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ISTOSPOLNI, OBOJESPOLNI IN DRUGAČNI V VSEH POGLEDIH 
Lana, Vrhnika, 23. maj 2015 
 
Takole. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes ali nocoj, pri 
nas je namreč sredi noči, odzvali tudi za vas. 
Glede na to, da imamo odprte različne sfere, različna področja, se pravi, različna polja, to 
vpliva tudi pravzaprav na proces te povezave. Tako, da se malce opravičujemo zaradi motenj, 
katere nastajajo prav preko vaših zvočnih aparatur. Vendar Smo se sedaj tudi malce drugače 
preuredili ali prestavili, tako, da upamo, da bo nekako tudi to dobro in nekako ne tako 
moteče, kot je bilo v samemu začetku. 
 
En lep, topel, srčen pozdrav vsem vam, kateri ste se danes odzvali na naše povabilo oziroma 
na tematiko, katero Smo jo izbrali na vas, za vas in to prav na področju nečesa, kar ste se 
sami izrazili, mnogokrat poprosili. Mnogo nekakšnih sporočil ali prošenj Smo dobili, tako, da 
Smo izbrali tematiko, katera je morda res malce dominantno udarna za marsikoga ali za 
vsakogar.  
 
Vendar, danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom nekako vodil ali sodeloval za vas. Tako, da, Moje 
imenovanje je pravzaprav le Bramha, Brahma Brahmanjurski ali Brahma Visočanski. Tako 
Mi pravijo ali Me opevajo.  
 
Tematika, katera je sila zanimiva, da boste morda doumeli, razumeli – zakaj drugačnost, 
zakaj sprejemati drugačnost? Če ni možnosti sprejemanja drugačnosti pa pravzaprav le 
tolerantnosti.  
Glede na to, da se malce prestavljamo, upamo, da nekako Bomo nemoteno tudi prevajali. 
Namreč, prevajamo danes iz 962 različnih ozvezdnih, zemeljskih, etričnih, fertantnih – 
drugače ne znamo niti prevesti. To so neki vmesni, tanki svetovi prosojnosti duhovnega, prav 
duha duhá in nekako zaostalega duha. Vsi ti se danes povezujejo z Nami, tako, da imamo res, 
kar nekako res visoke in nizke frekvence. 
 
In tematika, katera je izbrana pravzaprav povablja tudi njih, zaostale, razpadajoče, izobčence 
– tiste, kateri so sovražili, tisti, kateri niso vzljubili, kateri niso ljubili, se pravi, so področja, 
svetovi, kamor se duše ali duhovi ali izostanki ali zaostanki, morda celo izobčenci, odpadniki 
ali tisti, kateri niso zmogli vzljubiti, so sovražili, so zaradi tegá delali slabo ali zlo, so danes 
povabljeni k nam, v naše druženje, v naše sodelovanje. 
 
Daritve bodo danes potekale prvič tudi za njih. Tako, da, darovanje bo danes namenjeno tudi 
tistim, kateri so več tisočletij izobčenci. Ne stoletij! Oni še niso zreli za premik. 
 
DUŠE ALI DUHOVI 
 
Duše ali duhovi. 
Duše so pravzaprav tiste, katere se povezujejo energije medsebojno v kompaktnost, se 
pravi, več življenj, več energij, skupaj povezanih, nastane gostota. Gostota je nekakšna 
navidezna shramba ali magnetno polje nekega valovanja in temu delu pravimo duša.  



 

 2 

 
Dušinska zmes je opevano, ko se povezujejo, prepletajo, premikajo.  
Sama energija iz enega življenja, iz enega vstajenja pa je le duh od duhá, morda 
prosojnosti, morda celovitosti iz enega življenja. 
 
Ljubezen je pravzaprav sprejemanje. Ljubezen je pravzaprav dopuščanje, da tudi drugi imajo 
to kar imajo. Prvobitno ali prvotno.  
Od tam Bomo pričeli, da boste razumeli najvišjo postavitev, katera se spušča v najnižjo 
prosojnost ali gostoto, kjer ste vi, čisto sami. 
 
PRVOBITNA TELESA SO BILA NESMRTNA 
 
Bodite pozorni! 
Nekoč, ko so bila telesa, ko so bila gostljiva telesa, nekaj podobnega kot imate danes tukaj 
vi, čisto sami, vendar so bila telesa nerazkrojnosti, telesa, katera se niso razkrajala, se niso 
razpadala, vendar so lahko tudi izdahnila. 
Nesmrtnost teles, katero je bilo mogoče tako razdeliti, deliti na več enot. To pomeni, da se 
delijo na potomstvo, pa so bila še vedno nesmrtna ali nekako dlje trajajoča.  
 
Tisti, kateri so v davnini ali v prvobiti se prevečkrat delili in prevečkrat za svoje potomstvo 
delili, so izgubljali vedno več svojih energij. Vedno bolj se je njihova gostljiva, lepljiva zmes, 
nekako gibajoče se nekako gibala, premikala, postavljala ali sestavljala. Vedno več, ko je bilo 
delitev za naprej, za rod, vedno bolj je zgornji del, kateri se je daroval, razpadal in nekako 
usihal. 
Zato so tisti, kateri so imeli preveč potomcev v nesmrtnosti, počasi usihali in izgubljali in 
prehajali v delni sen.  
 
Speča telesa so pravzaprav tako nekako podobna kot vaša speča telesa. Vendar s tem velikim 
preobratom ali premikom, da vaša telesa ostarijo, pozelenijo ali posivijo, pomodrijo, se 
nekako napihnejo in izpustijo. 
Prvobitna enota pa je le v lepoti sijaja preprosto zaspala. 
 
Tisti, kateri se niso delili v tistemu prvobitu, so ohranjali gostoto gostljivosti in so bili 
posebej izbrani ali požrtvovalno, samodejno žrtvovani.  
Kar pomeni, da tiste energije bitja ali prebivalci prvobitnosti, kateri se niso veliko delili ali se 
skorajda niso, po možnosti, nič delili in so ostali zapečateni, so bili edini sposobni pobiranja 
energij. 
 
Torej, tisti, kateri so se preveč delili, so zaspali. So nekako oleseneli. So izdahnili in njihova 
energija je prešla v prvobitno energijo nastanka ali ustvarjanja. Te energije niso prosto 
»lutale« ali se nekako premikale okoli materij in nekako delalo družbo materijam, vendar so 
se združevale in naseljevale v prvobitno, edino ali tista bitja, prebivalce, kateri so se 
žrtvovali kot shramba za vse ali za vsakogar. 
 
Torej, tisti, kateri so izdahnili, so se preprosto, v polspečemu snu pretočili in shranili v 
tistega, kateri se ni delil. 
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V vašemu času, se pravi, tisti, kateri izdahnejo, se več ne vsiljujejo oziroma jih Nekdo več ne 
častno ne sprejme v sebe, in jih ne shrani v sebe, preprosto zato, ker niso, niste in tudi ne 
bodo enako vibrirni. 
 
Tisti, katere nekako Nekdo ne sprejme v sebe, postanejo odpadniki, begavčki, se preprosto 
premikajo po različnih prostorih, časih in krajih, zato imate na Zemlji toliko pestrosti. 
 
PAJČOLANKE 
 
V prvobitni postavitvi Zgoraj prvobitnih prebivalcev, tudi, ko je bil čas napada in so tuje 
civilizacije napadale prvobitne prebivalce osnovnega jaza ali obraza, so se Oni masovno 
pretakali in hiteli shranjevati v eno silhueto, v eno živo bitje ali Pajčolanko. To so bile 
device, katere so shranjevale prebivalce. 
 
Nekaj podobnega ste na Zemlji tudi imeli v času Atlantide.  
V času Atlantide so tisti, kateri so izdahnili, se niso vsiljevali ali se shranjevali v telesa ali v 
Pajčolanko ali v Pajčolanke, se pravi, so se shranjevale duše ali tisti, kateri so bili vredni 
dostojnosti, so jih shranjevali v kristal. 
 
Zato iz Atlantide izvira kristalna energija. Zato iz Atlantide izvirajo kristali ali bajke, basni, 
pripovedke ali neke zgodbe, kako naj drugače prevedem v vašem praznem jeziku, ko imate 
pa tako nekako suhoparen jezik, premalo besed, premalo čistosti, premalo lepote, premalo 
izražanja ali opevanja. 
 
Bodite pozorni! 
V prvobitu Zgoraj so se vsi shranjevali v eno energijo. 
Torej, ženska je bila tista ali Pajčelanka je bila tista, katera je v sebe zmogla pobirati in 
shranjevati vse, vsakogar, katerega je ona začutila kot dobrega. Prvobitni prebivalci so se 
torej shranjevali drug v drugega in nekako potovali in se skrili in se vakumirali v eno energijo.  
 
Si predstavljate moč takšne ženske? Komu bi jo lahko primerjali? 
Nikomur drugemu kot Bogu Božanstva. Zakaj? 
 
Vsak um, razum, ljubezen, čutnost, zaznavnost se shranjuje v enega in edinega. Vse se 
shranjuje kot nekakšna velika shramba vsegá. Tako se ohrani in vakumira celota prvobitnega.  
 
Takšne Pajčolanke bi lahko imenovali le Boginje. Boginje kompaktnosti, Bomo dejali.  
Vendar, Pajčolanka je pravzaprav zelo nizko imenovanje. Vendar, drugače ne zmoremo v 
vašemu jeziku opevati. 
 
Bodite pozorni! 
Ko so padale na planetih ali na kompaktnih svetovih takšne Pajčolanke, ali shrambe ali 
Boginje Zemlje, zemeljskih stvarstev,  ste dobili energijo ene celovitosti.  
Si predstavljate eno veliko silhueto, katera v sebi shranjuje tako moškega kot tudi 
ženskega poljnega dela. Moški in ženski se shranjujejo v eni shrambi. 
 
Gremo dalje! 
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Ko takšno energijo razdelite, jo nobena živa civilizacija ni bila zmožna več razdeliti na čisto 
Izvirsko ali prvobitno. Milijone let so potrebovali, da so raziskovali, kako razdeliti v čisto 
enoto moškega in ženskega dela. 
Do dandanes, vse do pred nekaj stoletij ali kratkih tisočletij, ni nobena civilizacija tega 
potuhtala. 
 
Bodite pozorni! 
V tej celovitosti ali v tej postavitvi je ena takšna Energija, ena takšna Misel bila vedno, ko 
so jih v nizkih civilizacijah obujali takšen celovitostni eter ali takšno celovitostno gmoto, so 
od Nje pobirali pravzaprav kot klon, kot energijo, kot bi bila ena velika sladkorna pena, od 
katere luščite kose in prebujate žive nove energije. 
 
Tako so najbolj razvite duhovne, »duhovne« civilizacije hotele imeti le Pajčolan. Nikoli niso 
zmogli prebuditi tegá. Zato so luščili, prebujali, ustvarjali, klonirali, se medsebojno povezovali 
in v najvišjih merilih prvobitnega dela je nastajala mešanica vsegá. 
 
Če bi bili tisti nižji, kateri so iz drugih, kako bi dejal?, hm, ko nimate preprosto izraza – kot bi 
dejali, galaksij, katere v vašemu ozvezdju ne obstajajo in pripadajo čisto drugim galaksijam, 
se pravi, so oni bili tisti, kateri so napadli naše galaksije, naše dimenzije, naše svetove in 
pobirali ta Pajčolan. 
Iz tegá so nastajala bitja, vendar vedno manjša, mala bitja, ker niso upali obuditi enega 
velikega Pajčolana.  
 
Si predstavljate, da najdete in izkopljete in pridobite v svoje okrilje Pajčelanko ali Boginjo z 
vso Njeno inteligenco, z vso Njeno modrostjo, z vsem Njenim energetskim znanjem, a hkrati 
z močjo rušenja, z močjo sežiganja, z močjo vsegá, kar zmore le um in razum? 
Zato niso upali obuditi zadnjih Pajčolank, ker so nekaj takšnih spodrsljajev groze že postorili. 
 
Vsak planet je imel eno takšno Pajčolanko, eno takšno energijo, katera je zmogla 
shranjevati v sebi vse od vsakogar.  
Ko so padale te Pajčolanke, so jih tuje civilizacije vedno znova hotele zasužnjiti, vendar so 
se spreminjale v prah. 
 
