vpeti v materijo.
Dragi moji!
Nebeški ste sila redki vpeti v materijo. Zemeljski pa to so, ste in tudi bodo.
Zato vsi tisti, kateri ste zemeljski, res dajem vam še posebne današnje daritve, ker imate
najtežjo nalogo – premakniti verovanja, šamanizem, šamanstvo, energije, katere se ukvarjajo
z globino in vlečejo, prebujajo in premikajo najtežjo plitvino za seboj.
Zato vsi tisti, kateri ste zemeljski, vam pojem slavo in čast. Pomnite in zapomnite si to!
Vendar, le zato, ker ste osnova najtežjim od najtežjih.
Podzemlje se samo po sebi ne spreminja. Spreminja ga Zemlja, zemeljska bitja, dragi moji!
Zato se prenehajte ukvarjati – kdo je kdo! Prenehajte se spraševati, kdo kam sodi!
Če ne bi bilo Zemlje, ne bi bilo Neba. Klanjajte se Zemlji in klanjajte se Nebu!
Nebeške energije ne bi zmogle priti v zemeljsko smer, v zemeljsko duhovnost, če ne bi bilo
Zemlje. Kaj bi delali tukaj? Pa se tako močno sramotite Zemlje.
Ne delajte tega, dragi moji!
Tudi Sam Sem bil del Zemlje in Sem še vedno prihajajoč v Zemljo, vendar Mi ne bi bilo
potrebno. Vendar je toliko čudovitih zemeljskih duš na Zemlji, da MED VAMI ne želim NIKOLI
VEČ SLIŠATI, DA JE KDO ZEMLJA!
V tistemu trenutku, ko se boste vi zgražali drug nad drugim in ste duhovni, vam Bom Jaz
pokazal Svojo moč Ljubezni, da boste doumeli, kaj pomeni Ljubezen, KAJ POMENI
SPREJEMATI in spreminjati.
Današnja tematika je prava za Mene. Prav z Očetom Vnebovzetovstva ali Mojim Očetom sva
se zelo dolgo pogovarjala o tem, ker vas opazujeva že daljše obdobje. Zato Sva se za danes
odločila, da Bova Midva nekako sodelovala in vodila.
Predvsem bodite pozorni!
Zemeljska duhovnost je tista, katera je cvet, da lahko vsi tisti, kateri ste od drugod prešli in ni
nujno, da ste najboljši, vendar, preveč vas je, ker se štejete preveč. Ne delajte tegá!
VZLJUBITE SEBE, SPREJMITE ZEMLJO!
Bitja Zemlje so tista, katera so vas sprejela in spustila do sebe, do svojega srca, do svojega
duhá, do svoje energije, da ste sploh lahko tukaj in sedaj.
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Zato od danes dalje ne želim NIKOLI VEČ od nikogar slišati, da pljuvate, da SE OBRAČATE
PROČ OD TISTIH, KATERI SO ZEMLJA. In da NIKOLI VEČ ne slišim, da nekoga ne boste
spustili V SKUPINO, ker je Zemlja!
Kaj bi bilo, če bi Mi delali tako? Kam bi prišla duhovnost? Tukaj popadate mnogi! Pa bi vsi
radi bili duhovni!
In vi mislite, da se povezujete z Veličino, ko že v samemu začetku padate v plitvino?!
To je podzemlje, podzemna energija ne sprejema! Vendar, ne zato, ker ne bi imela srca,
zato, ker je taktična, tako, kot ste vi, čisto sami!
SODOBNA DUHOVNOST
To je nekaj, s čimer Sem želel začeti ali pričeti.
TO JE OSNOVA VAŠE SODOBNE DUHOVNOSTI – prerivanja, pretepanja, godrnjanja,
laganja. Kakšna duhovnost?!
To je sodobna duhovnost, katero gledate skozi denar! Vam je to duhovnost?
Duhovnost je vir preživetja. Če ste srčni, če ste ljubeči in pozorni, vam bodo duhovne
energije prinašale znanje, prinašale ljubezen in tudi denar.
Sodobna duhovnost vsekakor je denar. Še dobro, da nimate zlatih palic, ker bi se potepli z
njimi! To je sodobna duhovnost!
Sodobna duhovnost izhaja iz davnine, iz davninskih religij, katero bi morali spoštovati. A ste
jo omadeževali mnogi, kateri ste tudi tukaj reinkarnirani. Predvsem zato, ker ne razumete
osnovnih postavitev duhovnosti.
Kar imate vi v mislih, kar razmišljate, kar postavljate, kar taktično sestavljate, k sebi
pritegnete točno takšne energije kot ste sami, z dvojno obtežitvijo in greste v globino
Zemlje in ne v višino Zemlje.
In kar se vam v trenutku odpira, da pridobivate ljudi s takšnimi ali drugačnimi taktikami, se
ne zavedate, da na sila kratek rok dobite preizkuševalce na svoje poti. Podzemlje! Opazujte
se! Predvsem tisti, kateri ste sodobno duhovni.
Sodobna duhovnost bi morala biti izpeljanka davnine, bi morala biti nadaljevanka ali nekaj,
kar se nadaljuje. Vendar, davninska duhovnost je bilo spoštovanje – spoštovanje do vere,
spoštovanje do časti, do oblasti, spoštovanje do sočloveka.
Kje je vaše spoštovanje? Kje imate spoštovanje do nekoga, kateri je zemeljski? KJE GA
IMATE?
In vsi vi, kateri ste tukaj in daleč proč, bi radi delali za Veličino, z Nami?
Dragi moji, prebujajte se in gradite se po naši strukturi in uporabljajte srce, ljubečnost,
iskrenost, igrivost, pa boste prešli do tam, kjer je vaš čas.
Duhovna energija je osnova za tukaj in sedaj, da se vi sprašujete in manipulirate. V
pravemu veku, v pravi dobi ste, da je duhovnost tisto nekaj, kar vi potrebujete, da sploh
dojamete, kdo ste, kaj ste in zakaj ste.
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Kako simpatično vas je občudovati, ko Me nenehno sprašujete oziroma sprašujete koga v
nižini, od kod prihajam, zakaj obstajam? Zelo dobro vprašanje!
To bi vam moralo biti vzor, kar ste bili in kaj ste!
Nebeški, kateri ne premikate zemeljske naprej, vendar izpolnjujete svoje poslanstvo,
zaobljubo k sodelovanju, boste danes izvedeli marsikaj, vendar, le zato, ker ste zreli za to.
Ker, skozi to boste doumeli in dojeli, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Kam plujete? Vse boste
doumeli.
Vesoljni načrt je prebuditi vse in vsakogar!
Vendar, vesoljni načrt ni pobrati, sestaviti in pridobiti vsakogar. Kdo hoče nekoga ob sebi,
kateri je zapeljiv v takšni meri, da je lažniv? Bi hoteli imeti nekoga poleg sebe večnost, kateri
bi nekako gledal na to, kaj bo pridobil, kaj bo izgubil, kaj bo uročil?
Verjemite, niti malo ga ne želite imeti ob sebi! Niti Mi!
Zato želimo iz vas narediti tisto pravo, kar je res pravo.
Toliko Sem Jaz želel najprej spregovoriti vam. Saj veste, Kdo Govorim? Če pa ne veste, vam
pa prišepnem – Tisti, kateri se je odločil, da se bo daroval za vas kot Oče, Oče
Vnebovzetovstva, kar je res nizka titula, vendar dovolj, da vas malce oklofutam.
Polovica skupine gledate drug nad drugim. To prenehajte, ker se povezujete z nižino in
segate proč od nas.
Zato bodite dosledni sebi in opazujte sebe, da boste opazili, kam in kako je potrebno
hoditi, stopiti, da ste na pravi poti in ne na krivi poti.
Kriva pot vam dela le nenehne ovinke in kot vi mislite, da vibrirate višje, lovite le sami sebe in
ste na isti točki.
In ne le to!
Drsite navzdol. In Mi naj bi delali za vas? Vam pomagali? Ne ne, dragi moji. Vi boste delali za
sebe, se prebujali in pričeli spoštovati Zemljo in okolico Zemlje. Tam boste pričeli!
Sodobna duhovnost je napredek, je preboj, je tisto nekaj, kar vi potrebujete.
Davninska duhovnost pa je častna.
Jesara hatutu…
Jasara.

DAVNINSKA DUHOVNOST
Takole. Sedaj Bom Jaz nekako nadaljeval. Upam, da niste bili malce preveč oklofutani.
Vendar, kakorkoli že, davninska duhovnost je pravzaprav predel spoštovanja. To je nekaj, kar
Sem Jaz globoko, globoko tudi spoštoval. Predvsem zato, ker se morate zavedati, da davnina
je širina, katero imate in na kateri gradite.
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Jaz globoko častim šamanizem, ker vem, ker nekako opazujem in ker vem, kako in kam
plujejo določene energije. Vsak poklon prav takšni energiji, ker se ukvarjajo res na najtežji
točki Zemlje, zemeljskih duš, zemeljskega duhá, rajnega, razpadajočega, se pravi, tistega, kar
je najtežje, kar zapuščate, zapuščamo ali pa smo zapuščali v določenemu obdobju, se pravi,
je to tisto nekaj najtežjega.
STARA DAVNINSKA DUHOVNOST
Vsaka plast svojega časa ima svojo duhovnost.
Ko se vi ukvarjate s prelivanjem krvi, ko se vi ukvarjate z uporabo predmetov, kateri so
namenjeni za nekoga ali namesto nekoga, ko uporabljate slike, figurice, kapljevine ali karkoli
takega, se pravi, se uporablja najtežja energija uročevanja.
To je stara davninska duhovnost.
Stara davninska duhovnost vedno uporablja kot podzemlje nekaj, kar je vedno v
prispodobi nečesa, kar častite.
Malikovanje – to je nekaj, kar je pravzaprav v podzemlju, ker uporabljajo predmete. To je
stara duhovnost – hkrati tudi nova duhovnost.
Meni ravno malikovanje ni najbolj pri srcu, se pravi, čaščenje ali nekako kot neko
posredništvo za to, da pridete do neke energije. Tudi Moje figure nekakšnega križanja ali
takšne postavitve Meni niso ravno najboljše ali najbolj simpatične, moram priznati, vendar
Sem že prestopil ta vzorec. Vendar, le zato, da boste vedeli, da je podzemlje tisto nekaj, kjer
je vedno neko čaščenje, uporaba določenih predmetov in takšnih nižinskih ali podzemeljskih
energij.
Vendar, te energije imajo namen lovljenja, uloviti in pridobiti!
To je osnova teh nižinskih ali podzemeljskih energij.
Zemlja pa je tista, katera je pripeta ali vpeta na ta tok te nižine ali globine. Zelo simpatično!
Zemlja je pravzaprav kot nekakšen filter ali kot nekakšen, hm.., sveder, feder?, nekaj takega,
katero se nekako odbija od Neba, do podzemlja, do tega vmesnega svetá.
Ona je tista, katera sprejema v sebe Nebeške energije. Ni nujno ravno do sebe ali v sebe,
lahko tudi poleg sebe. Ni pomembno! Hkrati pa je vpeta, da nekako za seboj premika ali
postavlja program duhovnega podzemlja.