Ko so dobili skorajda zadnje Pajčolanke, si jih niso upali prebuditi, jih obuditi ali nekako 
sestaviti. Zato so od ene Energije, celotne shrambe, katero so pripeljali blizu fizičnih novih 
planetov ali civilizacij tuje rodnosti, so od njih pobirali koščke. In na samemu začetku, iz 
malih koščkov, da so iz malih energij dobili popolno kopijo vsegá, kar je shranjevala cela 
Pajčolanka. 
 
Tako so upali. Tako so mislili. Takšen je bil prvobitni namen. Vendar, kaj so dobili? 
Kose mešanja vsegá – energij, gostote, gostljivosti, čutnosti, naravnanosti, fokusa. 
 
Ko so obudili prvi eksperiment, so ugotovili, da imajo te mini Pajčolanke ali mini prebujene 
Energije, katere še zdaleč niso bile podobne Pajčolankam, vendar so se obudile energije in jih 
potapljali v posebno zmes. Nekaj podobnega, kot bi dejali, da bi vas potopili v Andalo, v 
rudnino, v zmes, da bi iz nič, kar je gibljivega, ustvarili materijo. 
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Tako so ustvarili mala bitja, čisto mala bitja, male energije. Vendar, vsako bitje je bilo 
drugačno, pa čeprav so jemali in pobirali od ene zmesi. Zakaj? 
 
Ker, pazite to – zelo pomembno je to! 
Vsako življenje ali vsaka duša, katera je izstopila iz nesmrtnega telesa in se shranila v 
shrambo Pajčolanke, je ostala gosta in celovitostna in se ni mešala medsebojno, tako kot 
Bog lahko in zmore zmešati, premešati, pošejkati celoto, a jo hkrati tudi nadzorovati, deliti 
ali porazdeliti. 
 
Pajčolanka je pravzaprav shranjevala točno tam, kjer se je nalitek naredil, kjer se je on v 
njo zlil, točno tam je ostala energija. Vendar se je povezovala v eno točko, v kronsko čakro, 
Njeno kronsko čakro. In od kronske čakre se je delila energija navzdol. 
 
Tisti, kateri so iz Pajčolanke pobirali energije, jih nikakor niso zmogli razdeliti oziroma niso 
dolgo, dolgo doumeli, da tam, kjer vzamete, ne vzamete celote. Vzamete tako, kot bi vam 
vzeli koleno. Ali, ko zagrabite sladkorno peno, vzamete le nekaj, le deleže. 
 
To pomeni, da tako dobite koščke nečesa, kar je lahko nalitek nad nalitek. In ko vi vzamete 
kos tegá, vzamete lahko tri, štiri nalitke, čisto različno nalimane, nagnetene in speče.  
 
Ko so jih prebujali, ni bil nihče podoben drugemu. Z grozo so ugotovili, da vsak ima nov um, 
nov razum. Če so vzeli tri plasti na nezavedni ravni ali na prefinjeno taktičen način, nikakor 
niso zmogli pomešati teh energij. Zakaj? 
Ker se prvobitni prebivalci niso hoteli, niti želeli mešati, vendar so želeli le prosto spati in so 
ohranjali celoto vsegá. Ta celota duše se je shranila v Pajčelanko, kot bi se na njo naslonila in 
na njej prosto spala. 
 
V dandanašnjemu času, skozi plasti življenja, skozi različna vesolja ali stvarstva, vaše duše 
več ne pretakajo drug drugo v drugo ali drug druga ob drugo. Duša ostaja samostojna. 
Tiste, katere so speče, preprosto spijo kot reka. Duša ob duši spijo kot reka in potujejo v en 
fokus, v en cilj, v eno jedro neke čutnosti, srčnosti, ljubečnosti ali tople, kristalne, svetle 
energije. Duše, katere spijo, gredo po različnih plasteh preprosto v neznano, vam neznano. V 
resnici pa gredo v točno določeni cilj nesmrtnosti ali pa smrtnosti. 
 
Vendar, Mi se ne bomo ukvarjali s to Reko življenja. Mi bomo šli še nižje, tukaj, kjer ste vi, 
čisto sami. 
 
V času Atlantide se niso več shranjevali, tako kot Smo opevali, v Pajčelanko, vendar so duše, 
katere so bile res visoko vibrirne, častne, žlahtne, se pravi – ljudje, Bom dejal ali opeval, 
ljudje, kateri so v času življenja živeli žlahtno, častno, veličastno življenje, kjer so se jim 
klanjali tako Zgoraj kot tudi Spodaj, zaradi njihovih del, zaradi njihovih dejanj, zaradi njihove 
srčnosti, zaradi njihove veličine, modrosti, plemenitosti, so jih shranjevali v kristal. 
Zato so bili kristali vedno bolj rastoči in zato je Atlantida tudi izgubila svojo moč, ker je bila 
preveč na udaru in zemljani ali kloni tega niso znali razvozlati.  
 
Kaj ima sedaj to s tistimi, kateri ljubijo? 
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Gremo še malce naprej, še malce v nižino, kjer ste vi, čisto sami.  
 
Dandanes telo obstaja. Točno v telesu vidite, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Vsakdo od vas in 
mimo vas in izven tistih dometov, kjer ste v temu prostoru pravzaprav povezani, vsakdo v 
sebi točno ve, kdo je, kaj je in zakaj je. 
Vendar, to ne pomeni, da rečete ali opevate: »Jaz sem iz planeta Zemlje. Jaz sem iz planeta 
Venere. Jaz sem od tam. Jaz sem od drugega.« To je čisto nepomembno.  
 
Pomembno je, kaj čutite – kdo ste, kaj ste in zakaj ste.  
 
ČLOVEK PRVOBITNOSTI 
 
V času nekakšne nižine, kjer je nastajala sodobna rasa človeka ali človečanstva, je bila 
človeška rasa res zanimiva rasa. Na Zemlji ste obstajali več metrov visoki prav kot človek in 
ne kot duh. Vaša prvobitna telesa so bila najmanj pet metrov visoka telesa. Nekateri 
okosteneli organi ali kostkoti, okosteneli, se pravi, katere izkopavate, so še zelo zelo mali. 
Najvišji velikani človeške Zemlje so bili do 23 metrov visoka bitja. Vendar zakaj? 
Ker so nekateri, kateri so od drugod eksperimentirali, shranjevali vse kot celoto vsegá, teh 
Pajčelank ali deljenih enot od Pajčelank, so jih potapljali v večji meri v nekakšno magmo ali 
Andalo ali nekaj podobnega, kot v rudnino, in so nastajala velika bitja. 
 
Torej, več kot je bilo energije gmote kompaktnosti, večja je bila višina telesne stojnosti. 
Zato so kot človek prvobitnosti ali začetni prebivalci Zemlje, kateri so bili ustvarjeni na Zemlji, 
delali družbo dejansko dinozavrom, s katerimi so se družili. Dinozavri, vesté in poznate, da so 
bila ogromna bitja. Vendar, tudi človek ni bil nič manj ogromen kot dinozaver. 
 
Dandanes bi lahko dejali, da so marsikateri drugi zelo hladni, zelo zlobni, mnogo hujši kot 
tiranozaver.  
 
V človeški podobi na planetu Zemlja ste kar na vsem lepem iz več metrskih prebivalcev 
nastajali čisto mali, manj metrski prebivalci ali kloni. Pa ne zato, ker bi hoteli ustvarjati klone, 
vendar zato, ker so se več milijonov milijardnih tisočletij svetlobnega časa vsi ukvarjali s 
Pajčolankami –  kako dobiti najboljše vsegá od vsakogar. 
Do dandanes niso potuhtali. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Ti velikani so pričeli ustvarjati svojo vrsto, ker je to zapis, ker je to spomin. 
Tako kot Smo v predhodnemu predavanju opevali, kako so se pravzaprav  drug k drugemu 
delili in razdelili, je to zapis delitve, se takšna duša, več metrska duša, je pričela ukvarjati z 
eksperimenti, kako bi oni naprej ustvarili sebi novi rod. 
 
REPTILI SO BILI PRVOBITNI PREBIVALCI PLANETA ZEMLJE 
 
Vendar, na Zemlji niso bili živeči le človeška vrsta. Vendar so ustvarjena bila in prešla na ta 
planet tudi druga vrsta – Reptili. 
Reptili so bili prvobitni prebivalci planeta Zemlje. Oni so bili osnutki oziroma osnovniki ali 
začetniki, da so pričeli spreminjati zemeljski svet. 
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Zaradi sodelovanja velikanov in reptilov različnih civilizacij, pazite to!, – identično, kot se je 
človek, Bom opeval, velikanskega človeka ali prvobitnega dela, poskušal ustvariti in so ga 
poskušali ustvariti, enako so delali tudi z reptili.  
Zato imate toliko vrst reptilov. Zato imate toliko vrst človeške rase. Zato imate toliko 
različnih vrst vsegá, pa čeprav sodi vse v en koncept enega življenja. 
 
Tako je iz velikana človeka nastajal manjši človek. Veliki človek ali velikan je vodil manjšega 
človeka. Vendar veliki se niso več množili, se niso več delili, ker so doumeli, da delitev njim 
daje prosojnosti, tako kot v samemu začetku ali pričetku zgoraj, v zemeljski kompaktnosti, pri 
Pajčolankah. 
Tako so doumeli tudi človeška vrsta spodaj. Vendar, ne zato, ker bi hoteli sami sebe izumreti, 
vendar zato, ker so vedno znova na njih pritiskali drugi, ker so od njih nekaj želeli. 
 
Tako so jih postopoma uničevali kloni – njihovi ustvarjeni eksperimenti. Mali človek je 
postopoma sodeloval z reptilom, ker je reptil tudi pomagal ustvariti človeka male rase. 
In veliki človek je popustil, da je nekako tudi reptil prišel v sodelovanje z vami. Kaj mu je 
drugega ostalo? Zato imate tudi reptilski možgan v svoji glavi.  
 
Mali možgan je reptilski možgan. Reptili pa niso nič drugega kot samooplojevalni.  
 
Tako je vsaka rasa nekaj dala. Vendar, sedaj razumete, kako je bilo zgoraj in kako ste nastali 
tudi vi. Vendar, to je le košček neke poti, neke sestavljanke. 
 
DELEŽI V ČLOVEKU 
 
Mali človek torej vsebuje vse od vsakogar. In ne le to, da mali človek, to, kar ste vi, čisto 
sami, vsebuje tako kose reptila v sebi in ga imate v sebi! Le tisti, kateri so uspeli izprazniti 
osnovo ali zasnovko malega možgana, kot kristale iz malega možgana ali njihove zasnovke, se 
je čez čas iz vas izpustil in zapustil ta, pravzaprav veliki pomembnež ali reptil, je ta prestopil 
lahko na vašo stran in postal vaš zvodnik ali čuvaj na določeni plasti. 
Vendar, v malemu človeku je ostala prvobitna nota, se pravi, mešanja energij od vsakogar. 
 
Vendar, to je le en delež vsegá. 
Če posežemo, kot Smo že dolgo, dolgo tegá opevali, kako so Boginje bile ustvarjene, so bile 
samooplojevalske, Smo tudi že govorili kakšno leto ali dve nazaj, Smo opevali, kako 
pravzaprav Boginje so zmogle oploditi same sebe in dati plod ven iz sebe, imate tudi ta 
program samooplojevanja še vedno na Zemlji. Sami v sebi, dragi moji! 
Torej, to je nekaj, kar ne Bomo ponovno poudarjali. To je drugi nivo ali druga plastna enota. 
 
Kot tretji delež, se pravi, ima vsak človek dva dela – tako moškega, kot tudi ženskega. To je 
tisto, kjer imate v telesu tako moški pol kot tudi ženski pol. 
To, ta tretji del je povezan s tistimi usojenimi energijami, o katerih Smo tudi že opevali. Se 
pravi, to je tretji delež. 
 
Četrti delež v človeku pa je, da telo samo v sebi, po sebi, shranjuje moško telo. 
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Ne glede na to, kaj zgledate navzven, je osnova moško telo. Moški je tisti, kateri gre skozi 
razkroj in nikoli ženska, razen, če vas niso podtaknili. Vendar, morda le pol procenta vsegá, 
da se je morda v katerih primerih zgodilo tudi to, vendar skorajda ne na planetu Zemlja. 
 
Torej, podlaga moškosti v vsakemu telesu je prisotna. 
Ta podlaga ni povezana s tem energetskim delom moškega in ženskega pola. To je nekaj 
drugega. To je tako, kot bi dali dve sveči v notranjosti, se pravi, to so usojene energije. Telo 
pa je posebej, se pravi, kot pomaranča, kot lupina pomaranče, pa je spodaj osnova ali 
ogrodje – moško ogrodje. 
Navzvrh ali navzven po zunanjosti pa ste lahko, ali ženska ali moški. Se pravi, se prelivajo 
različne energije. 
 
Peta plast, katera pa je najbolj zanimiva, pa je to, da je podlaga karmičnih ciklusov, torej, 
kako ste v različnih plasteh živeli. 
 
Bomo vzeli le Zemljo. 
Torej, v času življenja na Zemlji ste sprejemali različne vloge. Lahko ste bili živalica. Lahko 
ste bili rastlinica. Lahko ste bil le vodnik ali zvodnik. Lahko ste bil angel ali demon. Lahko ste 
bil zlo ali ljubezen. Lahko ste bil telo. Lahko pa ste bil preprosto le človek ali pa Nebo. 
Torej, kaj ste si izbrali ali bolje rečeno – kaj so vam podali, ko ste se vi spuščali v Nebo. Peta 
plast! 
 
Šesta plast pa je, se pravi, ta šesta delna enota – vi kot zasnovniki, kateri ste kot neki 
kristal ali diamant, kateri se ruši, nastaja, izoblikuje, pa je to tisto nekaj, kar se je 
povezovalo iz prejšnjih življenj. 
 
Če ste bil v prejšnjemu življenju moški in ste v moški vlogi zaključil vse od vsakogar in ste 
častno zaključili potovanje in vam je ostala polovica ali delež po ženski strani, so vam lahko 
kot moškemu dali žensko telo.  
 
Pazite to! 
Torej, če ste zaključili moška potovanja ali moška potepanja častno, torej, ste zapise častno 
zaprli, vam je lahko ostala le ženska enota, ste lahko sedaj ženska v moškemu telesu. 
 
Poslušno sledite! 
Če v davnini ste bili morda le eno, dve ali tri življenja lahko ali moški ali ženska in ste kot 
ženska dobro, vrhunsko zaključili paket popotovanj in vam je ostalo trojno ali dvojno ali le 
eno moško življenje, se pravi, so vam dali moško vlogo lahko tudi v žensko telo. 
 
Zato imate v telesu lahko težavice s tem, da imate lahko telo navzven kot ženska, v 
notranjosti ste pa kot moški – zavisi, kje morate kaj zaključiti. 
 
Če ste v času materije naredili lahko slabo življenje po materiji in ste po fizični ravni nekomu 
škodovali, se pravi, so lahko ostali zapisi odprti po ženstvenosti ali pa po moškosti. 
 
To je košček ali drobtinica. 
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Če pa ste vi psihično nekoga zlorabljali, uničevali, uročevali, pa lahko iz tistega paketa 
ostajajo odprti paketi. Torej, ste lahko tudi po tisti strani, če ste bila ženska in ste fantastično 
uročevali in ste delali zlo ali hudobijo, po moškemu vstajenju pa ste bili milina in toplina, se 
pravi, so lahko ta paket moškosti zaprli, se je bitje odmaknilo, je ostala ženska enota in so to 
žensko enoto premaknili lahko v žensko ali v moško postavitev. Torej, mešanica vsegá. 
 
Če pa ste kot moški in kot ženska lahko fantastično zaprli svoje popotovanje in kot veste, ni 
le vaše popotovanje, vendar sodelovanje z nekaterimi drugimi, kateri v življenju, ob rojstvu 
pristopajo, izstopajo, se podajajo in tako prinašajo določene zapise, kar Smo tudi v 
predhodnih predavanjih opevali, se pravi, in da ste tudi njihove zapise dobro zaprli, pa 
pridemo do točke, da lahko ostane tudi živalska postavitev. 
 
Kar pomeni, da ste lahko vi ali pa morda kdo drugi, v konceptu tisočerih rojstev, lahko 
najtežji zapis ostal prav po nekemu živalskemu delu – lahko po reptilu, lahko po kateri drugi 
vrsti, lahko po plazilcih, lahko po kakšni drugi postavitvi ptičev ali drugih živali, lahko ta 
energija se pretoči v človeško meso. To pomeni, da ste kot človek, kot žival, prelita preko 
moškosti in deloma preko ženstvenosti, zato imajo nekateri takšne izrazite podobe 
živalskosti.  
 
Torej, mi sledite? 
Glede na to, kaj je ostalo v temu sodobnemu času še za zapreti in za zaključiti, torej sito – kar 
je ostalo slabega ostaja na površju, vi v temu življenju tudi zaključujete. Zato lahko imate v 
telesu tudi živalsko energijo dosti boljše poudarjeno. 
 
Še mnogo je teh plasti, katere bi lahko opeval in delil, vendar v grobem sedaj vidite, 
kakšne osnove imate vsi v telesu. 
 
Če kdo misli, da v telesu nima nič živalskega, bom Jaz dejal, da je res svetnik. Že sami prsti na 
nogah ali rokah, vam predvsem na nogah odkrivajo, da to niste vi, čisto sami. Prsti so lahko 
živalski. Prsti so lahko izrastki. Prsti so lahko kremplji. Prsti so lahko vse ali od vsakogar. 
Lahko pa je le prosta energija prvobitnega in osnovnega. 
 
Zato, dragi moji, dobro sledite, da boste vedeli, da nikoli v življenju niste tukaj zato, da 
boste obsojali, da boste cenili, ocenjevali in s prstom pikali! 
 
Vsi, kateri ste na Zemlji, ste kloni! Vsi! 
Torej ste ista mešanica iste naravnanosti. Vendar v teh podlagah se torej le razlikujete. 
Vendar človeška rasa v sebi vsebuje vso mešanico Pajčelanke ali shrambe. 
 
Dragi moji! 
Ko Smo vam opevali, da ima vsak planet svojo Pajčolanko ali jo je imel, si lahko predstavljate, 
kakšne neizmerne lepote vsegá je imel vsak planet? 
Tudi reptili so imeli svojo Pajčolanko. Danes Sem vzel prav primer reptilov zato, ker vam je 
najbližji. Vam Bomo tudi potem opevali zakaj. Tako so Vilini imeli svojo Pajčolanko. Andželini. 
Tudi Mi. Tudi katero drugo stvarstvo. Tudi sam človek prvobitnosti ali človeškosti je imel 
svojo Pajčolanko. 
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In ne le to! 
Ko se v telesu shranjuje vse od vsega, sedaj postopoma razumete, zakaj je vsak unikat? Zakaj 
ste tako zelo drugačni? A hkrati tako enaki. 
 
Poglejte naprej. 
Ko človek ljubi, ljubi od srca, se srčna energija na drugega poda. Lahko se srce, ali ljubezen 
ali energija, poda na enakega ali na identičnega. Le navzven. V notranjosti pa, znova veste, le 
košček ali drobtinico od vsega. 
 
Torej, srce je tisto, katero vam nameni, kam se boste povezali oziroma kje je v zgodovini ali 
po starih življenjih ostalo kaj odprtega. 
 
Stopimo korak nazaj v ta čas. 
Če sta bila par, mož in žena in sta se skozi življenje ločevala na različne dele kontinentov, v 
različne vloge, je lahko ostal ta zapis, njun, še nerazrešen. Sta se lahko preko tisočletja znova 
srečala. 
 
In, če sta se sedaj ali tedaj ali kadarkoli v nekemu obdobju, katero je ostalo odprto, 
dejansko ljubila ali se cenila, se pravi, se dobesedno srčna energija, vendar ne celotna 
srčna energija, vendar ob srcu, kot bi šlo ob žlički nekako, nekakšen las ali nit, se pripne na 
nasprotni del, ga ovije kot zanka, kot zatič in za razliko – ne gre nazaj v osmico, vendar gre 
najprej v predel tretjega očesa, se tam direktno poveže odbojno na drugega, se začutita in 
se povežeta in tako se od njegovega dela tretjega očesa, las odbije nazaj v vas, od koder je 
pravzaprav izšel. Se pravi, v srčno energijo. 
 
Torej, davnina je tista, katera je kriva, da se dva znova srečata. Vendar, v takšnih 
postavitvah teh višjih predelov ali drugačnih osmic ali drugačnih povezav. Ni več pomembno, 
kaj navzven izgledate. Ali izgledate kot moški, ali izgledate kot ženska ali izgledate kot žival, 
ali izgledate morda kot termit. Vendar, ne v človeški podobi. 
 
ISTOSPOLNI – ŽENSKA Z ŽENSKO 
 
Stopimo nazaj. 
Kadar navzven se dva srečata, katera dva imata za razrešiti določen zapust, se pravi, če je 
ostalo po ženski strani kaj odprtega, se bosta srečali kot ženska ženski.  
 
Vendar, vsaka osnova je torej moški in ženska. Vsaka osnova v prvobitnosti Božjega načrta 
ali Boga je ustvarjen Bog, moške energije in Boginja ženstvenosti. Se pravi, kot bi nastajala 
dva dela prvobitnega dela. 
Tudi tega koščka Smo se v enemu delu že dotikali, kako so se potem spajali in povezovali. 
Vendar, to je izven kompaktnosti. 
 
Torej, v samemu človeku je osnova, da se dva najdeta, srečata v zaključnih fazah, odprt 
zapis. Odprt zapis različnih življenj.  
Če je ostalo na ženski strani odprto, se pravi, se tudi na ženski strani potem srečata dve 
ženski. In vsaka igra različno vlogo. Ena igra žensko vlogo, drugi igra moško vlogo.  
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To ste zagotovo že zapazili prav tisti, kateri najbolj pikajo, kateri najbolj obsojajo in se najbolj 
zgražajo. 
Morda bodo sedaj bolj razmišljali, kaj bodo spregovorili oziroma kaj bodo dopustili in kaj 
bodo izpregovorili! 
 
Bodite pozorni! 
Dve ženski se navidezno po zunanji strani ali po bazi Zemlje srečata, ker je tam ostal odprt 
zapis. Vendar se ljubita. 
V resnici pa je eden moški, eden ženska. 
 
Torej, nikoli ne obsojajte sedaj, ko veste le drobtinico celotnega Božjega stvarjenja, zakaj se 
dva istospolna ljubita. 
 
ISTOSPOLNI – MOŠKI Z MOŠKIM 
 
Enako se dogaja z moškim. 
Tudi pri moških, če je ostal zapis odprt po moškosti in da sta bila v davnini kot par, da je 
ostalo kaj odprto in zaključujeta cikluse, ni več pomembno, kakšna vloga je, kakšen je 
navzven. Pomembno je, da se razbremenijo zapisi.  
Torej, se srečata znova istospolnika navzven, vendar dva moška, katera dva imata v 
notranjosti čisto različne energije. Eden nosi zapise ženstvenosti, eden nosi zapise 
moškosti. 
 
Nikoli ne boste srečali dva istospolna, katera bosta v notranjosti dva moška in v zunanjosti 
dva moška! NIKOLI. Ker to ni bilo v Božjemu načrtu. 
Ker je osnova ali začetek združevanja moškega in ženskega pola, se pravi, sta bila ločena in 
sta se prepletala in združevala. 
 
OBOJESPOLNIKI 
 
Gremo korak dalje. 
V človeški rasi obstajajo tudi obojespolniki. Pa mislite, da to obstaja le pri človeški rasi? Še 
zdaleč ni temu tako! 
 
Pojdimo najprej na ogled živalske rase. 
Imate dve ribici v akvariju. Pa pomotoma, joj mene, kupite dve ženski. Pa vi ne veste, katera 
je moška, katera je ženska.  
Kar na vsem lepem bi vi radi imeli male ribice. Saj vas razumem! Zato ste kupili dve ribici, da 
bosta par, da boste gledali njihov naraščaj, ker to je osnova programa – dati dva pola skupaj, 
da imajo naraščaj, da se delijo in razdelijo. 
 
Vendar, ti dve ribici ne bosta poslušali vas, kaj si vi želite, vendar bosta izhajali iz sebe. Tista 
ribica, katera je več moškega energetskega pola oziroma ima za zaključiti zapis po moškosti, 
bo spremenila vlogo in bo postala moški tudi po zunanjosti. Zato se ribice spremenijo in 
spremenijo spol. In vi doktorirate in razmišljate – zakaj riba spremeni spol?  
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Z grozo ugotovite, da enako delajo tudi ptiči, pa morda niti ne zapazite. Boste dali dva 
papagaja skupaj, pa bo eden spremenil spol. Zakaj? 
Ker se bosta preprosto začutila, kdo bo prevzel moško vlogo, kdo bo sprejel žensko vlogo, 
kdo ima več moškega dela, se pravi, in kdo ima zapise za razčistiti po moški vlogi, bo postal 
moški. Zelo na enakopraven in enostaven način se razdelijo. 
 