DUHOVNOST ZEMLJE
Zemlja je pravzaprav duhovnost, katera se ukvarja z energijami rajnega sveta, rajnega
stvarstva, se pravi, s tistim, kar je bilo živečega na Zemlji. To bodite pozorni!
To je izjemnega pomena, ker kdorkoli uporablja kakršnokoli postavitev na podlagi duše,
imena, priimka, nadimka ali česarkoli, kar je bilo živečega na Zemlji in če je hodilo po zemlji,
se pravi, se ujame in polovi v ta spekter tega duhovnega energetskega pola.
Zato bodite še posebej pozorni prav na to.
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Duhovnost Zemlje je pravzaprav ta, nekakšen odboj, kjer vleče in se vpenja v podzemlje,
da spreminja, a hkrati tudi filtrira vse, kar je bilo globinskega, nižinskega ali
podzemeljskega, težjega, se pravi, na vrhu se Zemlja odpira.
Kar pomeni, da mu iz podzemlja lahko ali od posameznika korenine vlečejo na površje in se
skozi zemeljski proces odpira, razpira, napreduje, napoveduje, pregleduje, pomaga ali
kakorkoli že, se pravi, je Zemlja pravzaprav tisti filter, kot cvet cveta, katera spreminja,
rešuje, pomaga, sprejema.
Vsi, kateri se ukvarjate z duhovnostjo Zemlje, se ukvarjate, če častite, kličete, zovete
katerakoli bitja, osebe, katere so bile kdaj koli živeče na Zemlji ali nekako v zemeljskemu
planetu ali planetarnemu ozvezdju, svetu, se morate zavedati, da je to duhovni svet
Zemlje.
To je osnova! Ne glede na to, kaj je kanaliziral, kaj je prenašal, kaj je prinašal.
Zemlja je torej cvet cveta, kateri spreminja, sprejema, oddaja. Vendar, to ne pomeni, da ste
vi sami sami, tako spodaj kot tudi Zgoraj, v takšnemu razcvetu. Lahko je več različnih bitij k
sodelovanju prešlo ali pa je ena Energija se spuščala iz Višine, skozi plasti, v Zemljo ali
podzemlje, spreminjati program, zavisi od podlage vsakega posameznika.
Duhovnost je namreč ta svet, plast. So pravzaprav ti premični svetovi.
V takšni plasti Zemlje ali globine imate različne skupnosti, katere pa imajo enaki skupni cilj –
spremeniti, rešiti, odpustiti, pomagati ali spremeniti. Se pravi, vsi imajo enako funkcijo. Ne
glede na to, ali odidete k šamanu ali odidete k reikistu, ali odidete k nekemu Vnebovzetemu
mojstru. Se pravi, ali greste na neke, na neke preglede, povezave. Karkoli.
Se pravi, to je tisto, česar se morate zavedati, da je skupni program spreminjanja vsegá.
DAVNINSKA RELIGIJA
Davninska religija je za vsakim posameznikom, že od prvega vdaha, pomemben faktor za
njegov obstoj.
Ko se je duša prvič spustila v zemeljski svet, ne glede na to, od katerega smernega nivoja
prehajate v zemeljski svet, pomeni, da ste bili nekoč krščeni. Ne glede na to, kaj ste si
izbrali, si niste sami nikoli izbrali!
Ko ste bili še dojenčki, ko ste bili še čisto mali nebogljenčki, so vas podarili, so vas žrtvovali.
So vas nekako predali. Ni bilo v samemu začetku cerkvá tako, kot so sedaj, vendar so bile
duhovne skupnosti – ali narave ali pa podzemlja. Kaj drugega ni bilo.
In če ste v prvemu krstu, kjer so novorojenčke celo žrtvovali s prerezanjem vratnega dela in
darovali kri, da ste bili krščeni, se pravi, se skozi to zgodovino krsta, vse do sodobne
preobleke, prehaja do te točke, da vas le nekako polijejo in predajo k svetemu krstu po
drugačni postavitvi.
In, ko ste krščeni in predani skozi različne verske skupnosti, takoj padete v te skupine
različnih duhovnosti.
Zato vam opevam to, da boste lažje razumeli in doumeli, zakaj ste morda tako drugačni.
Vendar, vsak ciklus je za vsakogar zelo pomemben.
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NEBEŠKE ENERGIJE
Zemeljska duhovnost je namreč preporod. Nebeške energije točno vedo, zaradi česar so
prišle ali prešle v svet Zemlje, in imajo svoje skupnosti. Se pravi, svoje programe, kaj morajo
narediti in izpeljati v svetu Zemlje.
Skoraj 59 procentov je takšnih energij prešlo v Zemljo in se spojilo z bitjem Zemlje ali neko
energijo Zemlje, da bi skupaj ustvarila novi program, novo zavedanje, višjo vrsto ali višjo
postavitev.
In v Nebeških smereh so ravno tako prostori, Sveti prostori, kamor se vi obračate, prosite ali
moledujete.
Malikovanje v našemu svetu ne poznamo, ker ne potrebujemo skulptur. Ne potrebujemo
pripomočkov, da bi nekako imeli kot nekaj otipljivega ali vidnega.
Nebeške energije nikoli ne uporabljamo tegá, ker preprosto ne rabimo, ker dihamo za
vsakogar. To je bistvo.
Bodite pozorni!
Nebeške energije vsekakor vedno darujejo, vedno pomagajo.
In če boste nekako, preko vaše duhovnosti, opazovali, kolikokrat podarite s srcem, z dušo, z
ljubeznijo kakšno plamenico, kakšen cvet, kakšno zahvalo, se pravi, je to izraz nečesa, kar ste
nekoč ali nekdaj tudi bili in je osnova za ta proces, kjer se nahajate tukaj in sedaj.
Bodite pozorni!
Duhovna energija sodobnega zavedanja ali prebujenja se vedno spaja z začetno, prvo
postavitvijo, na katero nimate vpliva. Vsaj mislite tako, da ga nimate!
Vendar, prva plitvina ali prvo rojstvo na Zemlji, Bom res čisto preprosto prišepnil – ko ste se
prvič na Zemlji porodili in ko so vas prvič »takozvano« krstili, podarili ali nekam namenili, ste
takoj dobili osnovo ali kalček za to, da boste sodili v neki sistem neke postavitve.
Ko ste vi odraščali, če ste imeli seveda možnost, da ste sploh odrasli, če vas niso tako za celi
življenjski ciklus prerezali in vas žrtvovali, se pravi, ste imeli morda srečo in ste živeli naprej,
ste takoj bili v nekemu paketu, lahko nekega podzemlja, ne da bi se tega zavedali.
Vendar, tisti prvoselci ali prvobitni na Zemlji so častili močno Zemljo ali globino Zemlje, ker
so se bali potresov, vulkanov, vsegá, kar prihaja iz nižine navzven in navzgor. To je bila
osnova, zakaj so darovali prav tisti nižini in so marsikomu prerezali vrat in ga darovali
navzdol, za mir in red v njihovi duši.
In, če ste nekako prešli takšno fazo, ste takoj povezani s podzemljem. Ali želite biti ali pa ne,
ali ste sveti ali pa ne, imate osnovo lahko v podzemlju.
Zato je bistvo vsegá, da podzemlja ne sovražite, vendar ga spoštujte, vendar ne
pristopajte! To je podzemlje, kjer ali kamor sodobna duhovnost ne bi smela iti.
In ravno sodobna duhovnost posega po najtežji prelomnici in prebuja in vleče na površje
marsikaj. Vendar, vsakdo prebudi le sam sebe in svojo zgodovino!
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Bolj, ko se duhovno odpirate po sodobnemu načelu, kjer morda ne spoštujete, kjer morda
premalo cenite ali premalo zapažate, se vedno znova odpira globina. Če vi taktizirate in
razmišljate, greste vedno po svoji veji v svojo najnižjo točko.
Jaz tega nikakor nisem nikoli razumel in doumel tudi, ko Sem bil še mali, ko Sem nekako
odraščal v verovanju. Vendar, ne v verovanju, kakršnega so Mi postavljali Zemlji, na Zemlji –
ali Moji starši, Moji stari starši ali pa krušni starši, pri katerih Sem nekako tudi odraščal. To je
tisto, kar je morda najtežjega. To Mi je bilo čisto tuje.
Zakaj?
Ko nekako vidiš, kako stoji in sestoji energija, se potem dejansko odmikaš in se vračaš k
srcu in k svojemu občutku. Zato bodite še posebej pozorni vedno na svoj občutek, na svojo
lepoto, na svojo iskrenost.
Sodobna duhovnost, kot jo, Smo jo poimenovali oziroma ste jo poimenovali kar sami, ima res
veliko moč zavedanja, ker skozi sodobno duhovnost, skozi življenjski ciklus, dobesedno po
kosih ali deležih, okušate vse po vrsti – različne, različne duhovne skupnosti, različna znanja,
različne preteklosti.
In, če opazujete sami sebe, ko se nekako duhovno prebujate, se iščete. Dobesedno. Pa
greste malo tukaj, malce tam, malce gore, malce dole. Na različne konce iščete in ustvarjate
neke programe.
V resnici pa ne delate nič drugega kot da zaključujete svojo nižino. In ko se vi nekako
pretakate v eno duhovno skupnost in jo »prerastete« oziroma zaključite ciklus, kjer ste bili
morda skozi tisočletja nazaj darovani ali povezani, prav skozi darovanje in izključno le skozi
darovanje, se pravi, boste tudi toliko časa v neki duhovni skupini ali pripadnosti in jo boste
potem »navidezno« prerasli in boste šli dalje, v drugo duhovno skupnost.
Zato duhovna, ta sodobna duhovnost, je Meni zelo zelo pri srcu, ker je pravzaprav svet ali
čas, kjer lahko zelo hitro se soočate s svojo nižino.
In zato nikakor ne razumem vas, ko se nekako ukvarjate s tem, da ste napadeni, da se nekaj
dogaja, da vas nekdo malce straši ali plaši!? Seveda, dragi moji! Ker je to vaša davnina. Ker so
to vaša bitja.
Morda ste bili v določenemu obdobju, v času darovani, ker ste sami tako hoteli. Tako kot
dandanes, se krstite ali darujete za kakšno skupnost in prodate kot nekako dušo ali
pripadnost neki skupnosti.
Veliko je takšnih sekt. Tako kot v davnini je bilo različnih skupnosti, katere so se skozi
življenjske cikluse preimenovale. V resnici pa greste vedno le k svojim in se soočate s svojimi.
In novodobna duhovnost je fantastična, ker lahko skozi to zaključujete cikluse prav po
duhovnih energijah, verovanjih, pripadnostih in žrtvovanjih.
O MAGIJI
Vsak nivo je torej vaša davnina!
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V veliki večini tega današnjega časa se soočate z različnimi, takozvanimi »napadi«.
Mnogokrat napačno postavljate in tolmačite, da vam je bila poslana magija. Pa vam ni bila!
Le morda v stiku s katero osebo ste bili in jo potem doživljate, jo čutite, jo zaznavate in
pravite: »On me je napadel. On je naredil magijo nad menoj!«
Dragi moji. Ne, v sodobnosti skorajda ne delajo tegá.
Vendar, ko se srečata dva duhá davninskega pola, se vsa davnina prebudi. Vsa bitja, katera
so pa bila v nekemu obdobju poslana na vašega davninskega in ne sedanjega, se pravi, se
polja medsebojno udarijo, spopadajo, soočajo in gre to po nivojih. In tako skozi meditacijo
prodre do vas in do vašega vrha in ste tukaj in sedaj.
Nekateri, kateri pa ne morejo prestopiti davnine, pa jih povleče na to, da bi škodovali in so
res novodobni otroci sodobnega prekletstva ali ukletstva, pa si res upajo ukvarjati z magijo in
škodo nad drugimi. Pošiljajo in delajo marsikaj. Vendar le zato, dragi moji, ker so si v davnini
zaobljubili, da vam bodo škodovali, pa so vas morda v davnini določeni ljudje rešili, skrili ali
zakrili.
To je tako prepleteni ciklus. Zato bodite zelo zelo pozorni, da nekako spoštujete, predvsem
pa sprejemate in spremljajte in ne obsojajte drug drugega, kje ste, kam ste in zakaj ste.
PREBUJANJE SKOZI DUHOVNOST
Ko od delate na bazi Zemlje, boste tako ali tako zaključili ta ciklus, se boste pretočili v
Nebeški tok, ker je to čas, kjer vas dejansko čaka marsikdo in marsikaj.
In to je tisto, kjer je potrebno zavedanje, modrost in veličina.
Ko se skozi duhovnost prebujate, vedno znova pozabljate na občutek, na iskrico v očeh, v
iskrih, tako nekako kot v srčni energiji. To je tisto, kar je najtežje in najhuje.
Ko vi jočete, da ste osamljeni, da ste nekako žalostni in da v davnini ste ravno tako čutili,
da ste bili sami, pomeni, da ste bili v določenemu momentu morda na napačnih prostorih,
na napačnih mestih, se nekako prepletali z napačnimi ljudmi, z napačnimi dušami.
Vendar, ne zato, ker ste sami morda tako hoteli. Zato, ker je splet okoliščin pripeljal do tegá,
da ste vi Nebeški in ste prišli spreminjati program oziroma pomagati zemeljskim, kateri na
najnižji točki vlečejo, podoživljajo, spreminjajo in vam omogočajo spremembo programa.
Torej, svetovi, tako kot poznate, so večplastni.
Vaša naloga v življenju je, da spoštujete. Vendar, ne spoštovati tako – sedaj se ne bom v