V človeku pa nastaja težava. 
Sam človek se sam po sebi ne more več spremeniti. Zakaj? 
Ker ima v osnovi reptilski položaj. Reptilski položaj je ta reptilski možgan. Ko ste dobili kodo 
v notranjost malega možgana in v center češarike so vam vstavili nekakšen »čip« ali 
nekakšen program, so vas zaustavili v delitvi. 
 
Torej, če gremo tako globoko nazaj, kot Smo pred nekaj daljšimi meseci opevali – Boginje, 
katere so se same po sebi v osnovi oplojevale, boste doumeli, da so ti obojespolniki 
pravzaprav izvirska ali osnovna energija tistih bitij, iz tistih planetov, kateri so v popolnosti 
skorajda izničeni, so bili v osnovi ženske, katere so zmogle same sebe oploditi in se 
razdeliti. Če so želele imeti v osnovi, tam zgoraj moškega potomca, so same sebe oplodile 
in so moško energijo iz sebe delile. Če so želele biti ženska ali imeti ženskega potomca, so 
iz sebe delile žensko energijo. Čez čas so se lahko tudi preuredile. 
 
Vendar, zaradi reptilskega možgana ta enaki program v Zemlji skorajda ni možen. 
 
Zato imajo najtežje postavitve pravzaprav obojespolniki. 
Obojespolnik namreč nosi delež od moškega in delež od ženstvenosti, lahko izrazito tudi na 
fizični bazi. 
Vendar, obojespolniki prenašajo eno najtežjih informacij, ker imajo zaključne faze vse v 
sebi. 
 
Če stopimo korak nazaj, ko Smo opevali, če imate odprte poti, se pravi, da imate še zapise  
po ženstvenosti in imate moške zapise zaprte, boste vi šli v življenje kot ženska. Če imate 
zapise kot moški, boste nekako odprte zapise po moškosti reševali v telesu, kakršnega vam 
bodo podali. Tam, kjer so tudi na podlagi Zemlje ostali zapisi. Torej, cela mešanica. 
 
Obojespolniki ali tisti, kateri imajo oba spola, pa nimajo partnerja oziroma nekoga nasproti 
sebe, da bi oba dejansko hodila kot bok ob bok, pa imajo to isto pozicijo kot imajo tako, 
tisti, kateri se zaljubijo v isti spol. Kako jih imenujete? Kot ženska žensko ali lezbijke, je tako 
nekako ne ravno pravi izraz. Ni Mi ravno ljubi. Ravno tako geji ne. Se pravi, izraz moški-moški 
Mi je ljubši. Zato Bom uporabljal moški-moški, da boste razumeli. 
 
V enemu telesu pa dobite dva paketa skupaj. Se pravi, obojespolniki nosijo na Zemlji najtežji 
program. 
Namesto, da bi bili razdeljeni in porazdeljeni na partnerski odnos, ne glede na to, ali je 
ženska-ženska ali je moški-moški, v zaključni fazi nosijo zapise v enemu telesu. In hkrati 
nosijo osnovo tistih Boginj ali prvobitnih, kateri so se sami po sebi oplojevali. 
 
Torej, obojespolniki so shramba dveh delov v enemu telesu. 
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In stopimo še malce naprej! 
Ti, kateri so obojespolniki, lahko, da bodo – ni pa nujno!, imeli odprte zapise po neki moški 
strani, se pravi, da imajo z nekom nerazčiščene ali nezaključene zapise po moški strani, se 
pravi, bodo ti obojespolniki spoznali nekega moškega, čisto nevtralnega, kateri ne bo 
obojespolnik, kjer bo ta moški imel neki nerazrešeni zapis z neko energijo – lahko z moško ali 
žensko, katera ona ali on združuje v sebi. Zato se zaljubijo. Zato na to nimate vpliva. 
 
Vendar, tako se obojespolniki morda povežejo z moškim ali z žensko. Vendar, nekateri ne 
upajo stopiti navzven kot celota, kot so. Zakaj? 
Ker jih ožigosajo. Ker jih starši ožigosajo in jim spremenijo spol. 
 
Dragi moji, s kakšno pravico imate odločati, kaj bo tuje telo postalo? 
Kar je prišlo na Zemljo je prišlo z razlogom. Kar je vstalo v Zemlji in je vstajiteljsko v Zemlji, 
je vstalo z razlogom – zaradi zapisov. 
 
Torej, če obojespolniki pričnejo sebe gnati v to, da bi želeli biti le eno v enemu telesu, naj 
to naredijo takrat in se sprejmejo v sebi, kaj so – kot moški ali kot ženska vloga, naj to 
odločajo sami, ko so dovolj stari. 
 
STARŠI, polagam vam roko na srce, na obličje in na ljubezen – NE VZEMITE SI PRAVICE 
SPREMINJATI SPOLA OTROKA DOKLER DUŠA SAMA NE DOZORI, DA SI TO SAMA POŽELI. 
Nikoli ne delajte tegá, ker je kazen za to zelo zelo grozljiva! 
Vendar, ne Bom opeval kaj bo. 
 
Če vi v Zemlji ne dopustite, da duša izpolni svoj namen, boste vi v naslednjemu delu 
življenja odplačali njen delež. Kar pomeni, v najnežnejši obliki, boste vi njeno karmo 
pretočili na sebe in s tem rešite obojespolnika. 
Zato dvakrat razmislite, ali 22-krat ali 200-krat, ali si upate vzeti pravico in spremeniti 
nekomu, kateri se je nekako pojavil v vašemu življenju, spremeniti spol!? 
 
Vendar, Jaz nisem zato tukaj, da bi obsojal. Jaz Sem zato, da vam obrazložim, vam dam za 
razmisliti in da boste iz razmišljanja pričeli čutiti in se radostiti. 
Torej, dopustite vloge toliko časa vsakemu posamezniku, da on začuti, kaj si želi. 
 
Če takšna duša želi spremeniti spol, naj ga spremeni takrat sama po sebi. Tudi zdravnik ali 
osebje, katero dela poseg, nikoli ne prevzema karme. 
Znova je igra besed, dogovarjanja in pregovarjanja tistega, kateri je pričel. Torej, spoštujte 
odločitve in čutenja ali zorenja posameznika. 
 
In tisti, kateri imate čast imeti obojespolnika, ne sramujte se jih! Radostujte se ali radostite 
se in spoštujte svet, katerega imate. 
 
Na Zemlji so prostori, portali, kjer se rojevajo obojespolniki. Pa ne veste zakaj? Pa ne veste 
kako? Vendar so dejansko kontinenti ali celine, kjer se rojevajo obojespolniki. 
Nič vam ni jasno zakaj, vendar, pustimo temu tako. 
 
Pojdimo korak dalje. 
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ŽIVALSKA ENERGIJA V ČLOVEŠKI PODOBI 
 
Potem obstajajo tudi duše, katere so zaprle zapise po človeški plati – lahko po moški strani 
in so zaprle plato ali nivo zapisa po ženski strani.  
Torej, ostane lahko le živalsko ali rastlinsko. Takšna duša se bo v osnovi rojevala kot 
živalska energija v človeški podobi. 
 
Če je zapis ustvarjen v času zemeljskega življenja, se pravi, bodo prevzemali lahko tudi 
človeške vloge. Vendar znotraj človeka, ali te silhuete ali hišice človeka, pa se znotraj 
karakterno ali energetsko vidi žival. 
 
Ne le to! 
Nekateri ljudje imajo izrazito nagon, se pravi, po grizenju, po praskanju, po trganju, po 
morda celo sesanju krvi. 
Torej, tam, kjer je ostala energija odprta ali, da je potrebno zaključevati, se lahko v človeški 
podobi zgodi tudi to. 
 
Če pa je v bazi Zemlje ves paket pravilno, častno zapečaten – moška življenja, ženska 
vstajenja, rastlinska in živalska, gredo oni, možnost, imajo možnost, da lahko v bazi ali v času 
življenja lahko izživijo tudi druge čase ali svoje prvobitne energetske telesne strukture, kar 
pomeni, da lahko namesto človeka se lahko skoti tudi žival. 
Vendar, to ne pomeni, da ženske, katere spolno občujejo s psi in se pride do oploditve in 
nastane človek žival, pes človek, se pravi, to ni v temu konceptu.  
To pomeni, da že v prvobitu ali v prvobitni postavitvi lahko se povije – ali ribica namesto 
človeške strukture, kar poznate veliko takšnih postavitev ali kakšen medvedek, kot 
kosmatinko ali kakšna druga vrsta bitja ali vam skorajda neznana bitja. Zavisi, kje so ostali 
odpisi zaprti, ti zapisi odprti. Se opravičujem. 
 
Torej, to so osnove. 
 
ŽRTVOVANJE DUŠE PREKO OBREDOV, SODELOVANJEM S SILAMI TEME, ZLA ALI PODZEMLJA 
 
Pazite to! 
Če pa v času življenja vi sebe žrtvujete skozi različne obrede ali sodelujete in sebe 
pravzaprav oddajate različnim silam teme, zla ali podzemlja, pa lahko v zaključni fazi 
zahtevate tudi svoj energetski pol nazaj. 
 
Torej, če ste več tisočletij nazaj, opevam primer, oddali ali prodali ali zabarantali svojo dušo 
skozi različne obrede, kjer ste zvali silo zla in svojo dušo časti, čistosti prodali njemu in je to 
bitje vstopilo v vas, vas zasužnjilo in nadvladalo nad človekom ali drugim človekom ali nad 
vami, se pravi, v zadnji fazi življenja ali potovanja v nekemu delu sveta ali časa ali pasu, se vi 
lahko soočate tudi s tem, da lahko izpustite ali prestopate ali ozaveščate to bitje. 
Zato lahko v samemu človeku se rodi čisto zlo. 
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Skoraj vsakdo od vas je že v življenju srečal človeka, pri kateremu vas je kar zmrazilo, ko ste 
ga videli, ker je v njemu bilo takšno zlo. 
To je tisto, kar je ostalo odprto.  
 
Takšno zlo se sooča z ujetostjo telesa. Hkrati s človeško populacijo, z mislimi in programi v 
davnini njegovega zla in tistega, kateri ga je nazval, se pravi, vsakdo se sooča z lastnim 
programom lastnega življenja ali zaključkom. 
 
LJUBLJENJE Z ŽIVALMI 
 
Nekateri, kateri imajo živalske nagone ali želje, pa se tudi ljubijo z živalmi. Žal, moram 
odpreti tudi to tematiko. 
 
Med vami je mnogo posameznikov ali skupin, kateri se medsebojno ljubijo z živalmi. 
Kakšen procent je celo tako »srečen« ali nesrečen, da pride do oploditve oziroma do 
spočetja nečesa, kar nastane. Tako lahko nastane nekaj vmesnega, kar nekaj. Vendar vedno 
le od tistega, kar je znotraj nekoga, s katerim se daje v ljubezen. 
 
Torej, če je v osnovi nekdo živalski, se bo vedno naslanjal, naslajal in ga bo gnalo v smer 
ljubljenja z živaljo, ker ima osnovo znotraj živalsko in čisti zapise po živali.  
Morda je zaključil pot po moškosti ali po ženstvenosti in je ostalo znotraj zapis le po živali. 
 
Kar pomeni, dragi moji, če ste se v davnini izživljali nad živalmi, jih klali, jih masakrirali, jih 
slačili iz kože, jih zverinsko pretepali, ste delali z njimi, kar ste pač delali ali so delali, se 
pravi, vse te duše, katere ste uničevali, se spojijo skupaj v eno zmes ene duše. In ta duša 
vas počaka v določenemu momentu časa in zavedanja. In ko vi potujete in zaključujete 
zapise, se boste soočili tudi s tem zapisom. 
Kar pomeni, da ta shramba ali odprti zapis lahko vstopi v vas, v človeško podobo in ste 
navidezno kot človek, v notranjosti pa vas lahko žene kot ljubljenje z živaljo. 
 
Da ne boste obsojali!  
To pomeni, da vsaka energija, katera se v tej shrambi te mešanice nad človeka spusti, je 
lahko žival, je lahko, na primer pes, kateri je ljubil dušo psa ali psičke, katera je nasproti in 
se bo pes ljubil z živaljo, čeprav bo navidezno zunanja človeška podoba. 
 
Torej, ker ne vidite kaj je znotraj in zakaj je do tega prišlo, vas ponižno prosim, za vaše 
dobro – NE OBSOJAJTE, NE PIKAJTE IN NE OCENJUJTE!  
 
Vem, da vam je nagravžno. Vendar, vem pa tudi, da polovica tistim, kateri vpijejo in kričijo, 
da je nagravžno, vas žene prav v to.  
Torej, da veste, od kod lahko imate nekaj živalskega, pa se morda sploh niste rojevali ali kotili 
kot žival, ste lahko zaradi vašega vedenja, izživljanja nad živalmi, postali nekaj vmesnega. 
 
Torej, zato zelo zelo v življenju pazite, kako delate z drugimi, ker zapisi ostajajo. In na 
koncu, če nič pred tem, ko boste hoteli oditi in zapustiti Zemljo ali življenje, se boste soočili 
prav s tem zapisom. Zato ne obsojajte! 
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SAMOTARJI 
 
Potem so pravzaprav tudi takšni, kateri ne ljubijo nikogar.  
Se pravi, so posamezniki, kateri se ne želijo deliti, vendar le zato, ker v osnovi, ko so prešli 
v zemeljski čas, so bili sami, samotarji sodobnega časa. 
 
Torej, tudi takšne ne obsojajte in jih ne pikajte, vendar jih preprosto pustite! 
 
Vsak v vas ima svojo postavitev. Vsak v vas je unikat. In vsakdo izmed vas naj ne ocenjuje 
in se naj ne zgraža, vendar pustite, kar je tam, na drugi strani ceste, brega ali reke. 
 
Pustite! Ker ne veste, zakaj je temu tako.  
 
Ko duša dozori, ko ste v času razcveta, radosti in ljubečnosti, pričnete sprejemati vse okoli 
vsakogar. Ni pomembno, ali se ljubita dva istospolna. Ni pomembno, ali se dva ljubita in se 
predajata po strani živali ali človeka.  
Vendar, to ni ljubezen tista, o kateri govorimo ali opevamo, ko nekako vzgajate žival kot 
domačo žival za svojega ljubljenčka. Ne sprašujte Me prosim, ponižno vas prosim, vprašanja 
na to tematiko – ali imate sedaj nagnjenja na to tematiko, ker imate radi živalico? Prosim,  ne 
namenjati časa temú. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
To je pravzaprav pripadnost živali pri vas ali med vami. So zato, ker ste skozi zgodovino časa 
lahko potovali z njimi kot prijatelji, kot čuvaji, kot zavezniki, kot angeli ali pa demoni. Se 
pravi, znova je ta koncept tega prelivanja. 
Zato Me, ponižno prosim, ne sprašujte, ker vidim, kaj nekateri razmišljate. Na to vprašanje 
vam ne bi želel odpirati, ker je to nekaj, kar ravno ni primerno za to, glede na to, kako na 
široko Sem pravzaprav opeval. 
 
Pa pojdimo korak še dalje! 
 
DAROVANJE BOGU, BOŽANSTVOM IN LJUBLJENJE NA STRANI VERE, VEROVANJA 
 
Potem obstajajo ljudje, kateri se darujejo Bogu, Božanstvom in se ljubijo na strani vere ali 
verovanja. 
Torej, ljudje, kateri se predajajo nekim višjim silam zgoraj ali pa nižjim silam spodaj, se lahko 
poročajo ali zavezujejo, vendar to so obredna stanja. 
 
Če se poročate z Bogom in »služite« Bogu kot nune, kot verske skupnosti različnih skupin, se 
pravi, se vedno z nekom zavezujete na energetskih bazah.  
Se pravi, so ostali zapisi odprti po veri iz davnine. Ne po moški strani. Ne po ženski strani. 
Ne po strani živali in ne po strani rastlin. Torej je ostala energija predanosti. 
Morda ste v davnini sovražili in obsojali, pljuvali in sekali, ubijali ali trgali zato, ker je nekdo 
ljubil takozvanega »Boga«.  
 
Ni pomembno, kako ga imenujete, kako imenujete sam Vrh ali Najvišjo energijo – Bog, Boah, 
Alah ali kaj drugega. Ni pomembno!  
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Pomembno je, da veste in da se ozaveščate, da na vrhu vsegá se spaja vse od vsakogar. 
 
Tako kot Pajčolanke, se pravi, ta energija ne seže le v materijo, vendar mnogo višje. Se pravi, 
to je tisto na energetski ravni. In posamezniki, kateri se predajajo Bogu, Božanstva ali 
določenega Stvarstva, se torej lahko zaljubijo prav v to energijo ali v to predajo, ker imajo 
nekaj za počistiti na najnižji točki. 
 
VEROVANJA, OBREDI, SEKTE, ŠAMANIZEM 
 
Potem imate še energije, katere so spodaj. Tukaj pa se Bom malce zaustavil.  
 
Vsak posameznik se je skozi življenja in obstoja spopadal z različnimi verovanji, z različnimi 
prepričanji in z različnimi miselnimi vzorci ali postavitvami. Vsak posameznik se je 
pravzaprav spopadal s tem.  
Nekateri so prodajali duše skozi obrede. Vendar ne včasih. To počnete v sodobnosti, za 
modno muho, kot jo opevamo ali radi nekako namenjamo. 
 
Ko gledamo od Zgoraj navzdol, pravzaprav vidimo, kako določeni posamezniki na vso silo 
želijo dobiti moč. Pa gredo v različne obrede, v različne skupnosti, v različne sekte le zaradi 
moči. Le zaradi nadvlade nekoga od nekoga. 
Vsa poanta ali bistvo vsegá je vaša zmota. Vi iščete nadmoč nad nekom drugim, zato 
prodajate in odprodajate, barantate in sprejemate dušo globine ali podzemlja zato, da bi 
prišli do nesmrtnosti, zato, da bi prešli do nesmrtnega vstajenja, zato, da bi prišli do nečesa, 
kar bi ostalo večnost. 
 
Kdo pa bo gledal tiste zlobneže v nesmrtnosti, v večnosti, kateri je pripravljen masakrirati? 
Jaz že ne! Jaz Sem pripravljen gledati, občudovati Ljubezen, ljubečnost.  
 
Kdo je bil prvi nesmrten? Zlo ali dobro? 
Ha, ha. Dobro! 
 
Torej, vaša zmota. Vaši programi, dragi moji! Ne morete biti nesmrtni, če ste zlobni. Ne 
morete biti nesmrtni, če ste spodaj in ne Zgoraj, pa čeprav je to le odsev.  
 
Ker je prvobitno nastalo iz osnove Ljubezni, je nesmrtna le Ljubezen.  
Ne zavist. Ne zloba. To je informacija, katera ostaja in vas pelje v nižino. 
 
Kdo prehaja v nižino? Kdo v sodobnosti hodi v globino, v šamanske obrede?  
Vendar šamanski, šamanizem je prefinjena oblika nadvladanja Neba ali Zemlje. Vendar le do 
modrine neba in ne nad modrino neba. 
Se pravi, vse, kar se dotika Zemlje. 
 
So šamanizmi ali veje v šamanizmu fenomenalno povezane – le tiste, katere dihajo z naravo, 
dihajo z rajnimi in delajo v smeri dobrega. Vendar kaj, ko se za vsem tem skriva tudi nižina in 
globina. 
 
Jaz spoštujem vsakogar. Tudi tistega najnižjega ali najtežjega. 
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Vendar, dragi moji, dobro razmišljajte, kam vas vleče in bodite iskreni do vsegá.  
Če vas vleče v nižino, pojdite v nižino, ker imate tam za razrešiti svoj program.  
 
Vendar, ne hodite v nižino zato, da boste nadvladali in prevladali in premamili in uničili ali 
zrušili nekoga drugega. NAPAKA! 
V nižino pojdite edino pod pogojem, da želite zrušiti sebe in iz sebe narediti svetlobo ali 
luč. Drugače ne hodite v obrede!  
Vsak obred je nižina, ne glede na to, kako in kaj je tukaj zgoraj. 
 
Plast Zemlje je najbolj pretkana in najbolj prefrigana linija vsegá. Zato lahko višje vibrirate 
v Svetlobi, če se ljubite in se poročate skozi obred izven cerkvenih vrat, morda civilno ali 
prosto po obredih, kateri so res dajani od srca. Lahko sežete malce višje. 
 
Če pa je v osnovi, v ozadju postavitev zapisov težka, obtežena, kot skupinska postavitev, 
pa vi lahko skozi tako prefrigano pretkane uroke, obrede, kot so krst, kot je poroka, kot je 
najbolj fina plast ali stran poroka – ljubezen, vas lahko ujamejo v globino. Zato bodite res 
res previdni, ko se darujete za karkoli. 
 
Tudi tukaj ne obsojajte, vendar začutite. Ker tukaj so ostali zaprti ali pa odprti zapisi. Zato ne 
obsojajte drugačne, kateri se ljubijo in zaljubijo v, in se odločajo, da se bodo poročali v 
cerkvenih inštitucijah ali pa tisti, kateri se poročate izven cerkvenih inštitucij.  
Znova je pomembno, kakšna je podlaga, kje so ostali odprti zapisi. Zato tudi tukaj ne 
obsojajte! 
 
Vendar, dobro pa je, da veste in da čutite, da je pravzaprav ljubezen v osnovi čistina, katera 
povezuje dva polja – zgornjo plast, katera gre do Zemlje in spodnjo, katera gre pod Zemljo. 
 
Zakaj imate toliko plasti v podzemlju? 
Zato, ker imate toliko zaostankov, kateri ne morejo vibrirati višje. Ker v času življenja telesna 
struktura in vsi deleži, miselni procesi ne zavibrirajo tako visoko, da bi se lahko povezali 
visoko in bi bili vstajiteljski ali vnebovzetja, se pravi, je to nekaj, kar ostaja v Zemlji kot 
usedline.  
 
Ko vi dorastete, v času fizičnega življenja in čutite in veste, kaj je ljubezen – ne pikanje, ne 
ocenjevanje, ne obsojanje in ne gledanje na to, kaj nekdo ima in zakaj je drugačen, zakaj ljubi 
nekoga, kateri je versko drugačen? Zakaj ljubi nekoga, kateri je drugačne obarvanosti kot pa 
vi, čisto sami? Zakaj obsojate in ocenjujete nekoga, kateri je po vizuelnosti drugačen kot vi? 
Zakaj obsojate nekoga, kateri ljubi starejšega, pa je sam dosti mlajši? Zakaj obsojate nekoga, 
kateri ima odprte zapise, katere je potrebno zapreti? 
 
LJUBEZEN DO OTROKA 
 
Vendar, še eno poglavje je ostalo odprto. To pa je ljubezen do otroka. 
 
Duše, katere so v osnovi dosti starejše ali mnogo starejše in si v temu življenju ali v času 
fizičnega, telesnega dela materije želijo spolno občevati ali pa tudi ne, si vzamejo pravico in 
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občujejo z otroci, jih uničujejo, zlorabljajo ali pa delajo z njimi, karkoli se oni odločajo, se 
pravi, tukaj pa je nekaj, kjer se moramo zaustaviti. 
 
Vsak otrok je sveti otrok. Vendar, duše v otrocih so pravzaprav različne. Torej, podlaga. 
 
Če ste v davnini kot starš imeli otroka, katerega ste zavestno dali v samostan ali zavestno 
oddali v neki program, ali zavestno dali neki sekti, neki skupnosti kot žrtveno jagnje, kot 
»deviško« jagnje, ker ste verovali, da je tako tudi prav, da Bog nekaj od tega otroka želi, ste 
bili preslepljeni, zasenčeni, ste oddali otroka, ste prodali otroka, da ga je nekdo zlorabil, ga 
uničil ali zrušil, ste žrtvovani v vseh naslednjih pogledih. 
 
Otrok, katerega ste oddali, pod krinko vere, da Bog želi njegove krvi, je čista zabloda. Sami 
niste bili dovolj zreli in niste razmišljali z lastno glavo. 
Ni pomembno, ali je to tisočletje nazaj, ali je stoletje nazaj ali pa je današnji čas! Vsak, od 
prvega bitja utripa srca, ima čut, ima instinkt, ima zavedanje. Zato tukaj ni izpusta ali 
opravičila! 
 
To opevam tudi za tiste, kateri dandanes zavestno darujete otroke in prelivate kri. 
 