nekoga zaletel, ker ga moram spoštovati, pa bi ga stresel iz hlač. Ne. Opomnite se! Pričnite
se opazovati!
Vsaka duhovnost je prepletena z drugo duhovnostjo. Najbolj veličastno je prav to. Zakaj?
Ker duhovni svetovi so vse eno in isto. Kjerkoli se misel pretaka o spreminjanju nečesa, pa
naj bo to v dobro ali slabo, se vse v isti fokus postavljate in spajate. To je ta energija – kjer
vsi iščete ali pa nadzorujete.
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Vendar, ko nekako iščete in čutite s srcem in sledite srcu, se ločite in ločujete in višje
vibrirate. In vsi tisti, kateri pozabljajo na svoj občutek, na svoje srce, na svojo ljubečnost,
na svojo potrpežljivost, na svojo modrost, pa tonejo.
In v dandanašnjemu času se dobesedno ločuje ta, duhovna višja vibracija in ta nižja
davninska vibracija.
Vendar, bodite pozorni!
Starodavna duhovnost je res modrost. Zakaj?
Ker, katerokoli duhovnost – sektično, skupnost, takšno ali drugačno, pogledamo ali
usmeritve, so dejansko dihali s tem, da je to tisto najbolj pravo in da so se našli v temu. Za
razliko od sodobne duhovnosti.
Davninska duhovnost je torej ta globina – čaščenje in časti pripadnosti. Tisti, kateri so
dihali s tem, da je to res tisto, kjer oni sebe najdejo, se pravi, so se res povezali v nekakšen
krog te pripadnosti.
V sodobnosti bi lahko to preimenovali ali približno imenovali kot neke sekte, neke sektične
skupnosti. Morda Iluminati. Se pravi, skupnosti nadzora ali manipuliranja, ker so enaki, ker
čutijo enako, vendar nadzor. Vendar, to je davnina. To je sodobnost. Še vedno pa so ujeti in
povezani z globino.
Tisti, kateri začutijo in pričnejo iskati ljubezen v neki skupnosti, v kateri jo ni, pričnejo
trpeti. In to je bistvo! Bolj, kot trpite, bolj, kot ste osamljeni, bolj, kot ste žalostni, bolj, ko
čutite, da niste pripadni, da vas je družba izigrala, težje vam bo, bolj se Bom veselil za vas.
Zakaj?
Ker se boste ločili od ujetosti.
Zato naj vas življenje še bolj potrese, še bolj naj vas prešejka, da boste pričeli slediti sebi in
ne skupnosti. Sami sebi!
In sodobna duhovnost je pravzaprav namenjena vsakemu posamezniku, da se začuti in ne
gledati na to, kdo bo vodil?! Napačno!
Vodi naj vsak sam!
Tako kot ste sami prehajali, kot ste se sami porojevali, recimo temu, da je bilo temu tako, kot
ste vdahnili sami, pa niste čisto sami, kot živite sami in se postavljate, predvsem, ko hodite,
hodite tudi sami, se pravi, tudi čutite sami. In to je bistvo te sodobne duhovnosti!
Ko vsak posameznik pride do točke, da začuti hrepenenje v sebi,
tisto res globoko željo po vrnitvi v svoj čas, v svoje jedro, se od
njegovega srca naredi odboj, tako kot tanka nit, kot tanka linija ali
vez, direktno v popek.
To je tako, kot bi nekakšno energijo vezi ali lasu naredili v popek.
Od popka pa se odbije skozi češariko na ven, v Vesolje.
In takrat se vi povežete s svojim jedrom – od tam, od koder ste prešli, se ta energija odbije
od nekoga, od koder ste odšli, znova je zavisi od posameznika – lahko se odbije od Vesolja,
lahko se odbije od planeta, od vmesnega svetá, od fizične osebe, živali – od česarkoli, se
pravi, nekdo, kateri ima shranjeno vašo osnovo.
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In, pazite to!
Od Vesoljnega dela se skozi kronsko čakro spusti energija – preko kronskega dela, preko
vas, kot bi vas v snop žarka tudi potopila.
In to je tisto, kamor vi stopate kot slap svetlobe, da se oprhate, da se v nekakšni sodobnosti
ali sodobni duhovnosti postavite pod neko svetlobo, da vas očisti in dovrši.
Vendar, vi poznate le ta košček nečesa, kjer se obrnete proti Nebu in se povežete z Nebom in
se spusti ta energija. To je le košček. Kje pa je ostali delček?
Torej, ne pozabite!
Hrepenenje, globina ali strast,
pripadnost, se tukaj, v srčni
energiji spusti.
Od tega se povezne v popkovino.
Od popka se odbije navzgor v
češariko.
Od češarike pa navzgor, direktno do svetá, od koder ste.
Potem se vam spusti ta snop te svetlobe navzdol in ste pod svetlobo ali snopom svetlobe,
o kateremu marsikateri reikiji govorijo ali opevajo, marsikateri drugi, ne Bom jih sedaj
našteval, ker ni pomembno, se pravi, je to košček energije.
In ko se to zgodi, se pravi, ko se ta svetloba spoji do globine zemlje oziroma, kot bi ob
vašemu podplatu se naredila ravnina – prav za tem podplatnim delom, se pravi, se energija
razširi in se odpre, se razlije po notranjosti jajca in takrat dobite nekakšen kristal oziroma
ga prebudite.
TEHNIKA – POVEZAVA Z NAŠO IZVIRSKO DUHOVNO ENERGIJO (posnetek 49:25)
Če želite, vas peljem skozi to, skozi to tehniko, da vas pripeljem in pripnemo na vašo
zasnovo, če vam bo morda tako lažje.
Takole. Jaz bi svetoval takole:
Popolnoma se sprostite. Postavite se tako ali posedite se tako, da vam bo udobno.
Popolnoma udobno.
In vdahnite skozi nos. Bomo dihali kar skozi nos, ne skozi usta!
Vdahnete skozi nos in izdahnete skozi nos. Znova vdahnete in izdahnete.
Popolnoma, popolnoma se umirite in sprostite vsako mišico na svojemu telesu. Vsako
mišico. Kar zavestno se preletite, kot bi pogledali – sprostite vsako mišico na roki, na telesu,
na nogi. Kjerkoli. Popolnoma, popolnoma se sprostite.
Nato vdahnite – znova zavestno skozi nos in rahlo zadržite zrak kot nekakšen mehur. Ga
zadržite. Ga zadržite. Ga zadržite in v nekemu momentu se mehur spusti v trebuh.
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Ali čutite prelom? Predvsem tisti, kateri imate pranskega duha aktiviranega, takoj ste v
trebuhu in se nahajate v trebušnemu delu, ta mehur. In takoj ste popolnoma, popolnoma
mehki. Prav sproščeni. Čisto drugačna sproščenost je. Le opazujte svoje telo.
Znova vdahnite in misli usmerite na srce, na srčni utrip. Le misli usmerite na srce in energija
se vam bo pretočila prav na srce. Ali zaznavate gostoto srca? Uff.., večja, kot je vaša srčna
energija, bolj vam je toplo. Super bo, boste videli!
Tudi tisti, kateri mislite, da nimate srčne energije – še kako zelo jo boste prebujali.
Opazujte, kako se energija okoli srca prične vibrirati kot nekakšna spirala. Opazujte to!
Ali vidite tisti, kateri mislite, da ste brez srca, spirala je tisto, katero poganja ali potiska nekaj,
kar bo prišlo do hrepenenja, do globine.
Opazujte spiralo. Kot nekakšen kristal se sveti in odbija. Spirala okoli srca močno vibrira.
Bolj kot vibrira, bolj se bo poglobila. Opazujte spiralo.
Znova vdahnite. Zadržite dih.
Misli usmerite v srce in se skozi nižinski del srca ali te spirale spusti nit in gre v popek. Prav
v popek. Uuuuu, čudovito!
Ali čutite popek? Ali čutite pritisk na popku? Povezani ste – srce in popek sta povezana. To
je bistvo! Srce in začetek in lepota nečesa, kar ste prenesli – preko matere, preko popkovine,
preko lastne matere.
Ali čutite povezavo? Srce – kar obrnite se v srce in popek sta vezana. Ali čutite energijo
povezave? Kar skupaj sta vpeta.
Sedaj pričnite opazovati le popek. Znotraj, vam bo lažje, ne zunaj. Znotraj.
Vdahnite in energijo iz popka povlecite navzgor v češariko. Vdahnite še enkrat, če čutite,
da niste jo povlekli navzgor, ponovno iz popka, direktno v češariko.
Ali čutite pritisk v mini, mini, mini možgančku?
Sedaj se ustavite tukaj in opazujte spiralo, energija, katera se vrtinči. To je čakra. To je
najboljša čakra, katero sedaj povezujete!
Opazujte, kako spirala vibrira. Okoli in okoli se vrtinči. Še malce misli zadržite na tej točki in
zaznali boste, kako se češarika odpira ali predel zgoraj, nad češariko, kako se odpira.
Znova vdahnite. Zadržite dih. Se dih pretoči navzdol in sedaj misli obrnite znova od popka
nazaj v češariko in naenkrat zaznate eksplozijo oziroma nit povezave, katera teče. Naj teče.
Naj teče. Povezuje naj se. Teče točno tam, od koder ste bili.
Spustite to. Spustite in tečete skozi čas. Uživajte v tem. Plujte skozi čas. Vse rušite pred
seboj. Če se kaj postavi, podirate. Plujte in se prepuščajte, dokler se nit ne zaleti v nekaj,
ali v nekoga ali kar nekje se ustavi.
Ko boste prišli do takšne ciljne točke, se ustavite in obmirujte. Kot bi se prilimali, kot bi
obviseli, izgleda in bomo počakali še tiste, kateri še letite in še plujete. Uživajte v temu.
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Prav zaznate, kako ste se nekam pripeli, kot bi bili nekakšen spermij, kateri se pripne in se
prisesa. Tako nekako imate vi občutek, da lebdite. Kot bi bila mala celica ali nekaj takega.
Ali čutite tam, kot, da ste z določeno točko na glavi vpeti in zalimani, pritrjeni?
Uživajte. Bodite radostni.
Sedaj imejte občutek kot, da bi te roke, na oni strani pritisnili ob nekoga ali nekaj. In tudi
nogice, kot bi se prisesali skozi dlačne čakre, skozi stopalne čakre, kot bi se oprijeli stekla
ali tistega nečesa, kamor ste prišli.
Ali čutite, kako žgete nekaj in kako nekaj teče v vas?
Vzpostavlja se povezava tistega prvotnega, prvobitnega ali vašega, kar je povezano z
duhovnostjo.
Ali čutite, kako vas nekdo opazuje tam? Maziljenec, kateri vam je odposlal nalogo in vas
daroval, da ste na novo vstali in se pretakali do tega zavedanja tukaj in sedaj.
Ko se boste dovolj napolnili neke energije, boste imeli občutek, kot da ste velika kepica ali
nekakšen balonček. Veliki. Okrogli. Napolnjeni. Uživajte v tej teži ali v težnosti. Igrajte se.
Bodite sproščeni.
Postojte nekaj trenutkov v temu momentu. Naenkrat boste začutili težnost, kako padate
nazaj proti telesu, kot svetlobna raketa – direktno, skozi češariko, kot bi se ugnezdili in
nazaj navzven.
Ali čutite, kako ste se ujeli nazaj v telo? Kot bi padli v nekakšen žele ali nekaj takega.
Obstojte v temu trenutku. Počakajte, da pridejo še ostali v svoje pozicije. Opazujte, kje ste.
Kot bi bili v želeju, v želatinasti zmesi zgoraj v glavi ali na glavi.
Postopoma se obrnite navzgor. Ali vidite, kaj ste odprli?
Slap svetlobe. Slap svetlobe, višine, katera se steka na nižino, na materijo.
Ali čutite energijo, kako se počasi steka kot svetlobni prah preko vas? Prav spira vas, vaše
telo, materično telo. Opazujte in uživajte v tej svetlobi. Postopoma, postopoma prihaja
preko telesa, vse do vaših podplatov in se zaustavlja ob robih podplatov. Kot bi se na travo
stekala ta energija.
Naenkrat, ko je dovolj te energije spodaj, se prične, tako, kot bi jo odganjalo v notranjosti,
ob robu, prav po robu vašega ovoja navzgor, kot v avri, znotraj avre, kot bi znotraj, po
jajcu, energija šla navzgor in jo je vedno več. Vedno več. Zaznajte to.
Uživajte v tej svetlobi. Prah se kopiči.
Naenkrat se združi spodnji del in gre proti češariki, proti zgornjemu delu in se spusti
navzdol, kot bi pričelo krožiti, kot bi nastajala nekakšna vrtinčasta energija. Kot bi bila dva
vrtinca ali dve osi. Na levi strani en vrtinec navzgor in na desni strani vrtinec navzgor.
In sedaj dobro poglejte!
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Naenkrat zaznate, pred seboj, v svoji avri, nekakšen udar ali kristal. Svetloba se tre. Dva
polja se treta medsebojno. Malce pred popkom, malce višje ali malce nižje, zavisi od
vsakega posameznika, zaznajte kristal.
Čisto vsak ga ima, ne glede na to, ali uporablja srčno energijo ali pa ne. Ali zaznate ta kristal?
Ta gmota te energije prvobita?
Z vdahom ga boste premaknili – tisto, kar je zunaj, ga boste povlekli
znotraj, kot bi ga povlekli preko popka v notranjost in ga namestili
znotraj, se pravi, v sredini svojega trebuha, nekako tako, tik pod
zasnovnika.
Z vdahom ga bomo premaknili znotraj.

Vdahnite in ga povlecite v notranjost in ga namestite
znotraj v telesu.
Počakajte. Počakajte in opazujte, kako se pri grlu spne
neka nit.

Znova misli dajte navzven in poskušajte še enkrat. Nekateri ste ga že prestavili. Nekaterim še
ni uspelo.
Vdahnite in zaznajte. Tisti, kateri ste ga premaknili, imate že praznino zunaj. Čudovito!
Takšne vas imam rad.
Sedaj imate kristal v notranjosti.
Lahko ponovite z vdihom še dvakrat ali trikrat, če mislite, da ga niste premaknili, vendar
opazujte razliko, kaj je zunaj in kaj je znotraj. Ali čutite v notranjosti gostoto? Kot bi imeli
nekakšen kamen znotraj sebe. Kristal.
Sedaj se spustite z mislimi in poglejte v kristal. Kaj vidite znotraj? Kaj je znotraj? Nekdo je!
Uuuu, to je tisto, kar vi rabite! To je vaša zasnova malega bitja, kristalnega bitja nečesa, kar
deloma tudi poznate.
Košček tegá je skrit v zmajevem jajcu, katerega tudi imate. Počakajte.
Tisti, kateri ste postavljali že zmajeva jajca, boste kaj kmalu le pogledali in boste videli, kako
se naredi nit na jajček. Kar nekam steče – od spodnjega dela kristala. Le opazujte. Sam
proces se odvija. Le opazujte.
Kristal požene nitko in nitka nekam teče. Le opazujte jo. Pripne se nekam, na neki jajc –
zmajevo jajce. To je tista žlahtna zasnova, od koder ste vi, prav vi kot zasnovniki, kjer se
skriva večnost večnosti, pretrganja, ujetosti, ponovnega rojstva.
Ali čutite, kako se energiji medsebojno povezujeta? Nastaja nekakšna osmica.
Tudi tisti, kateri še nimate aktiviranih ali nekako niste še pobrali zmajevih jajc, le opazujte
energijo, kako se pripne in jo pustite čisto pri miru!
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Sedaj misli vrnite nazaj na kristal. Spustite se ob kristal. Dajte, poglejte v kristal skozi
steklo. Ali vidite še enega zasnovnika? Ali vidite še nekaj ali nekoga znotraj, v temu
kristalu? Ali ga vidite?
To je tisto, kar vi rabite. To je duhovna energija, ključ čiste energije.
Sedaj zavestno vdahnite skozi nos in opazujte, kako se skozi kristal potisne
nitka nazaj v srce, kot bi se zgornji del kristala povezal v srce.
In sedaj imate povezano energijo kristala, največjo ljubezen srca in nekega
jajčka. Vendar se ne ukvarjajte z jajčkom. Tri točke so znova vezane.

In nenazadnje. Sedaj dobro opazujte – vrh kristala se spenja še z eno nitjo na vas, na
zasnovnike. Opazujte, kako nastajajo kare, kako se povezuje Neskončnost z vami.
Od kristala se steka nova nit v zasnovnika oziroma v ta energetski kristal kot zasnovnik, od
zasnovnika pa se znova steka energija k srcu, kjer je že vzpostavljena ta energija. Ali vidite,
kako je nastala osnovna kara?
In če boste dobro pričeli opazovati kristal, boste videli, da se bodo niti kar pričele povezovati
samodejno na tri točke, na vse smeri.
In naenkrat boste začutili, kako se tudi prsti medsebojno povezujejo. In povezuje se
Vesolje duhovne energije.
Ali čutite energijo povezanosti? Kot bi bili povezani v celoto.
DARITEV: ENERGIJA METULJA – POVEZAVA Z DIHOM ŽIVLJENJA, PREDVSEM PA Z JEZUSOM
Sedaj znova usmerite misli navzgor, kot bi nekako pogledali nekako v kronsko ali ob
kronsko ali nad kronsko čakro in videli boste bitja. In videli boste nekakšne energije
plapolanja, kot bi bili metulji. Veliki, razpršeni metulji. Energija duhá, diha. Opazujte to.
To so naše daritve za vas, dragi moji.
Sedaj dobro poglejte, kam se bo energija namestila, kam se vam bo posedla – na ramena,
na kaj drugega? Le opazujte to žlahtno bitje. Opazujte ga.
To je Moja daritev za vas. Oboževal Sem metulje in obožujem metulje.
Opazujte to energijo, kako se kar naenkrat spremeni v nekaj, kar ste vi, čisto sami.
Opazujte, kako se ta energija daritve steka in povezuje z vami kot z zasnovnikom.
Ne s kristalom. Z vami. Vas postavljamo. Vi ste zadnji živeči. Vi ste najbolj pomembni v
procesu. In le poglejte, kako se energija namesti. Ta ostaja vaša.
Ko boste želeli prihodnjič nekako se povezati z Menoj, prav z Menoj, v dlani vzemite tega
metulja ali to energijo, kot bi jo prijeli. Vendar si zapomnite, kje jo imate, kam se vam
ugnezdi. Opazujte telo in poglejte, kam se vam je shranila.
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Ko boste želeli se povezovati prav z Menoj, vzemite prav to energijo v dlani, jo podržite v
sebi, na sebi. V svojih fizičnih rokah jo čutite. Poskušajte jo prijeti in dajte dlani skupaj.
Dajte. Probajte. Poskušajte, da boste osvojili občutek.
Giba ta energija. Živa je. To je življenje. To je Ljubezen. To je tisto, kar Jaz rad dajem za vse
vas, ne glede na to, kdo ste, kaj ste in zakaj ste.
To energijo lahko uporabljate. Lahko se pogovarjate. Vzljubite to energijo. To je Življenje.
To je dih življenja. To je nekaj kot vaša golobica, ljubezen, katero poznate. Igrajte se z njo.
Zaznajte to ljubezen in jo potem pustite, da se znova namesti v vas, na vas. Kamorkoli se
bo posedla – sama bo našla mesto za vas.
Ko jo boste dodobra spoznali, boste vedno zaznali, da je to tisto pravo, kar se povezuje z
zasnovno energijo, predvsem pa z Menoj.
Ko se bo ta energija popolnoma umirila, bo izgledal kot nekakšen navidezen prazen
prostor ali prazen prostor velike Ljubezni.
To energijo, če vas bo kje kaj bolelo, jo lahko ravno tako prestavite in jo pocrkljate. Kot bi
imeli povštrčka, ga podržite na določeni točki in se vam bo pričela energija bolečine
razblinjati. Takšna frekvenca je to.
Vendar, to niste vi. To je le tisto nekaj, kar Sem Jaz daroval za ta materični svet, za to
življenje tukaj in sedaj.
Pustite, da ta energija ali metuljček gre tudi lahko navzgor. Lahko ob kronski čakri. Vendar,
običajno se vam bo držal tako, kot nekako ob telesu ali na telesu.
To je nekakšen oddajnik za vas. Opazujte ga. Lahko mu boste dali tudi ime, če boste tako
želeli.
Vendar, ta energija je vaš čuvaj!
Ko bo prišlo kaj težkega nad vas, odpre peruti in vas zaščiti. Krili. S krili prhuta in odbija
energijo napačnega svetá, napačne globine, da ne boste preveč na preizkuševalni poti.
Opazujte to. Povezujte se s tem bitjem.
To je bitje, katero se povezuje z Naravo, z Ljubeznijo, predvsem pa z Menoj.
Sedaj se bomo počasi, počasi vrnili nazaj v prvotno stanje.
Vlili se boste v glavo in vdahnili. Prav misli usmerite v to.
Znova usmerite misli v roke (vdahne), vdahnite in začutite roke. To je Energija. To je
Življenje. Zlivajte se s tem.
Sedaj pomislite na trup. Energija se zlije čez trup, preko trupa in polnete se. (vdahne)
Vdahnite in misli usmerite na trup. Ali čutite? Se že vlivate tukaj in sedaj.
Misli usmerite v noge. Vdahnite. In se energija življenja zlije nazaj, v noge.
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Kako lepo! Ali čutite gostoto? Ali čutite drugačno vibracijo vašega telesa? Kot bi oddajali
frekvenco nekakšnih desetih centimetrov, nekakšnega gostega svetlobnega efekta. Ali čutite
to energijo? Kar gomazi, migeta, se giba okoli vas. Drugačni ste!
Napolnjeni ste in povezani ste.
To je energija kristala, katerega ste povlekli znotraj v sebe. Ta kristal vas bo varoval pred
skušnjavami, pred napačnimi ali obteženimi potmi, čeprav ni nobena napačna, vse so
prave. Vendar, ene so malce težje, druge so malce lažje.
Vendar, bodite pozorni!
Poskušajte roke malce vzdigniti. Ali čutite energijo, v kateri ste
poveznjeni? Kot bi bili v nekakšnemu ščitu Energij Ljubezni. Drugačni ste!

To je energija ali vibracija vaše duhovne energije. Vašega prvobita. To je prebuditev bitja
duhovnega naravnanja, kateri vam bo pomagal – tako iti v stara znanja in jih hkrati ločevati,
zaznavati in jih spoštovati, predvsem pa boste skozi to, s tem bitjem, dejansko presegali svoj
um in razum.
Večkrat se spomnite na to bitje.
Kadarkoli boste vstopali v kakšno duhovno skupino, katerokoli – preizkusite sebe,
pomislite na to energijo, v katero ste se oblekli in takoj boste vibrirali drugače.
Poskušajte enkrat vstopiti brez aktivacije te energije ali pa, da misli usmerite na to, da ste v
tej energiji. In takoj boste v tej energiji, ker smo jo sedaj sestavili.
In tudi daritve slapa, katerega imate, se pravi, se povezuje prav s to energijo.
To je neko energetsko polje ali neki duh, katerega ste imeli, ko ste se prvič na Zemljo
spustili in predno so vas prvič darovali – ali v obredih ali v kakršnihkoli drugih postavitvah,
ko so vas predali kot čisto energijo nekam drugam, ste ta kristal izgubili in ste ga imeli
zunaj, tukaj in sedaj.
Ker pa ste v času duhovnosti, duhovnega prebujenja, predvsem pa grajenja, vam bo ta
energija pomagala oddajati signal.
Ne le to!
Vi boste prav zaznali, kako oddajate kot nekakšne laske, kot svetlobne efekte. Ko boste
mantrali, se opazujte. Ko boste molili, se opazujte.
Ko boste godrnjali, se opazujte. Ko godrnjate, se bodo naredili tako, kot bi se takšni laski
obrnili nazaj in se pripeli na vas, kot, da ne oddajajo vibracije in ne oddajajo, da ste slabe
volje. In ne oddajajo, da ste sitni ali kaj takega. Se pravi, opazujte to energijo.
In ta energija bo oddajala neko frekvenco, da bodo k vam prihajali vaši, tisti prvobitni.
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Ti prvobitni pa so za vas ali od vas darovali tako besede, kot želje, kot takrat, ko so
spregovorili, kaj vse vam podarijo v spomin ali v spominsko noto Najvišje časti.
Torej, predno ste odšli v zemeljski čas, so vas mazilili. In vsa bitja, katera so vas častno
mazilila, se prav odzvanjajo na ta energetski tok, katerega imate v sebi, nad seboj. Kar
poskušajte. Roke vzdignite in začutili boste energijo, katero ste aktivirali.
In bolj, ko boste delali s srcem, večja bo vaša pripadnost Svetlobi in tem žlahtnim bitjem,
kateri se bodo odzvanjali na vas, ker ste vi oddali pravo frekvenco.
Uporabljajte to energijo. Vendar, ne jo ločevati tako, da hodi samostojno, čeprav bo znala
hoditi. Vendar, ne delajte tegá.
To je tako, kot bi dejali, vaš signal vaše duhovne povezave.
In ko boste duhovno delali na kateremukoli področju, ni pomembno, ali boste delali v magiji
ali boste delali v ljubezni, da boste pomagali, tako ali drugače – vse je zelo pomembno, se
opazujte, kakšne signale oddajate iz te energije ali iz tega kristala.
Ko boste dobro pogledali čez določen čas, se bo ta zunanja energija vedno bolj gostila in
spajala s tem kristalom in naenkrat boste oddajali drugačno svetlobo. Kot, da bi bili en
velik kristal. In kot, da bi bili v kristalu vi, čisto sami. Tako bo izgledalo.
In če se spomnite, ko Sem vam dejal, da greste pogledati do kristala in poglejte, kaj je znotraj
v kristalu, vidite nekoga, kateri se nekako giba in premika, da je nekaj živega znotraj, enako
boste vi v temu kristalu živi.
In to vi potrebujete.
Vendar bolj, ko boste usmerjali sebe v srčni osnovi, bolj se bo širil ta kristal. In vi boste
znotraj tega kristala oddajali signal in k sebi privabljali točno tiste, kateri iščejo ta signal.
Zato se boste počasi dali v skupine, prav v skupine, kjer boste res intenzivno začutili – enako
k enakim. To je bistvo tega kristala.
Skozi to duhovnost, katero boste gradili, kakršnokoli – ali stopnje po bazi Zemlje ali stopnje
po bazi Neba, vam ta kristal, v katerega ste se odeli oziroma, kateri se bo spajal z vami in ga
boste prav čutili, vam bo pomagal tudi se povezovati s prvobitom.
POVEZAVA PREKO POPKA
In, da grem še malce naprej.
Ta kristal, kot ste nastali, ste pravzaprav kot vi, en velik kristal. Vi boste zaznavali, kako vi
oddajate signal in se preko popka, preko popka, dragi moji, povežete točno tam, od koder
ste doma oziroma, od koder ste se vi nekako pretakali. Prej v povezavi s češariko. Potem
pa le boste pomislili na popek in takoj se odda signal.
Kar pomislite, boste videli, kako signal teče in se pripne točno tam, kjer ste zgradili pot,
preko češarike oziroma tistega pota, kjer ste potovali, potovali in se nekam ustavili. Takoj ste
pripeti.
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Vendar, tako se povežete prav lahko se s planetarnim ozvezdjem ali svetom, iz koder ste
oziroma, od koder ste prešli. Tako delam Jaz. Vsak dan, ko se želim povezati z Zemljo ali od
tam, od koder Sem prešel nazaj.
Tako se lahko povežete tudi z drugim planetom. Vendar, če vam to ne bo zanimivo, se
povežete s sosednjim krajem in boste videli – morda vas bo zanimala soseda, pa se boste
pripeli na takšen pol. Morda na streho, da boste pogledali, kaj dela soseda. Uživajte to.
Vendar, bodite pozorni!
Vedno se potem s to nitjo odpnite nazaj. Ker ta nit, iz popka, vas pripne in vi ste pripeti. In
tako boste zaznavali tako ljudi, kaj bodo delali. Vendar, takrat boste dobesedno čutili, kot,
da bi se nečemu približali in tako boste lahko, ali v vsakdanu uporabljali to in boste lahko
korak pred dogodki in se boste lahko pripravili na dogodke, ali pa v duhovnosti se boste
lahko pripeli in boste videli, kaj vam daje določena duhovnost.
Vsaka duhovnost je žlahtna duhovnost, ker je svet, skozi katerega gresté, da zaključujete
svojo lastno davnino ali nekaj, v kar so vas potisnili.
Tako, da res spoštujte vsako duhovnost, vendar se zavedajte, kaj daje vsaka duhovnost.
In, če se boste s tem laskom preko popka pripeli na nekaj – ali na religijo ali neko
verovanje, se vedno potem vrnite v mislih nazaj in odpnite to popkovno energijo nazaj. In
boste prav začutili, kako vam popek vibrira. Prav čakra se naredi. Prav neka posebna
energija je. In to je najlepše.
In ko se boste vi ukvarjali, se pravi, boste lahko tudi ta popek malce premaknili, se dotaknili
in boste prav videli, da je živo. Prav čutili boste.
In ko se boste vi dotaknili popka, boste zaznali, kako se spirala nekako vrtinči in kako se
nekdo v kristalu prične smejati in se takoj aktivira celi sistem.
In, če boste kdaj morda v strahu ali v negotovosti in ne boste vedeli, kaj
narediti, se primite za popek. S tem sredinskim palčkom pritisnite na
popek in takoj boste začutili omrtvičeno roko in takoj se bo vzpostavila
povezava.