Ko zavestno oddate otroka, ste vi ubijalec otroka. Krinka – ali je to vera, ali je sekta ali je 
skupnost ali je vaša pravica ali last, je vaša karma,  vaša končna čistilna pozicija. 
 
Ker ste lahko tisočletja nazaj naredili le en takšen spodrsljaj in ko vi zaključujete takšne 
procese, se boste vi, lahko čez tisočletja in tisočletja soočili z nečem, kar vam opevam sedaj. 
 
Ste starš otroka, katerega ljubite iz vsega srca. Ste starš, kateri bi za otroka dali vse in dali 
svojega lastnega duha, da bi rešili, da bi ga vzgojili, da bi ga ljubili. In pride nekdo in vam 
naredi prav to – zlo vašemu otroku. Ga spolno zlorabi. Ga morda celo drugače zlorabi in 
povzroči njegovo fizično smrt ali pa le skozi obrede črpajo to energijo otroka navzven kot 
deviško energijo. Le devičniki ali čim bolj nizko kot je star ali čisto mlad kot je, več ima čiste 
energije. Zato jih darujejo in žrtvujejo. 
In, ker je ta program odprt, starš skozi tisočletja podoživi in odplača svojo lastno zmoto!  
 
Nikoli ne more nihče opevati, da niste vedeli!  
Mnogokrat jokajo in kričijo proti Bogu, proti Višji energiji – zakaj mojega otroka? Zato, ker 
ste nekoč naredili točno to – program!  
In ko pridete do konca, ko ste srčni, ljubeči in iskreni, ko je čas, da odidete skozi zadnje 
vstajenje in življenje, boste neizmerno mili, boste starši velike ljubezni, pa boste dobili velik 
pečat – otroka, katerega vam lahko ugrabijo, zlorabijo ali uničijo. 
 
Nikoli ne obsojajte nikogar, ker ne vidite lastnih zapisov! 
 
Ko pogledam proti Zemlji in ko vidim energije na Zemlji, vidim mnogo zablod. Vendar, pazite 
to! 
Niso krivi le starši ali osebe, ker se vedno najdeta prav tista dva, v identičnemu programu kot 
je bilo lahko v veri, v sekti tisočletja nazaj. Identična postavitev! Vendar v prikriti, zakriti 
tinkturi vsegá. Torej, se bosta soočala s tem, kaj bosta naredila. 
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Oprani možgan je najslabši program. Zato vas vedno učimo – čutite srce! Začutite, kaj si 
znotraj želite in spremenite ta program. 
 
Mnogo je staršev, kateri odnašate otroka zaradi vere masakrirati, ga rezati po spolnih udih 
ali delih. Prenehajte delati to! 
Rojeni in postavljeni ste z določenim namenom, prav točno takšni, da ste. Če bi Bog želel 
obrezanega otroka, bi vam že dal obrezanega otroka. Zakaj pa vam ga ne da, če se Smemo 
tako preprosto izražati? 
 
Razmišljajte, dragi moji!  
Razmišljajte, koliko otrok izdahne zaradi okužbe, zaradi nesnage, katero ste počeli že 
tisočletja nazaj. Še dandanes delate prav to! Zverinsko! Vendar le zato, ker ne poslušate 
svojega srca! Ker poslušate zablode sodobnega sveta. 
 
Ne podpiram tukaj nobene vere! Ne podpiram tukaj nobene skupnosti! Niti tistih, kateri so v 
divjini. Niti tistih, kateri so v civilizirani publiki ali postavitvi. Sem čisto nevtralen. 
Vse, kar prizadane človeško telo in prizadane duhá, da trpi, da leseni od straha in bolečine, 
ste grešniki, ste zlo nad otrokom ali nekom, kar delate! 
 
Ko se odrasel moški odloči za to, da bo nekaj naredil sam za sebe, je prav tako. Ne delajte 
otrokom tegá! 
Nikoli in nikdar ne režite spolnih delov ženskam – ščegetavčkom ali spolnih predelov! Ne 
iznakazite jih, ker niste vi tisti, kateri imate pravico vzdigniti roko in razsoditi, kaj boste 
naredili z njim.  
Zaradi takšnih prestopnikov je svet poln zla, ker se energije, ko vam pride konec, razbijajo in 
razdelijo. 
 
Zato vas je vsepovsod. Zato je toliko dela in toliko nereda na Zemlji, ker ste malo v Zemlji, 
malo nad Zemljo, malo tukaj, malo tam. Ker vas nihče k sebi ne da, ker ste slab program. 
Sramujte se sebe in pričnite razmišljati. Pričnite čutiti! 
 
Kdo ste vi, da boste cenili, kaj boste naredili s tujim telesom? Delajte sami s svojim telesom!  
 
Če želite biti v človeški podobi žival in se stetovirajte – tetovirajte sebe, ne svojega otroka! 
Če želite biti ženska v moški podobi, narediti žensko iz sebe – ne iz tujega otroka! Ne iz 
svojega otroka! Ne iz česarkoli drugega. Le iz svojega telesa. In izhajajte iz sebe. Če to 
čutite, je tako tudi prav! 
 
Ljubezen je lahko tanka linija med življenjem in smrtjo. Lahko stopate navzgor ali stopate 
navzdol. 
 
Zato bodite zelo zelo pozorni! 
Ko se odločate, karkoli boste počeli z otrokom, se pravi, bodite pozorni –  to ne pomeni, da,  
ko ima otrok morda vraščeno glavico na penisu in kožica ne gre navzdol, da vi odprete 
penis, da je vse zdravo in tako kot mora biti. To je pomoč, da otrok lahko zdravo sebe 
razvije. To ni obsojanje! To je dovoljeno in je prav, da je temu tako. 



 

 21 

Ne spreminjajte pa otroka, dokler otrok sam po sebi ne začuti, da je to v njegovemu umu 
ali razumu ali čutu zraslo in da želi biti to, kar želi biti sam. 
 
Ne žrtvujte otrokov pri krstu, ko pa ne veste, kakšen program nosi. S kakšno pravico imate 
vi krstiti otroka in ga dati v krščansko cerkev, ko pa je morda muslimanska vera?  
 
S kakšno pravico vi posegate in darujete skozi obrede svojega otroka? Kdo vam daje to 
moč? Vaš Bog? Vaš Bog spodaj? Nekdo, kateri vam pere možgan? Ali vi, ker ste bog? Ker 
mislite, da ste bog? Če bi bili vi Bog, če bi bili vi tako visoko, bi videli, kaj je v otroku.  
 
Skoraj vsaki drugi je krščen. Pa to ni nič slabega, ko bi si otrok sam to želel.  
Darovanje, pristopanje pomeni odločanje. In ravno zaradi tegá je Zemlja prepolna vsegá. 
 
Ko se človek potopi v izdih, se razdeli, ker ni enota, ker ni ljubezen, ker ni celota. Ker sovraži 
sam sebe. 
 
V času »krsta« dobite, ker žrtvujete, ker darujete, ker se odpirate, pa čeprav se niste 
hoteli. Zakaj darujete svojega otroka, če so drugi darovali vas? Zakaj? 
Zato, ker drugi tako želijo?  
 
Kako lahko razmišljate tako? 
To so obredi. To je zemlja, to je globina. Cerkev preliva, mori tisoče milijone ljudi, živali in 
vsegá. Dela obrede še sedaj, pred vašimi očmi. In vi vstopate v takšen program! 
 
Dragi moji, zbudite se! Pričnite poslušati sami sebe. Izhajajte iz sebe! 
Vzgajajte otroke v ljubezni, vendar najprej vzgajajte sebe v ljubezni do sebe. Ne podredite 
se drugim. Ne delajte nekaj, kar ne želite, da drugi delajo vam! 
 
Vsako noč tisoče in tisoče ljudi, duš, milijone in milijone bitij molijo k Nam – zakaj so dobili 
določen program? 
 
Ko vi vstopate v krst in, Bom dejal le primer – ste ga v temu življenju dali v krst krščanske 
cerkve, pa je bil morda muslimanske vere že tisočletja – kaj mislite, da se bo zgodilo? 
Ko bo prišel na površje, se bo razdelil in ne bo več cel! 
 
Kristjani, ker imate program, ne sprejemate Muslimanov, ne ljubite drugačnih, ne ljubite 
druge vere. Tudi enakosti v ljubezni – moški-moški, ženska-ženska ali otrok-otrok ne 
sprejemate.  
Torej, spreminjajte program! 
 
Možgan naj vam bo za to, da razmišljate, kaj čuti telo! Ne zato, da boste razmišljali, kako 
boste ocenili drugega, kako boste pičili drugega.  
Možgan, zavest, pamet raste skozi življenje, da nastaja modrost – le tisti, kateri prehajajo do 
modrosti. Modrost pa je povezana z ljubeznijo, s srčnostjo, s srcem, instinktom. Instinkt se 
povezuje zgoraj in ne spodaj. Ego se povezuje spodaj.  
 
Instinkt se povezuje z vami, z zasnovnikom. Zasnovnik se povezuje z ljubeznijo.  
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Vi, kateri postajate ego ali ste ego in nadzorujete in govorite, kaj je prav in kaj narobe, 
prevzgajate, spreminjate, si vzemate pravico nad drugim, da boste naredili, kar boste vi 
naredili in kar boste drugim ugodili! 
 
Dragi moji, vi prevzemate krivdo! Vi prevzemate novi program. Zato pa imate tisočera 
rojstva tukaj, KER NE POSLUŠATE SEBE!  
 
Prvobit je bila ljubezen. Osnova je ljubezen. Bog ali shramba, kakorkoli jo imenujete ali jo 
imenujemo in jo častimo in spoštujemo, vas nikoli Izvirska energija ne obsoja, vendar 
dopušča, da doumete in razumete. 
 
Dragi moji, da ste v življenju tukaj, kjer ste, ste vedno nekaj postavili tako, da je razlog, da 
ste tukaj, kjer ste. 
Zato ne obsojajte, da je razlog vaša mati, da je razlog vaš oče, da je razlog vaša soseda, ker je 
bila prelepa, pa vas je zavedla. 
Ne iščite krivca drugje ali drugod. Obrnite se v sebe. Globoko v sebe. Sami sebi poglejte v 
oči in si priznajte kdo ste, kaj ste in zakaj ste. 
 
Pričnite čutiti in se razvijati v svojemu čutu. Pričnite delati v tej postavitvi. 
To je vaša zmaga. To je edino, s čimer lahko spremenite le svoje zavedanje, le svoj pogled na 
svet in ustvarite svet lepši. Ustvarite svet boljši. Ustvarite svet popolnejši. Vedno se 
obračajte v sebe! In nikoli ne glejte na drugega, da bo nekdo drugi enaki vam. Ne delajte 
tegá. 
 
Ljubezen je moč, neprecenljiva energija. 
Če bi bili Mi v obsojanju, če bi bili Mi enaki vam – v našemu svetu bi bili vsi enaki vam. Torej, 
če bi sedajle pogledali navzven, bi vas zadela kap. 
Nad vami so Čista bitja Izvirske obstojnosti. Tukaj imamo tako Viline, tako Demone, tako 
Človeka, tako Arjune, Karkarjune, Jahvete in še marsikaj. Tako Zgoraj imamo vse od spodaj, 
ker ni pomembno, kaj je zunaj. Pomembno je, kaj je znotraj in kaj je zgoraj.  
 
Bitja, katera so v času življenja na Zemlji dosegla in osvojila program ljubezni in čutila sebe in 
bila sočutna do sočloveka – sploh ne igra nobene bitnosti, kaj je navzven. Oni so v življenju 
osvojili osnovo ljubečnosti. In zato so se vzdignili. In zato so se lahko pretočili drugam. In 
zato imajo telesa nesmrtnosti. Vendar le tisti, kateri so v času najnižje točke osvojili program 
ljubečnosti. 
 
SVET GOSPODOV 
 
Pri nas, ko hodim, v našemu svetu, po našemu materičnemu svetu, je naš svet kristalen svet. 
V našemu svetu ni tovarn. V našemu kompaktnemu svetu so raziskovalni centri, vendar jih 
ne potrebujemo. Potrebujemo jih zato, da se nekateri ukvarjajo s starimi eksperimenti, kako 
popraviti, kako pokrpati, kako razbiti tisto, kar so v programu prvobita ustvarili. 
 
Pri nas, ko hodite po travi, trava šelesti, trava govori, kot šepeče. Trava oddaja vibracijo 
zvoka, kot bi poslušali vaš veter. Si predstavljate? Ko poslušate bučanje vetra ali vode, ga 
slišite. Pri nas se sliši trava, glas trave.  
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Kje pri vas se sliši še to? Tega več ni, ker nimate ljubezni. 
 