In takoj vam pridejo naproti pomagati tisti, kateri so vas dali v ta kristal. To Smo lahko Mi ali
pa Tisti, kateri so z vami davninsko duhovno povezani.
In ne le to!
Kadar ste v kakšni duhovni skupini in želite res najboljše od najboljšega, je dobro, da zgradijo
takšen kristal vsi, ker ga vsi imajo. Nekateri ga imajo malce zamaknjenega, morda malce
desno, malce levo, se pravi, zunaj v avrični ovojnici je, spredaj, ne zadaj ali pri kraju in ga
povleče v notranjost. Se pravi, je vedno takšen postopek, da se ga pritisne in takoj se bo to
odzvalo na vas.
Duhovnost boste pričeli gledati iz drugega kota. Počasi boste pričeli dihati z duhovnostjo
čisto, čisto na drugačen način.
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Imeli boste spoštovanje.
Predvsem pa boste doumeli veličino same duhovnosti.
Jaz upam, da tehnika ni bila prenaporna. Predvsem pa poskušajte, nekako ne zameriti Očetu,
ker je res malce bolj strog. Vendar je vedno tako – ko se vidi, da nekaj ni dobro in da zahajate
iz svoje lastne začrtane poti, vas je potrebno malce pretresti.
Tudi Oče je Mene včasih stresel zelo močno, pa Sem godrnjal, pa jokal. Vendar, nič ni
pomagalo. Na koncu Sem Mu bil zelo hvaležen za to.
Zakaj bi delali ovinke, ko pa je bližnjica mnogo lepša in mnogo bolj častna in krasna pot za
vse vas.
Zelo zelo vas imam rad, zato vam Bom privoščil tudi malce premora. Tako, da, po pavzici ali
po vašemu premoru pa se Bomo znova, znova vrnili nazaj in znova nadaljevali, morda na
tematiko ali na vprašanja, katera se bodo dotikale tematike ali česa drugega.
Vsekakor, dragi moji, pa vam želim, da uživate v temu premoru.
Pozdravček.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Jasara. Samo še trenutek prosim.
Takole. Sedaj lahko končno nadaljujemo in nekako odgovarjamo na vaša vprašanja.
Predvsem upam, da nekako ste prišli k sebi, vendar vam moram nekako nekaj še prišepniti.
Glede na to, da je bil prej kar majčkeno šoka za vse vas, vam moram priznati, da vas je včasih
res potrebno malce pretresti, pošejkati, zato, ker včasih malce začnete ali pričnete nekako
drseti, tako kot v nekakšen ovinek, pa vas je potem potrebno postaviti. In znova ste se
nekako umestili, čeprav nekako nekateri se niste ravno strinjali z vsem opevanim ali
povedanim, vendar, nič za to. Vse ob svojemu času. Tudi vse tako, kot mora biti tudi najbolj
prav, tudi bo.
Lepo, lepo pozdravljeni znova nazaj.
Ta čas je namenjen vam. Zato Bom nekako odgovarjal na vaša vprašanja. Morda se Bomo tu
in tam, kje kaj zamenjali, malce dopolnjevali. Bomo videli, glede na tematiko. Predvsem zato,
ker je danes nekako tudi čas odpiranja na bazi Zemlje ali zemeljske nižine, kjer so lahko tudi
sodelujoči Tisti, kjer je prav njihova tema oziroma se tematika dotika tudi njih oziroma tudi
vas.
Tako, da, Lano Smo tudi že odstranili, kar je najbolj bistveno in lahko pričnete z vprašanji.
Kdo bo pravzaprav prvi korenjak ali prva pogumna oseba, katera bo pravzaprav pričela z
vprašanji? Izvolijo.
»Srčno pozdravljeni. (Jasara) Iskrena hvala vam, res, za vse, kar ste nam danes podarili
vsem nam. (Jasara) Zanima me pa, ali se bodo dogodki glede mojega dela tukaj na Zemlji
kmalu odvili v smer, kot si jaz srčno želim?«
Da vidimo, kako imate postavljene? O, vi ste že vse naredili! Težava je pri nekemu moškemu.
Neki moški je tisti, kateri se zaustavlja in cikla v nekih ovinkih ali v nekih odločitvah in niste
nekako vi tista, katera zmorete premakniti naprej, ker ste tukaj dobesedno ujeta med eno
moško osebo, katera je tista osnova. Vendar, prav vidim pri moški osebi neko starejšo osebo,
katera res pretehtava na vaše strani.
Bodite nekako strpni in potrpežljivi. Ljubezen je pravzaprav tista, katera premakne tudi to
ovirico. Tako, da, vsekakor bo tudi na tej strani zraslo nekaj lepega.
»Iskrena hvala.«
Prosim.
»A lahko samo vprašam, kaj pa glede dela za druge?«
Kar se tiče dela za druge – vedno delajte tako kot čutite, da je najbolj prav. Predvsem tisto,
kar vas srčno veseli in radosti, kar znotraj čutite, da ste to vi, čisto sami, se pravi, boste imeli
res najboljšega uspeha.
Vidim pri vašemu delu tudi, da vas zaznajo nekako ponuditi kot še neko delo v ozadju ali še
nekaj, da znate nekaj razširiti. Vendar, predvsem bodite pozorni, ker bosta dve opciji, dve
možnosti, da boste izbrali tisto, kar boste vi res srčno začutili. Ne pa nekako služiti ali
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poslužiti vse tisto, kar bodo drugi izbrali, da je kot dobro za vas. To si pomnite in zapomnite!
Izberite in se postavite za sebe v pozicijo in vzemite od tistega vsega tisto, kar čutite, kjer
boste najboljši od najboljšega in je tudi najbolj prav za vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove. (Jasara) Jaz imam pa eno vprašanje.
Včasih se mi zdi, ne vem, a je prav ali ni, sploh nimam nobenih želja po nikomer in se bojim,
da to tudi ni prav.«
Želje so običajno nekaj, kar vas žene naprej. Vendar, morda imate zatišje pred viharjem. Ko
boste nekako pričeli gledati v svoje želje ali nekako si postavljati svoje želje, boste morda
ugotovili, da ste morda obstali, in da ugajate drugim in da drugim več odnašate, kot pa
skrbite za sebe. Tako, da, morda je tudi to v kakšnemu momentu dobro.
Vendar, kot vidim tukaj, boste imeli tri velike želje, po katerem boste pričeli kar hrepeneti.
Ena bo povezana z nekim denarjem oziroma neko potjo. Tako, da, tam, si upam trditi, da se
boste vi še kako zelo odločali za svoje želje. In to je tisto, kjer vam dejansko da neki vdih še
kako zelo veliko.
»Hvala.«
Prosim.
»Z ljubeznijo, srcem, s hvaležnostjo in toplino vas lepo pozdravljam. (Jasara) Me pa zanima,
kdaj je moj primeren čas za karmično luščenje? In vas prosim za podporo, da dosežem
svoje srčne cilje. Hvala vam. Blagoslavljam vas.« (Jasara)
Kar se tiče vašega karmičnega luščenja, vsekakor lahko pridete že zelo kmalu. Vendar, vidim
pa, da na Laninemu telesu, žal, še v temu mesecu dni ne bo prostora, ker sprejema na sebe
nekako šest ljudi, nekako šest oseb, preko katerega se karmično luščenje tudi izvaja, ker je
Oseba, katera izživi za vas in za vas tudi postavi tako, da je najbolj prav.
Tako, da, Jaz bi vam svetoval v mesecu maju, se pravi, tam nekako boste lahko prinesli
oziroma prišli tudi do karmičnega luščenja. Jaz upam, da to ne bo nekako predolgo.
»Lepo, lepo pozdravljeni (Jasara) in najlepša hvala za vse darove, vse daritve. Mene pa
zanima, katere tehnike bi vi izpostavili ali pa omenili za pomlajevanje ženske?«
Ooo, zelo dobro! Jaz Bom dejal – veliko je različnih tehnik za pomlajevanje ženske. Predvsem
energije oziroma tehnike, kjer ženske spajate svojo energijo nazaj. To je bistvo ali osnova,
kjer lahko nekako premaknete to mladostno energijo znova nazaj v energijo oziroma v telo in
skozi to se regenerira tudi telo.
Vam pa lahko izdam eno tehniko, katero lahko uporabljajo ali delajo tudi moški in ne le
ženske za pomlajevanje oziroma za prebujanje energije. Če želite, vas peljem prav skozi to.
Le nekaj trenutkov bo potrajalo, pa vas pripeljem. Vam zna nekako priti prav. (smeh)
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Jasara. To Mi je najbolj všeč, ko ste vsi tako prijetni in takoj delate. (smeh) Takšne šolarčke
imamo radi!
TEHNIKA POMLAJEVANJA (posnetek 8:06)
Vdahnete preko nosa, preko misli, zadržite dih in izdahnete. Vdahnete in izdahnete.
Popolnoma se umirite. Le vdahnete, čim bolj počasi, čim bolj počasi, čim bolj počasi.
Zadržite dih, ga držite, ga držite in v trebušno votlino spustite. Kot bi ga pogoltnili. Ali ga
zaznavate? Tudi, ko dihate, ga zaznavate v trebuhu. Prav misli usmerite v trebuh.
Mehur zaznajte v trebuhu. To je ta nadihani zrak ali energijo, katero ste od zunaj, iz avre,
spustili v notranjost.
Sedaj to energijo potisnite globoko v maternico. Moški, kateri nimate
maternice, pa v ta center, tam nekako, kjer imajo ženske maternico.
Ta središčni del.

Zaznajte gosto energijo, katera se nekako kot velik mehur pretaka in giba.
Sedaj jo vdahnite in jo povlecite navzgor, kot bi jo vlekli v notranjosti do
grla in lahko se malce z vdihom tudi ob vibrira ali rahlo spusti. In nič zato.

Znova boste vdahnili in z izdihom oziroma z vdihom jo boste povlekli
navzgor v um, vse do čelne čakre in jo boste zavestno mehur pustili, kot
bi ga dali v možgan.
Ali ga zaznate?
Kar takšen pritisk nastane v mehurju oziroma v glavi ali v možganu.
Rahlo se premikajte levo – desno, da ga zaznate. Kot bi bil vodni mehur.
Sedaj se rahlo s čelom nagnite naprej, rahlo pred seboj – kot bi mehur
stekel na čelno čakro.
Zaznajte energijo kot nit, kot nekakšen biček, kateri pride ven skozi
čelno čakro.
Ali ga zaznate?
Opazujte, kako se poveže v čakro, čelno čakro. Kot bi se ta nitka povezala in prepletla v
čelno čakro.
Opazujte ta proces.
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Opazujte, kako se vrtinči energija in gre skozi telo v notranjost, kot na
zunanji strani, na drugi strani glave ven, kot bi vas zasvedral.
Znova vdahnite in opazujte ta sveder, kako raste in pride na drugi
strani navzven. Se zlije preko hrbta, energija. Ali začutite kot nekakšno
težo?
Znova vdahnite in znova usmerite misli na ta vrtinec in opazujte to energijo, kot bi se rahlo
zlila zadaj po hrbtu nad vami.
Sedaj bomo to hrbtno energijo vzdignili nad seboj. Z vdihom jo bomo napolnili, kot bi jo
napolnili v hrbtu. Kot bi napolnili nekakšen »ruzak« – upam, da Sem našel pravi izraz?
Kot balon, katerega bomo z izdihom potisnili nad seboj. Kar z mislimi ga potisnite navzgor
nad kronsko čakro.
Zdaj ga imate na kronski čakri. Mehur raste in v nekemu momentu se bo razpočil kot vodni
mehur in se zlil preko vas. Zaznajte to.
Vodna energija ali silhueta, katera se je zlila zunaj preko vas, boste sedaj pozorni na spodnjo
čakro, katero bomo obudili.
Vdahnili bomo skozi nos, misli usmerili v spodnjo, najnižjo točko čakre, katero poznate.
Misli usmerili v vrtinčenje te čakre in zaznali, kako se energija vrtinči in kako se vodna nit
spaja v notranjost tega telesa.
Opazujte, kako se vrtinči. Gre v notranjost, kot bi šla v jajčnike in nekako v notranje organe in
se znotraj prične telo polniti s to energijo.
Znova vdahnite in le opazujte, kako se v najnižji točki te čakre polne znotraj energija, kot bi
se po nekemu bičku polnilo telo. Kot bi bila svetla, bela, kristalna energija.
Sedaj to energijo vzdignete v telesu do čelne čakre in jo spustite, da se znotraj zlije po
telesu.
Torej, znova misli v spodnjo čakro. Vdahnete. Z vdahom zavedanje vlečete energijo
navzgor v notranjosti telesa, kot bi jo v lupini zlili v notranjosti, jo zadržite v mislih in jo
potem spustite, da se zlije v notranjosti.
Sedaj opazujte energijo vodovja. Vse misli usmerite v čakre. Opazujte čakre in zapazili
boste, da se ta energija samodejno ovija okoli čaker, kot bi se znotraj, okoli svedrčka ali
najožje točke na čakri, ovijala ta energija.
Pričnejo se energije vrtinčenja, spajanja in premikanja.
Opazujte čakro po čakro znotraj vašega telesa in opazujte, kako se polne in regenerira
čakrasta energija.
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Misli usmerite v dlani. Zgoraj, nad dlanmi, boste zaznali gibajočo
energijo ali to vodovje, katero se spira zunaj in znotraj.

Ponovno vdahnite in zaznajte, kako iz notranjosti švigne ta vodna energija, kot skozi vse
pore, skozi vse čakre, ven iz telesa. Kot bi tisto, kar je bilo znotraj, steklo, švignilo navzven
in prelivalo vaše energetsko telo.
Ali čutite? Kot bi bili mala tipalka, tipalka ob tipalki, tako nekako se začuti, ko se steka in giba
ta energija.
In če boste dobro opazovali, se bodo te tipalke ali samostojne niti, katere so zrasle oziroma
so prišle na površje, se na koncu vsake cevčice odvija vrtinčenje energij.
In če dobro pogledate, se bo vsaka takšna energija pripela v notranjost vaše avre in boste
imeli vedno bolj vrtinčeno energijo zunaj.
In te niti se vrtijo in poganjajo stojno energijo v vaši avri, kot bi sukali laso, kot bi lovili
kakšnega konja ali kakšno žival ali karkoli, se pravi, kjer vržete – tako se vrtinči in tako se
prisesajo te energije in pričnejo se gibati avrični ovijalski deli.
Naenkrat boste zaznali lahkotno telo. Lahkotnejše kot prej. Bolj, ko bodo ti bički se vrtinčili,
bolj bo lahko vaše telo. Opazujte to.
Znova vdahnite, zadržite energijo oziroma dih in zapazite, kako v trebuhu dobesedno
izginja ta energija diha, kot bi se odprla ta energija. Rahlo zaznavate vrtinčenje energije,
kot bi se vam hotelo malce zavrtinčiti, vendar le zato, ker ste energijo materije potiskali in
povračali nazaj.
Pustite proces, da teče.
Sedaj boste misli usmerili v možgan, se prebudili do takšne mere, kot bi prebudili telo in ga
dali v zavedanje.
Zaznate glavo.
Zaznate roke.
V vzdihom ali vdihom zaznate telo.
Z novim vdihom zaznate noge.
Zadržite dih. Rahlo ga držite in potem popustite.
Sedaj misli usmerite le na zunanjost vaše avre in opazujte, kako je drugačna vaša avra.
Lahko telo imate, ker se je teža usedline prešejkala, premaknila in se je vsa energija zagibala.
Ali čutite drugačnost okoli sebe?
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To je tisto, kjer se stojne energije pričnejo kopičiti zunaj, se prične potem kopičenje ali
vstavljanje energije, tako zgoraj kot tudi spodaj in znotraj vas, in tako prične telo tudi
starikati.
To je tehnika, po kateri delajte tako, kar za zabavo. Ni potrebno, da ste zaščiteni. Ni
potrebno, da ste nekako zaprti ali v kakšnemu zaprtemu prostoru. To lahko z mislimi
naredite zelo na hitro, ko ste morda na kakšni kavici ali zunaj v naravici, se pravi, da se
spustite skozi to in boste videli. In ko sedaj samo malce pogledate, boste videli, da laski še
vedno vrtinčijo in še vedno poganjajo in potiskajo v regeneracijo to energijo in vam hkrati
regenerirajo in pomlajujejo oziroma poganjajo energijo. S tem pa pričnejo regenerirati tudi
fizično telo.
Tako, da, s tem se lahko po zelo hitremu postopku pretočite, potem date zavedanje na
svoje telo, da se znova vlijete in energije, katere ste dali v delo, bodo tako ali tako
regenerirale vaše telo.
Zelo preprosto, vendar zelo, zelo efektivno! To je tisto, kar lahko delate, da regenerirate ali
ohranjate svojo mladost.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Srčno pozdravljeni. (Jasara) Zahvaljujem se vam za vse darove. (Jasara) Me pa zanima, kaj
nam lahko Gospodje povejo o povezovanju žensk v tako imenovanih »Rdečih šotorih«?«
To je nekaj, kar je povezano z novodobnostjo. Vendar ženske, katere nekako uporabljajo to
postavitev ali skupnost, Bom dejal, da so predvsem ženske, katere se medsebojno
povezujejo. Kadar so povezane s srčno energijo, znajo segati kar dosti visoko in znajo
marsikaj premakniti. Premakniti prav na bazi Zemlje ali zemeljske postavitve.
Tako, da, Jaz svetujem, kar se tiče teh deklet oziroma te skupnosti, kako naj se drugače
izrazim?, da naj se vedno nekako ne držijo starega znanja oziroma stare postavitve, vendar
naj začutijo in naj iz sklopa vsega, kar poznajo, nekako prenesejo na sebe, v sebe, za sebe
in iz tegá transformirajo novo svetlobo oziroma novo postavitev.
Drugače je pa to – dosti vpliva tudi na fizično materijo oziroma prav na usedlino same
Zemlje. Tako, da, to je to, kar se tiče teh postavitev.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala lepa za darove. Jaz imam pa eno vprašanje za tale moj
kolen – a je to vedno v zvezi z odločitvijo za novo službo?«
Kar se tiče vašega kolena Bi vam svetoval, da nekako uporabljate morda več kolagena ali
nečesa, kar regenerira. Vam bi nekako prišepnil morda, da dajte v svojo prehrano morda
kakšen košček vulkanskega praha. Uporabljajte to, nekakšno zemljo ali zemeljsko usedlino,
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katera vam bo pomagala nekako tudi pri obnavljanju ali regeneraciji sistema, hkrati pa tudi
kolena.
TEHNIKA – SAMOZDRAVLJENJE Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO ZA REGENERIRANJE TELESA
(polaganje dlani) – posnetek 22,27
Drugače bi vam nekako svetoval tudi to, da si, nekako tu in tam, ali polagajte dlani.
Vendar, če si boste delali to samo-obnovitveno
tehniko in regeneriranja telesa ali nekakšnega
kolena, vam svetujem, da nekako roke daste tako,
kot, da nekako naredite nekakšen križ ali vrh in
daste tako nad koleno.
Ne dotikate se direktno kolena, vendar na koleno.
Nič ne razmišljate, vendar držite. Ko začutite toploto v rokah, se nič ne povezujete. Le
držite. In naenkrat bo postalo toplo koleno. Energija telesa se bo sama pripela na vaše dlani.
Lahko poskušate že sedaj. Tudi drugi lahko poskusite, da boste videli, kako pravzaprav to
izgleda.
Dajte dlani takole, v takšen vrh in jih dajte tako, malce
nad kolenom.
In držite in nič ne razmišljajte. Le zaznajte, kako se
prične energija, skozi dlančne čakre in koleno, skozi te
dlančne čakre povezovati, prepletati.
Zaznajte to energijo! Nič jo ne vodite. Le opazujte jo.
Naenkrat zaznate v telesu prijetno toploto. V rokah čutite povezavo.
Ko nekako zaznavate to toploto ali to energijo, lahko priprete oči, da vam bo morda lažje,
vdahnete skozi nos in morda izdahnete. Znova vdahnete, zadržite dih in ga spustite v
globino, kot mehur ga imate v trebuhu.
Skozi trebuh energijo diha zavestno vodite kot v nogo in direktno v koleno. Kot bi mehur
potisnili v koleno.
Ali čutite razliko?
Sedaj to energijo obdržite kot v rokah in ta mehur držite na kolenu. Roke lahko rahlo
razpirate, odpirate, kot bi jih nekako gnetli. Kot bi to energijo rahlo nalili.
Roke lahko tudi sedaj odmaknete, le toliko, da vidite. Ali čutite energijo mehurja, kako ga
imate na nogah? To energijo lahko pustite takole.
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Sedaj desno dlan, ne levo, desno dlan uporabite za vžigosanje oziroma
za vtiranje energije tega mehurja v koleno in le naredite nekakšno
spiralo. Čisto počasi! Da boste ta mehur vpeli v koleno.
Levo dlan držite navzgor.
In zavrtite in vpnete to energijo.
Ali čutite, kako se energija hladu, kot bi se vpela, kot bi naredili nekakšen zatič?
Odmaknite roke. Ali opazujete energijo, kako je hladna tam, kjer se je vpela?
Trenutek za tem postaja gibajoča, migeta. Ali čutite? Prav migeta. In to energijo pustite na
tem. Kot bi dali celitev na nekakšno rano.
Pustite to energijo, da se postopoma vsrkava samodejno v telo.
Roke lahko daste skupaj in zaprete dlančne energije.

Lahko znova vdahnete in kot bi celo zavedanje dali v celotno telesno strukturo in boste še
bolj zaznali kepo energije, katero imate tukaj, v nogah.
To je življenjska energija, katera se bo močneje regenerirala. In bolj, ko bo hlapela in
postajala manjša, bolj se bo nekako vpijala notri, v koleno oziroma v telo, katerega nekako
želite celiti.
Vendar, sedaj Sem dal primer kolena. Lahko bi dali tudi drugega dela, materičnega, gibalnega
dela. Ni pomembno.
In, bodite pozorni!
To je energija, katero lahko še dodajate. In to ni od nikoder prineseno, le pretakate
energijo – kjer jo imate morda v mirujočemu stanju, jo premaknete v gibajoče stanje in jo
uporabljate. Nekateri so v davnini ves čas obračali to energijo.
Če bi to energijo, katero smo spojili tako nad kolenom, spojili na vsaki čakri in jo po enakemu
postopku nadihali, bi zaznali, da imate občutek kot bi vam hotelo telo razpasti, kot bi želelo
telo pasti na tisoče atomčkov.
To je delček od tegá, kako tudi lahko transformirate materijo oziroma raztreščite materijo ali
pa jo spravite v takšno gibajoče stanje, da jo potem še po nekemu postopku lahko
razblinjate. Vendar, do tja vas ne Bomo peljali. Ne potrebujete tegá. Potem bi bila težavica,
kako vas postaviti nazaj, ker bi morda postali panični ali pa radostni in se ne bi hoteli vračati
nazaj. Potem bi imeli šele težavice!
Tako, da, kar se tiče kolena, zdravljenja kolena bi vam svetoval prav to.
Kot drugo se znate odločati tudi za neko vrsto neke vibracije, kar bi vam znalo po neki
naravni metodi tudi pomagati. Ali pa poskušajte z določeno stimulacijo, se pravi, določenih
točk, kjer se energija prične tudi pretakati. Vendar, pri vas bo najbolj intenzivna ta.
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Drugače vam znajo kasneje tudi nekaj predlagati, kot neki poseg ali nekaj takega, vendar Jaz
še ne bi hitel s kakršnimikoli posegi ali drugimi postavitvami. Tako bi Jaz nekako ravnal.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Z vsem spoštovanjem in hvala za vse. (Jasara) Prosim vas samo za pomoč, da
mi stojite v tej težki odločitvi, ki jo imam pred sabo. Prosim pa vas še za mojo hčero, kaj ji
lahko svetujem, ker jo, ker ne vemo, kje je vzrok njene te bolezni oziroma kaj se sploh
dogaja pri njej? Hvala.«
To je bolezen ali nekakšen vzrok je v čustveni bazi. Vsekakor, vsekakor Bomo obhajali in
Bomo videli, kaj lahko naredimo. Bom tudi Jaz naredil neko daritev za njo in jo Bom prinesel,
pa Bom videl, kako ji lahko tukaj pomagam.
Je pa predvsem na bazi strahu ali čustvene blokade. Vendar, tako kot se je nekako pojavila,
se bo postopoma tudi raztapljala. Bolj, ko se bo ona nekako zavedala sama sebe in svoje
pozicije ali nekakšnega postavitvenega dela tukaj in sedaj in se bo počutila pripadna in
povezana, bolj se bo nekako stabilizirala, bolj se bodo blokade tudi raztapljale.
Bodo ugotovili kot nekakšna psihotična stanja oziroma kot, da je bolezen, nekaj, kar ne znajo
ravno obrazložiti od kod prihaja, vendar je to pravzaprav notranji strah ali strah pred izgubo,
strah pred spremembami, pred odločitvijo, predvsem pa strah pred tem, ali bodo zadovoljni
ali ne oziroma, to je bolj strah pred dokazovanjem. Da. Mnogo bolj pravi izraz. Tako, da, to je
tisto, kar je na bazi sedanjega življenja.
Drugače pa ima tudi še nekaj malega davnine, vendar tudi po davninskemu toku se že za
nekaj dni odmakne ta silhueta proč, tako, da bo tudi njej, kar se tiče tegá, mnogo lažje. Bom
pa videl, kako Jaz tudi lahko tukaj pomagam.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav. Hvala za vse vaše modrosti (Jasara) in znanja. Jaz bi imela vprašanje glede
moje mami, ker ima probleme s srcem, če ji lahko, če mi lahko poveste, kaj lahko naredi v
tem primeru? Pa glede moje sestre, katere sveče potrebuje za karmično luščenje? Hvala.«
Jaz Bom dejal tako:
Kar se tiče vaše matere, vsekakor bi bilo dobro, da bi nekako delala na
energiji, da se nekako prične pretakati ta energija srčne, srčnega
dotoka. Se pravi, morda prav na to tehniko povezave in gibanja,
dihanja, se pravi, da se te energije tukaj poveznejo.