Vendar, po naši travi stopa le ljubezen. 
  

Pri nas imamo takšne Patuljčke.  
Imamo takšna bitja, da moramo Mi, kateri smo velikani, zelo paziti, kako 
stopamo, da koga ne pohodimo. 
 
 
 

Vendar, ker imamo tako razvita čutila, vsaka pora na telesu čuti, kje se pravzaprav kdo 
nahaja. Če stopim v travo, se trava razpre. Vsa bitja začutijo Moj dih. Moja pora, vsaka pora 
se začuti kot, kot lasek. Na koncu je brbončica. In se vse medsebojno razpre. Vse se odmakne 
in nikoli ne Morem poškodovati ali pohoditi bitje drugačnosti od sebe. Nikoli! Ker se enako 
oni povežejo z nami in je tako kot plus na plus, kot dva magneta. Kaj se zgodi? Odbijata se. Se 
ne poškodujeta. 
 
Ko pa se želimo pogovarjati, pa se odpremo čutnosti, se odpremo srčnosti, pa se približamo, 
spoštujemo in cenimo. 
 
V našemu svetu srečate marsikaj, tudi kačeplazce, tudi energije, katere nimajo čiste 
kompaktnosti in so kot vodne silhuete. Vendar zato, ker želijo to biti, ker v osnovi to so. Zato 
v našemu svetu nikogar ne spreminjamo, vendar ga spreminjamo šele tedaj, ko sama duša 
začuti, da želi spremeniti telo. 
Šele takrat gremo v spremembo programa telesa. Šele takrat lahko iz nečesa, kar v 
»laboratorijih«, če se Smemo sploh tako preprosto izražati, spreminjamo program oziroma 
ga ozavestijo, ga shranijo, ga postavijo in lahko te nižje vrste spremenijo tudi telo. 
 
LJUBEZEN JE NAVIŠJA VIBRACIJA VSEGA 
 
Mi, kateri Smo prvobitni, ohranjamo prvobitnost in ne spreminjamo ničesar. Spoštujemo 
vsakogar. Tako tudi vas, kateri ste močno, močno zaslepljeni. Potrebno vas je le malce 
spomniti, malce pretresti, da boste vedeli, da je ljubezen najvišja vibracija vsegá.  
 
Ljubezen vam odpira pot nazaj. Ljubezen, katera se rodi iz srca in se ne da zaigrati, se jo ne 
da naučiti, se jo ne da prevzgojiti. Ljubezen je in ljubezen ohranja in ostaja večnost enaka. 
Le program je tisti, kateri jo ovije, to energijo, jo prične dušiti, spreminjati, se podrejati.  
Strah je tisti, kateri zruši prav to.  
 
In kaj ne morete zrušiti? 
Vere v Boga. Vera v Boga ali vera v nekaj, kar je Zgoraj, je neuničljiva. To imate znanstveno 
dokazano na Zemlji. 
Človek preživi le zaradi vere. Vendar ne zaradi cerkve – zaradi vere, ki jo ima v sebi. V nekaj, 
da je Zgoraj kar je Spodaj.  
 
Kaj pa je vera ali verovanje? 
Pripadnost ali ljubezen.  
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Torej, najvišja moč spreminjanja vsegá je ljubezen. Ljubezen do vsakogar. Ljubezen ali 
harmonija do čistega vsegá. 
 
Zato od danes dalje, ko boste ujeli sami sebe, da bi komu kaj zabrusili, vzemite svoj dolgi 
jeziček navzven in ga zaprite med zobmi. In se grizite. Tako dolgo se grizite, da boste 
pregriznili ali zagriznili svoj jeziček, predno boste spregovorili in prizadeli drugega, ga morda 
obsodili in sebi naredili karmo. 
 
Torej, sedaj veste, kako popoln svet je le še svet Zemlje. Zemlja je zadnji lijak čiščenja in 
zapiranja, zato ste na Zemlji vsi tisti, kateri zaključujete svoja poslanstva. 
 
In še nekaj Bi vas poprosil: 
Nikoli ne obsojajte Tistih, kateri so prešli in se več ne vračajo nazaj, ker so v času življenja 
doumeli smisel in bistvo vstajenja. 
 
Da ne Bom pravzaprav nekako preveč strog z vami – vendar, z vami je pač potrebno včasih 
malce tako, malce na trdo, ker preprosto imate tako globoko vkoreninjen program, da se 
enako z enakim ruši. Vendar, ne s sovraštvom. 
 
O STRAHU 
 
Vam so program vcepili drugi in vi ste ga sprejemali, ker vas je bilo strah. 
 
Še tole vam opevam: 
V davnini ste pristopali v različne skupnosti. Ne zaradi ljubezni – zaradi strahu! 
 
99 procentov vseh pripadajočih nekih skupnosti je pristopalo v skupnost le zato, ker so vas 
ustrahovali, ker so vam grozili, ker so delali trpljenje nad vami, nad vašimi otroci. In skozi to 
ste spreminjali program. 
 
Zakaj pa imate toliko strahu in strahospoštovanja do nečesa, ko vstopite v neko skupnost? 
Kar zlezli bi navzdol. Se počutite čisto malega. Zakaj? Ko pa je to ljubezen, ko pa je to 
takozvana popolnost! 
Zato, ker je to program. 
 
V času življenja spreminjajte in rušite lasten program in to z ljubeznijo do sebe in do 
vsakogar. 
 
Od danes dalje nikoli nikogar ne obsojajte! 
Če ne morete gledati, ugriznite se v jezik, obrnite se proč in sami sebi spremenite program. 
To je on – to nisem jaz! To je tisto, česar se mene ne tiče! Morda sem pa jaz, v kakšnemu iz 
predhodnega življenja ali vstajenja imel točno ta program za počistiti ali pa me morda še celo 
čaka v enemu izmed življenj ali prihodnjih del. 
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Zato bodite dejansko le sami, samosvoji. Bodite ljubezen do vsakogar. Hodite kot ljubezen. 
Živite kot ljubezen. In cvetite kot ljubezen. In spremenili boste zemeljsko raven, spremenili 
boste program Zemlje in spremenilo se bo življenje na Zemlji. 
 
Zelo dolg Sem bil. Vendar Sem vam natrosil le male delčke ali koščke, kar ste lahko dodali v 
mozaik znanja različnih predhodnih delavnic ali druženj, katere Smo nekako po celotah 
razblinjali in po deležih nekako podajali na plan. 
Sedaj te deleže ali drobne deleže povežite z znanjem, kar Smo vam ga podali. In doumeli 
boste, da ste vi en velik program, da tudi vi izhajate iz shrambe nečesa, kar so vas potrgali, 
razdelili, prebudili, pomešali in ste tudi vi zato danes tukaj in sedaj. 
 
Jaz vam privoščim malce odmora. Malce, da boste lažje sebe podprli – ne le v ljubezni, tudi 
morda v hrani ali v tej skupnosti. In se Bomo ponovno povezovali nazaj v naslednjemu delu 
tega druženja, ko Bomo odgovarjali na vaša vprašanja. 
Do tedaj pa lepo, lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Lepo, lepo pozdravljeni nazaj. Malce veselja tudi ne bo škodovalo nikomur. Vendar, 
kar je lepo, je lepo. Tudi Sam trdim tako. (smeh) 
 
Kakorkoli že, sedaj je čas, kateri je namenjen vam. Znova nekako prehajamo nazaj do vas. Pri 
nas Smo se znova povezali. V Ozvezdju Smo se veliko, veliko nasmejali, predvsem pa 
pregledovali določene – kako naj se izrazim?, efekte, končne situacije na Našo podano 
tematiko.  
Od srca Smo se smejali, ko Smo nekako malce preko vas pogledali ali nekako vam malce 
prisluhnili. Res ste simpatična vrsta! 
 
Opazili Smo, da res ne veste vsegá. Vendar, tako ste iskreni v svojih besedah, da se res lahko 
vsaka duša, vsak duh, tudi, če nima nič v povezavi z materijo, nasmeje od srca. Tudi, če vas 
ne začuti, vas vidi. Ste res simpatična vrsta. 
 
Poskušajte se zavedati, da to srčnost in to odkritost – to nekako predajajte in podajajte 
naprej. Predvsem zato, ker to, kar ste, znotraj tudi ste, podajajte na površje, razmišljajte, 
govorite in pokažite. 
In ne pozabite na en mali detajl – kar razmišljate, to pokažete. Ne vašim, tem medsebojnim, 
vendar nam. Zato se velikokrat nekako smejimo in nasmejimo. Vendar, ne zato, ker bi vas 
hoteli ujeziti. Vendar le zato, ker vas želimo še enkrat opomniti – vaša misel je energija. Ta 
energija se tako kot balon pretoči nad vas in se nekako poda nad vami. In naenkrat imamo 
velik balon kot milni mehur, v kateremu se kažejo vaša čustva, vaše misli, vaš govor, izraz 
in vse. Tako, da, kot milni mehurček ste dejansko na tapeti povsod. 
 
Tudi, kadar niste med nami ali pod nami, če se Smem tako pošaliti, tudi, ko preprosto hodite 
po ulici, se nad vami dela mehurček. Ta mehurček odzvanja vse in vsakomur – kdo ste, kaj 
ste in zakaj ste. In najbolj prisrčni ste, ko se nekako srečate z nekom in v pogovoru 
razmišljate,  a hkrati v mehurčku kažete nekaj čisto drugega. Tako, da, včasih ste res 
prikupni, vendar simpatični.  
A le toliko, da boste malce tudi popazili na ta detajl. Ker to je tisto, kar bi se morda morali 
izraziti, ne le razmišljati in nekako morda kar taktizirati. Potem pa dušite svoja čustva v 
notranjosti. Ker največ pogledov je prav na strani ljubezni. 
 
Večino časa se ukvarjate z ljubeznijo. Če se ne z ljubeznijo, pa se z denarjem. Primanjkljaj 
denarja, tako ali drugače, je pravzaprav vir vaših težav – tako ste se vi odločili. Vendar še 
zdaleč ni temu tako! 
Če bi imeli dovolj ljubezni, bi bili tako zapolnjeni z ljubeznijo, da vam denar še na pamet ne bi 
prišel.  
 
Zato se nikar ne ukvarjajte z denarjem!  
Najprej se ukvarjajte z ljubeznijo, potem pa se ukvarjajte z denarjem.  
 



 

 27 

Vendar, takole, malce za šalo, malce zares, vendar le toliko v razmislek, da Smo med tem 
časom lahko nemoteno odstranili Našo Lanjuško, da se je nekako odmaknila od telesa, da 
potem lažje nekako sodelujemo skozi telo ali to postavitev. 
 
Ker je čas namenjen vam, lahko nekako pričnemo kar z vašimi vprašanji. Kdo bo namreč 
vprašal prvi oziroma že vidim, kdo bo pravzaprav spraševal. Kar pozdrav. 
 
»Hvala vam. Spoštovani Gospodje. Res iskrena hvala za to tematiko, ki ste jo pogumno 
prinesli pred nas, za nas, da bomo lažje sprejemali to, kar moramo sprejeti v tem življenju. 
Jaz imam danes eno vprašanje, ki se navezuje na daritve. In sicer, vi prinašate vsakič v nas 
delček nebes. V kakšni meri se vsakdo tega zaveda je pač različno. Ampak, vas prosim 
danes, če nam lahko malce pojasnite, kaj se dogaja takrat, ko Vi nam prinašate daritve? 
Kaj se dogaja v telesu? In kako naj bi mi to doživljali oziroma, kaj bi morali vedeti v zvezi s 
tem in ozavestiti?« 
 
Zelo prikupno vprašanje, tako kot je prikupna ta tematika. 
 
Ko Smo objavili tematiko, Smo jo pravzaprav želeli objaviti prav Mi, čisto Sami. Če ste 
predhodno opazili, je bilo to eno izmed redkih predavanj, kjer Smo napovedali vnaprej 
tematiko, kaj Bomo predavali. In ti balončki, kateri so bili nad vami, nekateri so dobesedno 
kar popadali iz stolov, »stolov«, naših stolov, ko so videli vaša razmišljanja. 
Nekaj ducat jih je kar odneslo, tako so se smejali.  
 