Predvsem pa je tukaj veliko žalosti oziroma tisto, tako, kot, da se čuti ujeta v nekemu
sistemu, v nekemu telesu, kot, da ni zapolnjena. In tukaj prihaja do težavice na srcu.
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Bom videl, kaj lahko Jaz naredim, tudi z njenimi vodniki. Vsekakor jo Bomo obhajali, vendar
mimo vaših vodnikov oziroma njenih vodnikov vsekakor ne smem iti. Tako, da se Bom
najprej posvetoval z njimi. Bomo dali morda kakšen košček na izživetje, da se razbremeni
davnina. In na podlagi tegá Bomo potem videli tudi, kaj in kako ji lahko še dodatno
pomagamo. Vsekakor pa se Bomo potrudili za njo.
Ji pa svetujem tudi nekako naravni način ali kakšno bioresonanco ali kaj takega, da ji ojača
tudi srčno energijo oziroma ta srčni pretok.
TEHNIKA – ZDRAVLJENJE TEŽAV S SRCEM PREKO NARAVE, SONCA
Po drugi strani bi ji svetoval, da hodi veliko v naravo. Skozi naravo dobiva veliko sončne
energije, katero usmerja zavestno v srce. Predvsem tisti, katerim tudi peša srce oziroma
imate težave s srcem, naredite čisto preprosti trik.
Ko ste v naravi, ko je sončen dan, ko imate polno sončne energije okoli sebe – ni potrebno
zreti v sonce. Gledate lahko naravnost. In zaznate to energijo svetlobe okoli sebe. To
energijo vsrkajte v sebe, kot bi svetlobo hoteli shraniti v sebe, v svoj sistem. Kot bi v ta
pleksusni predel ali v zasnovnika povlekli vso to energijo.
Ko jo boste imeli dovolj te sončne energije, kjer se naredi kot nekakšno
sonce v vas, jo usmerite direktno na srčno osnovo ali na srce.
Ker srce je povezava z vesoljem oziroma s sončno energijo. In boste
zaznali prasketanje in celjenje in taljenje določenih energij in popravil se
bo prav materialni center ali sistem.
Lahko pa ga skozi to tudi ojačate oziroma podprete energetsko in ko se energija okrepi, se
tudi materija spremeni oziroma regenerira.
Kar se tiče karmičnega luščenja, kar se tiče, se pravi, katere plameničke – Jaz ne smem kar
tako opevati pri njej, ker niso njeni usojevalci še dopustili, katere, na kateri dan se sme
povezati. Predvsem vidim, da je tukaj zaprto polje.
Lahko vam prišepnem, morda boste potrebovali ali bo potrebovala kakšno manj svečko –
zavisi koliko bitij se bo v katere sfere pretakalo. Lahko, da bo rabila dve modri ali pa le eno
modro plameničko. Ne morem z zagotovostjo tukaj trditi. Tako, da, če boste kupovali, pač
boste imeli morda kakšno več ali manj. Tri rdeče svečke – te bodo zagotovo potrebovali. Eno
belo plameničko, eno zeleno in eno lila plamenico, majčkeno višjo. Ne upam pa trditi, ali bo
potrebovana rjava plamenica ali ne. Tako, da, ker vidim, da bi bile določene energije izživete
magije ali postavitev davnine, so zaprte in ne morem dejati, ali bodo potrebovali ali ne. Tako,
da vam čisto z zagotovostjo ne morem trditi. Tako, da, to je tisto, kar bodo potrebovali.
Sedaj, če bo kakšna svečka ali več, to je pač tisto, kar vam bo ostalo.
Jasara.
»Aha, a lahko? Zahvaljujem se za predavanje in daritve. (Jasara) Imam pa eno vprašanje, ki
se tiče ene moje situacije. Zamudila sem neki rok, tako, da sem po izteku nekega roka dala
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neki zahtevek. Pa mi zadeva veliko pomeni, pa prosim za podporo, da bi se zadeva
razpletla. In tudi, kaj lahko naredim še v zvezi s tem?«
Vsekakor vam svetujem takole:
Ne glede na to, ali ste roke ulovili ali ne, molite. Prižgite lila plameničko ali pa zlato
plameničko kadarkoli v večernemu času, ne od polpolnoči dalje, se pravi, predhodno in
pustite, da pogori.
Ko jo boste imeli prižgano, molite po svojih, res srčnih besedah, kaj si želite in lahko to tudi
dobite. Tukaj ni brezupen položaj. Tukaj znate biti uslišani. Je pa odvisno od neke ženske
osebe, ali bo nekako poslušala oziroma vas nekako poskušala začutiti. In, ko boste vi nekako
prosili, bomo Mi preko te plamenice nekaj na bazo Zemlje spustili, šli po bazi Zemlje oziroma
kot bi šli pod travo, pod naravo, bomo Mi naredili vez in bomo njo ovili v nekakšno kupolo. In
jo bomo poskušali omehčati s srčno osnovo vaše prošnje, pa bomo videli, kako bomo lahko
tukaj pomagali.
Vsekakor pa ste prav naredili, da ste dali ugovor.
»Ja. Hvala.«
Prosim.
»Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse, kar ste storili za mene (Jasara) in za mojo družino
in tudi še delate. Predvsem pa me zanima, tale moje, kronično bolečine v križu. Hvala.«
Jaz Bom dejal tako:
Pri kroničnih boleznih oziroma kroničnih bolečinah je pravzaprav včasih res težko, ker ljudje
ali ljudstvo trpite preko celega življenja prav na bazi teh bolezni. Prav neko tematiko Smo
tudi dobili kot prošnjo, da bi nekako imeli tudi temo na to, kako živeti s težavami, ali z
zdravstvenimi težavami ali bolečinami, katere vas spremljajo in pospremljajo celo življenje.
Kronične bolezni ali predeli, se pravi, prav na hrbtnemu predelu bi vam Jaz nekako svetoval
takole:
TEHNIKA – ODPRAVLJANJE KRONIČNIH BOLEČIN
Poskušajte uporabljate tehnike dihanja. Tehnike dihanja namreč razbremenjujejo
energetsko fizično telo. Kar pomeni, da, tudi, če boste poskusili, boste videli.
Ko vdahnete, se pravi, tudi, ko imate res
neznosno bolečino, vdahnite in misli usmerite
v ta zgornji predel možgana ali malega
možgana.
Prav v temu centru, se pravi, kot bi izpod
tretjega očesa in brade nekako poveznili ta
dih.
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Vdahnete in ga zadržite v notranjosti. Prav v temu delu.
In se prične delati energija takšne goste, gostega, kot nekakšen gosta
zmes.
In polnete z dihom in zadržujete to energijo v temu predelu.

Nato postopoma boste to energijo ali to plast spuščali po telesu, vendar tako, kot bi se ta
kolobar dotikal sprednjega dela ob hrbtenici navzdol. Zavestno.
In prav spuščajte ga in točno pojdite od vrha navzdol po hrbtenjači.
In tam, kjer imate bolečino ali bolečinski del, ta predel energije vsidrajte v telo in jo boste
zaznali kot nekakšen balzam. Tam jo pustite.
Znova vdahnite skozi nos in napolnite pljuča in zrak spustite na ta ovoj.
In sedaj ta zračni mehur, katerega imate spredaj, ga zasuknite zadaj, kot bi ga znotraj v
telesu zasuknili zadaj in ga zapeljite naokoli. In ga ponovno zapeljite okoli in se v ta mehur
ovijte.
Razbremenil se vam bo fizični predel materije. Postopoma bolečina popušča.
Ko boste porabili to energijo, znova vdahnite in mehur spustite in mehur ovijajte.
To je tako, kot bi se urezali in rano ovijete naokoli, jo dobro stisnete in podprete in preneha
se izlivanje krvi. Enako na določenih bolečinah, kjer imate bolečine, ovijte to energijo tesno
skupaj in boste začutili, kako bolečina postopoma prične popuščati. Tako bi vam svetoval
sedaj na hitro, kako si pomagati prav pri vaši težavici oziroma pri vaši postavitvi.
»Iz srca hvala.«
Prosim.
»Najlepša hvala za vse darove, za vse učenje in za vso vodstvo. (Jasara. Jasara.) Posebno bi
se zahvalila tudi za eno zelo dolgo, minulo delavnico o hitrem učenju. Od takrat pa mi še
vedno ostaja vprašanje, pa upam, da nisem samotni jezdec. Namreč, zakaj nekateri smo
popolnoma brez orientacije in kako se jo naučiti?«
Jaz bi vam svetoval:
Če uporabljate tehniko učenja, se pravi, hitrega učenja – to je branje tudi preko dlani
oziroma preko prstov, je zelo zelo dobra postavitev, ker so na koncu prstov pravzaprav
dodatne oči, o katerih Smo govorili, katero uporabljajte.
Sedaj ne Bom govoril na dolgo ali na široko. Bom pa nekako vam prišepnil odgovor, kako
narediti, da se morda bolje orientirate, ali v prostoru ali v neki širini ali pa, da si nekaj hitreje
ali lažje zapomnite; kar nekako materijo postavi v neki prostor v zunanjosti in se morate
zunaj nekaj znajti. Vam Bom prišepnil zato, da boste nekako znajdli, nekako ali orientacijo ali
gibanje v prostoru ali premike v določenih delih.
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TEHNIKA – ORIENTIRANJE V PROSTORU (posnetek 42:11)
Torej, ko se nekako nekam želite premakniti ali se vam nekako giba, vse, kar je v povezavi z
zunanjostjo, je to pravzaprav nekakšen prostor, v katerega vstopate.
To pomeni, da vi sebe preprosto umirite tako, da, ko
vdahnete, spustite center v zasnovnika, v ta
zasnovnik, v ta zasnovniški predel in zaznajte, kako
se prične svetiti ta energija.
Kot bi se nekakšen kristal odbijal od vas oziroma
stabiliziral.
Znova se vdahne in se spusti energijo prav v ta center.
Naenkrat se zazna takšen velik kristal in se ta kristal kot zasnovna
energija prične tako, preko oprsja, širiti navzven.

In, bodite pozorni!
Energija se prične takole vrtinčiti, kot bi se dva dela vrtinčila, se prične
zgoraj in se obrne spodaj. In se gradi kot dvojna, nekakšna različna osmica
ali nekaj takega. Kako naj se drugače izrazim?

To vas dejansko v prostoru, se pravi, stabilizira. Hkrati, skozi to, se
zavedate zelo močno sveta okoli sebe. To lahko uporabljate tudi, če imate
občutek, da se boste izgubili ali, da se vam vrtinči, se pravi, kar se tiče
prostora – ta osmica, se pravi, tako, kot v zgornjemu in spodnjemu delu,
kjer se pravzaprav ta energija pričenja, se zgradi en takšen steber.
Ta steber je tisti, kateri oddaja tako na levi kot na desni strani signal in se pripne na višino.
In skozi višino se preko zunanjosti vaše avre, kjer, kamorkoli se spusti vaše zavedanje, se
pravi, se oddaja signal in tako se stabilizirate v prostoru – tako zunaj v naravi, zunaj v
notranjosti ali, da imate občutek, da se karkoli dotika materialnosti ali fizične osnove telesa.
Tako, da, to je nekaj, kar uporabljajte morda takrat, kadar vam morda sodobni GPS odpove,
uporabljajte ta, svoj, sistem tega združevanja. Boste videli, kako boste točno prišli do prave
lokacije ali do pravih ljudi, kateri vas bodo pripeljali točno do začrtane vaše smeri.
ZDRUŽEVANJE ZNANJA, SPOMINOV, ZAPISOV, TELEPATSKO KOMUNICIRANJE
Kadarkoli pa želite združevati tisto, kar je zgoraj
– znanje, zapis, spomin ali karkoli, se pravi, pa
skozi to tehniko, katero imate, povežete tako kot
tipalke, se pravi, kot bi znotraj, iz možgana, se
pravi, v temu zunanjemu delu, kot poznate, se
pravi, se zgradijo te cevi.
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Te cevi se medsebojno povezujete lahko tudi vi, čisto sami in se tako lahko tudi telepatsko
povezujete ali prepletate in se komunicira prav skozi te predele.
In le te spominske note spustite na vrh te cevi in boste videli – povezal se bo zunanji center
in tudi notranji center.
Skozi to se boste lahko naučili, videli ali zaznali vse, kar je zunaj in vse, kar je znotraj
shranjenega in tudi, kar ste se preko hitrega učenja ali hitrega dodelovanja naučili, se bo vse
nekako povezalo in preplavljalo preko vas.
Tako, da, danes Sem vas, res nasul veliko tehnik, tako, da upam, da ne boste delali preveč.
»Prisrčna hvala.«
Prosim.
»Spoštovani. Iskrena hvala gospe Lani in vsem vam (Jasara) za vso pomoč in podporo.
(Jasara) Potem, eno opravičilo, ker še – opravičilo vam in opravičilo tukaj prisotnim, ker še
nisem oddala prepisa naprej. Najrajši bi se skrila, ampak se ne morem. Tako, da bom v teh
dne, čim prej. Potem imam pa eno prošnjo – rešujem situacijo z bratom, pa me zanima, a
bom uspela pripeljat to zadevo do konca? Najlepša hvala.«
Kar se tiče zapisov – ne obremenjujte se. Saj imajo ljudje na zvočnih posnetkih, kot pravite
pri vas ali na raznih, takšnih, gledanih ekranih. Tako, da, vsekakor se znajdejo. Tako, da, ne
bojte se. Nič ne bo nikomur pobegnilo, tudi, če bo morda teden dni kasneje kakšen zapis.
Smo vam hvaležni za to, da pišete in prepišete.
Kar se tiče vašega brata, ta vam zna malce obteževati, vendar ne obteževati, bolj
nasprotovati. Tako, da boste vi na poziciji, koliko boste vztrajni. Bolj, ko boste vztrajni, bolj,
ko boste nekako željni svojega uspeha oziroma poslušanja svojega srca in ne taktiziranja
znotraj sebe, hitreje se bo ta proces zgradil in odvil.
Hitreje boste prišli do točke spoznanja, da ste se nekako zaprli oziroma zaključili staro karmo.
Se pravi, karmo družine ali družinskega vejevja.
To pa je tisto, kjer tudi on končno dobi odprtje, da lahko zaključi svojo karmo. Ker, pri njemu
je pravzaprav zelo zanimivo to, kako ves čas stoji, vsa ta leta dobesedno kar stoji na eni točki
in se ne premakne naprej. In to, kot bi bil v neki vegetaciji in to je tisto, kjer ga boste vi, skozi
določen proces, spustili v premik prav te karmičnega, zaključnega dela. In to je tisto, kar je
morda najbolj bistvenega. In to je tisto, kjer boste ne le sebi doprinesli ali pomagali, vendar
tudi njega končno premaknili v tej karmični zavesti ali karmični naravnanosti. Vsekakor pa
vam Bomo pomagali.
»Najlepša hvala.«
Prosim.

35

»Lep pozdrav. (Jasara) Rad bi se najprej zahvalil za vse te daritve danes, za vse tehnike.
(Jasara). Imel bi pa vprašanje, kar se svoje hčerke tiče. Namreč, zadnja dva meseca nekak
ima bistveno več glavobolov, pa nekih takih, bi rekel, težav, kar se tega tiče. Bi prosil za
pomoč, pa tudi za kak nasvet, kaj lahko naredimo? Hvala lepa.«
Bom Jaz videl, kaj lahko naredim tukaj, na temu področju, vendar, ne upam vam obljubiti, da
Bom lahko že danes obhajal njo, ker se Mi določena prehajanja in prehodi nekako drugače
odpirajo. Bom pa lahko v drugemu, pa vse do devetega dne obhajal njo dokaj redno in dokaj
pogosto, pa Bom videl, kako ji lahko tukaj pomagam.
Vsekakor se Bom potrudil za njo. Bom pa poskušal še tukaj, nekaj prav na bazi usojevalstva
oziroma nekih usojenih energij tukaj še nekaj posredovati, morda tukaj malce kaj
razbremeniti. Tako, da Bomo videli, kako se lahko tukaj nekako uskladimo in pomagamo
nekako nekaj razčistiti oziroma ji Bom ponudil vsekakor pomoč še Nekoga, katerega Bom Jaz
odposlal in Bom videl, kako vam lahko pomagam. Vam dajem besedo za to!
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav. Najlepša hvala za vse daritve. (Jasara) Imam pa eno vprašanje. Zdajle se je
začela pomlad. Včeraj je bil sončni mrk. Malo ste nam nekoč, v prejšnjih predavanjih
namignili, da se bodo velike spremembe dogajale zdaj, nekje do septembra. Nam lahko
mogoče kaj poveste v zvezi s tem? Hvala.«
Zelo dobro vprašanje!
Mrk je bil pravzaprav ravno včeraj v jutranjemu času, čeprav so nekateri pričakovali večjo
temo. To je bilo najbolj simpatično.
Vendar, kakorkoli že. Prekrivanje – vedno je trganje nekih vezi ali nekih postavljenih
konceptov, kar pomeni, da vsi ti dnevi, kateri prihajajo, so graditve na novo. V temu mrku ali
v času tega mrka ste nekako dobili novo postavitev. Se pravi, kot bi se novo obdobje
pričelo nekako pojavljati in postavljati.
Za nekatere bo zelo intenzivno. Za večino ljudi pa pravzaprav zelo eksplozivno. Vendar ne
eksplozivno v jezi, v besu, vendar eksplozivno, da bodo zelo na hitro razreševali postavitve.
Kot da tisto, kar se je dolgo vleklo in dolgo niso razrešili, bodo v zelo kratkemu času razrešili
in se razbremenili. To prinaša ta mrk tega preloma.
Kot drugo, se pravi, se ozvezdja medsebojno povezujejo in ko pride nekakšen kot navidezni
mrk, se pravi, je v, kako naj se izrazim, ko nimate vseh izrazov?! Na primer, kot bi dejali:
zemeljski planet, sončni planet in še ozvezdni planeti v vmesnemu času ali v vmesnemu
prostoru, pride nekaj in se prekrije. Recimo temu tako. Se pravi, na ta način se celo vesoljno
stvarstvo, vse, kjerkoli se ta linija prekrije in nekako pokrije, se razbremeni oziroma se
potrgajo ali zaključijo neki ciklusi.
To je tako kot pri vas nekako, ko pravite ali opevate, da prerežete vezi. Vendar, to ne
pomeni, da je potem konec in da ste sebe razrešili. Ne. Ste le spravili na manjše enote in
manjše enote se hitreje razgradijo, razrešijo in vas nekako postavijo v postavitev.
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Vsak mrk, katerega dobite na Zemlji, je pravzaprav, kot bi vam odrezali del davnine. Kot bi
vam odrezali del nečesa – ali bremena ali tistega, kar gre na bazi materije. In to je tisto, kar je
za vas vsekakor razbremenjujoče.
Tako, da meseci, kateri bodo, se boste zagotovo tudi bistveno drugače počutili. Kot bi bili v
neki novi dobi, kot bi bili v nekemu novemu obdobju, kot bi bili malce bolj lahkotnejši,
drugačni. Opazujte se!
Ne gledati vsak dan, ali imate sedaj dovolj denarja ali ne. Ni mišljeno to tako. Vendar, glejte
na to, kako se vi počutite. Prav zavedanje dajte na to in morda pomislite le na mrk, kako je
bil in kakšen je bil ali pa se le poskušajte dati v spomin, ta prekrivni odboj, in boste osupnili,
kakšna preslikava se lahko zgodi.
Če bi dali svoje zavedanje ali svojo misel na mrk, se pravi, da ga vidite,
kot bi ga sedajle pogledali, ga dobesedno transformirate ali pretočite
kot po lupo v ta predel, boste videli preslikavo.
Boste videli lahko tudi razrešitev ali pa postavitev vašega sistema na
glavo. Kot bi vaš vzorec ali vaš spomin se pretočil na glavo in se nekako
odmakne od vas.
In to je tisto, kar pomeni razbremenitev ali razrešitev.
Vendar, ne le za posameznika, ker telo je vesolje v malem, vendar, širina vsegá se
razbremenjuje in se nekako tudi civilizacije postopoma na ta način razbremenjujejo,
razčlenjujejo, predvsem pa sklepajo nova poznanstva. In nove mirovne skupnosti se sklepajo
prav na časovna polja miru ali mrka, kot ga pravite, ali opevate ali poznate pri vas.
V času mrka se povezujejo Luna ali svetovi mrtvih svetov, kjer nastane tema in vse, kar je v
mrtvih svetovih, temnih svetovih in je dobro zavibriralo, potem ta mrk povleče k sebi. Na ta
način vas tudi razbremenjuje ta vesoljni sistem.
»Srčna hvala Gospodje in Lana za vse. Hvala, da ste. (Jasara) Hvala, ki ste, ki ste. (Jasara)
Moja ljubezen ste, hvala vam.«
(Jasara)
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
Še kakšno vprašanje morda?
»Lepo, lepo pozdravljeni in hvala za vse. (Arasa) Meni se je pred dvema dnevoma zgodil
neprijeten dogodek, pa me zanima, če sem jaz na kaj to vplivala z mojo odločitvijo v mislih
ali sem kaj drugega narobe naredila? Prosim za pomoč. Hvala.«
Ne morem dejati, da ste vi z mislijo vplivali na ta tok dogodka. Bolj je nekako postavljeno
tako, da ste vi polovili prihodnost in ste za trenutek videli in vedeli kakšna bo prihodnost. To
je tisto, kar je morda za vas najtežje.
Zato ne morem opevati, da ste vi imeli moč vplivanja na dogodek. Vendar je pravzaprav bil to
nekako znotraj vas že viden dogodek.
Jaz Bom dejal tako:
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Ne glede na to, kako se vidi sedaj, kot neka težka energija ali težka postavitev, ne bo tako
hudo in tako težko, kot se vidi na prvo oko.
Zelo hitro se bodo energije zamenjale. Zelo hitro se bo razrešila neka postavitev. Tako, da na
koncu boste le videli, da ste bili vi le bolj opazovalka določenega dogodka, kar pa se dogaja
to tistim, s katerim se dogaja, kateri ste se že karmično oluščili, ste prestopili v ta sedanji čas.
In ko prehajate v te zaključne faze opažate, da dogodki tečejo preko vas ali mimo vas in se
dogodki dogajajo in vi ste bolj opazovalci. In se drugim dogajajo težke postavitve in hkrati se
vas to tudi srčno dotakne. Kar pomeni, da to ni vaše! Vendar je to njihovo.
In to je ta faza tega prestopanja ali pretakanja. Vendar, na ta način prehajate v modrost. Na
ta način prehajate v stopnji do razumevanja in potem tudi do razsvetljenja. Vendar,
vsekakor je modrost tudi to, da zaživite življenje, da spoznate življenje, da cenite življenje
in predvsem, da spoštujete sami sebe in s tem tudi vse okoli sebe.
Jaz mislim, da smo za danes nekako končali. Glede na to, da smo kar nekaj tehnik naredili –
nekaj ljudi je kar pošteno že utrujenih, vendar, vsakemu po malo Smo poskušali majčkeno,
majčkeno razbremeniti ali vas razveseliti.
Bi vam pa za zaključek prišepnil še nekaj:
Predno nekako dopustimo, da z glasbico tudi zaključimo oziroma se Bomo takrat poslovili
tudi Mi, čisto Sami, Bi vam prišepnil, da Bom vsakega obhajal. In ob Meni bo obhajala tudi
Moja mala Lana, tako, da Jo boste morda tudi zaznali.
Vendar vsakemu, kateremu prenašate daritve v družinski krog po krvni strukturi, Bom dal
neki droben delček takšnega zlatega, drobnega kristala. Na koncu boste imeli ta kristal
nekje na koži prilimanega ali pritrjenega in boste tu in tam zaznali kot, da se koža na
določeni točki zlato preliva. Ne vedno. Vendar takrat, ko se bo aktiviral ta kristal.
Tako se bodo duše, katere so v povezavi z vami, počasi, počasi pričele prebujati in se
vračati v jedro in slediti sama sebi, svoji začrtani poti ali svoji srčni misli.
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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