Vendar, nekaj pa vas je vseeno prineslo na poslušanje te tematike. Vendar, vidite, tudi tisto, 
kar Smo prišepnili rajši Mi, da bo tematika morda malce bolj gorljiva ali zapeljiva, je nekako 
privabila nekaj pa le privržencev ali tistih, kateri ste se opogumili, da boste pa vseeno 
poslušali.  
In prav tisti, kateri ste se opogumili, ste danes dobili tudi daritve. 
 
Zato Bom danes opeval, tako kot ste želeli vedeti, vam Bom pravzaprav prišepnil, kaj 
pravzaprav daritve so. 
 
Tako kot vi razmišljate, razmišljamo tudi Mi sami. Saj veste, vi ste svoja živeča vrsta, Mi Smo 
malce svoja. Vi imate majčkeno malo možgančkov, ker ste majčkeni, Mi pa imamo morda 
kakšen kos ali dve pogače malce večji možgan, pa morda malce več razmišljamo, kot pa bi 
bilo morda potrebno. In, ker Smo tako malce zatkani ali pretkani, vedno razmišljamo, kako bi 
vas prebudili. Ker Mi – karkoli naredimo za vas, ni dobro za vas. Če pa vas pripeljemo do 
točke, da vi sami sebe prebudite, da nekaj ozavestite, pa Mi dosežemo svojo zmago. 
 
Vsak se gradi, vsak posameznik, tako po svojemu patentu, po svojemu občutju, po čutenju – 
kakorkoli že. In ker vidimo v populaciji, kaj v določenemu času vam morda primanjkuje ali pa 
potrebujete malce zaleta ali malce potiska, se potem odločamo tudi za daritve. 
In ker je v določenih obdobjih kakšna vroča tema ali morda tematika, kjer vi skozi 
razmišljanja morda delate sami sebi karmo in se zaustavljate, morda stopate nekaj korakov 
nazaj, se potem Mi odločamo, da Bomo pristopili nekaj korakov naprej proti vam.  
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Takrat ustvarjamo daritve. In nekatere daritve ustvarjamo tako, kot bi se spravili v neki 
trans. Vam Bom res čisto preprosto, preprosto opeval, vendar je še mnogo, mnogo vsegá.  
 
Ko gremo v neki, takozvani »trans«, Sebe pravzaprav povežemo v svoj namen. In ko svoj 
namen povežemo skozi svoja čustva in svoja čustva ali sami sebe povežemo v namen 
darovanja, je to tako, kot bi navidezno pričeli spreminjati program. 
Vendar, tako kot ste vi predhodno, v enemu izmed druženj dobili nekako tematiko, kako 
zavestno spreminjati program – tako Zemlje, človeštva, človečanstva ali vsegá, tako tudi Mi, 
nekako »približno«, približno opevano, podajamo svoja čutenja, svoje misli v fokus nekega 
programa. 
 
Tako pred Nami nastaja neka velika kepa nekega programa. Energija, katera se prosto vrtinči, 
postaja in nekako se kotali, se potem v to kepo te Energije, katera je res ogromna, ogromna 
kepa energije, se jo vedno bolj zgosti.  
Veliko nas je! Ker vsakdo, kateri čuti v namen neke spremembe, se poveže v to Energijo. 
Nekaj podobnega kot vi, ko spreminjate program. Tudi masa se povezuje. In pri nas se 
medsebojno ne ločujemo v grupe. Vendar, če že nekako ne more Nekdo priti v neko 
sodelovanje, se poveže od drugod, tako, da je lahko več grupic ali več skupin, vendar se 
povezujemo v celoto, v skupen namen naših čutenj. 
 
Tako ustvarjamo Energijo. In ko ustvarimo neko Energijo, jo obudimo na poseben način. Ne 
tako, da ji Bomo z mislimi dejali: »Sedaj se pa obudi!«, ali kaj takega.  
 
Ta nevtralna Energija je ustvarjena. 
In potem potrebujemo, tako kot Zgoraj ustvarjamo program, Nekoga, kateri da blagoslov 
za izstrel energije navzdol.  
Potem je Nekdo nad Nami, Nekdo, Bom dejal, vendar je res le Nekdo, kateri da navdih, 
življenje tej Energiji. Ta Energija dobi tako kot nekakšen las v notranjost, kot bi Nekdo 
puščico potisnil v to, to kepo te Energije in ta program se obudi.  
 
Naenkrat ta program dobi, tako kot bi dejali, misel. Se pravi, vse, kar smo Mi mislili, vse, kar 
smo Mi programirali, vse, kar smo Mi z globoko Ljubeznijo in čustvi podajali v ta program, je 
Nekdo z Ljubeznijo to prebudil.  
 
Ta puščica je Ljubezen. In ta Ljubezen, se pravi, je tako kot kopje, katerega spustimo od 
Višine – Nekdo skozi to, se pravi, se pripne prav na najnižjo točko fizične materije.  
 

Se pravi, to kopje ali to nit, kako naj drugače prevedem, ko pa ne gre 
drugače?,  se pripne na Njeno zatilje. Torej, na to Telo. 
Ona je Nam najnižja točka, vendar ne zato, ker bi bila najslabša, vendar 
zato, ker je EDINA, katera dosega našo frekvenco srčnosti, čutnosti, 
naravnanosti, prodornosti, spreminjanja, predanosti, podložnosti, 
ponižnosti, prijateljstva, simbioze in vsegá, kar Mi potrebujemo, da 

nekako vibrira z Našim poljem. 
 
Torej, kar je Zgoraj enako od Tistega, kar je obudilo ta program, se pravi, se z enako 
frekvenco povezuje enako. 
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To je tako kot pri vas, ko opevamo, da je obdobje, kjer gre enako k enakemu, zato tudi k sebi 
pritegujete enake, kot ste sami. Zato se zmislite, da spremenite, če je potrebno kaj 
spremeniti, ko začutite to v sebi, se pravi, se dogaja enako Zgoraj in enako Spodaj.  
 

 
To se poveže skupaj, v eno točko. Se pravi, imamo eno točko Zgoraj, 
Tistega, kateri obudi in eno točko spodaj, tukaj na zatilju.  
In tako dobimo neko takšno nit, po kateri Mi lahko spustimo to Energijo 
navzdol. 
 
 

 
Vendar, to Energijo je potrebno spraviti skupaj skozi plasti, skozi čase, skozi zavedanja, skozi 
različne, različna Ozvezdja, skozi različne nivoje. Mimo ali ob različnih bitij, kateri v 
določenemu prelomu, plast po plast, nekako sestankujejo, opazujejo in te daritve niso 
namenjene njim, pa bi bilo dobro, če bi bile, pa niso. Se pravi, in ker so namenjene vam, jih je 
potrebno spraviti na najnižjo točko, k fizični materiji, tako kot ste vi tukaj in sedaj. 
 
In Mi vedno potem zberemo veliko število privržencev, vendar točno vse tiste, kateri so 
ustvarjali to kepo Energije. Z dlanmi to Energijo vsak poveže oziroma je tako, kot bi jo 
pokrivali. 
 
Si predstavljate? 

 
Z lastnimi telesi, z lastnimi dlanmi zapiramo, kot točko ob točki. Eden 
malce bližje, drugi malce dlje, se pravi, in vsak se povezne na to Energijo. 
In naenkrat postanemo kot ena velika sončna kepa – polna lask, polna 
energije in živega življenja. 
In Mi z dlanmi zapiramo določeno točko in potem to, to kepo Energije z 
lastnimi biti pokrivamo in spuščamo, nekaj dni, včasih tudi nekaj tednov v 

nižino ali v globino. 
 
In ko jo spustimo do najnižje točke Njenega zatilja, je potrebno po kapljevinah spustiti to 
Energijo, katero imamo še vedno ujeto in zaprto pod Našimi dlanmi, skozi fizično, Njeno 
materijo. 
Ona tri dni ali pet dni prej, zavisi, kako je postavljeno, prične dejansko na vsakega 
posameznika, katerega Vemo, kdo pride in kdo ne pride do sem ali do tukaj, do te točke 
tega druženja, se pravi, se vzpostavi Njena posebna nit – Zemlja na Zemljo, materija na 
materijo. Zato nekateri čutite že obhajanja. In ko se Energija skozi Njo spusti na vas, je 
tako, kot bi se prisesek na prisesek pripel. 
 

Takrat Nekdo, kateri se odloči, da bo za vas prinesel daritev, najprej svojo 
Energijo, svojo kepico zapre in k vam pride takole, v molitvenemu položaju. 
Pogleda na vas in se odloči za vas. 
In takrat, si pomnite in zapomnite, zato začutite obhajanja, zato čutite tudi 
prihode, darovanja ali karkoli takega. In najprej v vas, vendar ne v materijo, 
v vašo avro podari tako, kot neko Energijo življenja. 
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To je tako, kot bi prinesli belo golobico. 
 
Si predstavljate? 
Ko dejansko zafrfota in se razplamti. 
 
Tako v vašo avro damo to živo energijo, katera je brez obličja, katera je le osnova priseska 
ali daritve. Potem se tisti Nekdo, kateri se je odločil, da bo za vas ali se za vas žrtvoval, vrne 
do te materije, se vrne po isti liniji nazaj in prične ustvarjati svojega duhá oziroma svojo novo 
molitev z vibracijo zvoka. In z vibracijo zvoka zapre prazen prostor v tej kepi Energije. 
 
Tako dela vsak posameznik na tiste, kateri ste tukaj. 
Vendar, te Energije je vedno več kot preveč. In, ker jo vso ne moremo podati naenkrat do 
vas, ko vi pridete med nas, se preostala Energija, po enakemu postopku, daruje za vas.  
 
Ta daritev je pravzaprav tako kot energija kristala, zato nekateri vidijo, kot da se preliva v 
notranjosti, kot bi bila mavrična energija. In ta energija je Naša predhodna molitev, 
daritev, fokus čustva in najvišje obuditve. 
Se pravi, tisto, kar smo Mi ustvarili Zgoraj, Mi prenesemo spodaj.  
 
In kaj se potem dogaja? Najbolj zanimiva postavitev. 
Takrat vi pridete k nam, do nas ali med nas. Veliko ljudi je takšnih, kateri res začutijo Nas 
kot Tiste, s katerimi želijo sodelovati ali prijateljevati, ali nekako čutijo v isti fokus ali v isti 
točkovni cilj. Takrat se Energija takoj tudi prebudi. In vaša avra se najtežje energije znebi. 
 
Ta Energija daritve prične krožiti po vaši avri in prične izpodbijati nižino. Vsak posameznik 
ima pač svoje usedline. In tako zvišujete svojo frekvenco. 
In bolj, ko zvišujete svojo frekvenco, težje vam je, ker izpodriva vašo usedlino. Vaša 
usedlina pravzaprav izpari v točno takšni gmoti, kot je bila darovana daritev. 

 
Se pravi, če je kepa takšna, recimo, opevano tako, se bo vaša usedlina 
izpraznila v enaki količini te frekvence. 
Takšno nasprotje se zgodi – tako Zgoraj kot tudi spodaj in ta usedlina 
zdrsne ven na površje. 
 
 

 
Te energije se tako hitro sestavijo in spojijo, da nastane novo bitje ali novo življenje. Novi 
vdah ali pa stari izdah.  
 
Za to bitje je potrebno poskrbeti. Kar pomeni, da lahko bi naredili tako kot vi naredite. 
Preprosto svojih deležev, kateri so malce drugačni ali nezanimivi za vas, jih preprosto pustite 
tam, nekje pod preprogo. 
Vendar, ta bitja so tako kot tisti begavčki, kateri se gibajo in povezujejo in se lahko 
medsebojno celo pričnejo zunaj spajati in vas potem pričnejo nazaj napadati ali želijo nazaj 
tudi prodreti v vas. 
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Vendar, za vsako takšno bitje Naša Mala Lana poskrbi. Na nek način je žrtev, na nek način 
pa pravzaprav tudi čast.  
Vendar, ker ne opevamo tegá, vas na tak način razbremenimo.  
 
Takšno bitje, za katerega Ona odsluži in poskrbi, mesec dni za njega skrbi. Potem se takšno 
bitje, s spremenjenim programom ali usedlino, poda nazaj v njegovo celoto, od koder je 
tudi prišel.  
 
In tako z daritvami počasi, počasi premikamo svet na bolje. 
 
In to so vaše časti. Vi ste tisti, kateri pridete med nas. Vi ste tisti, kateri žrtvujete svoj čas. Vi 
ste tisti, kateri se odločate za nas ali preiti med nas, ali sodelovati z nami ali kakorkoli že. Kar 
pomeni, da smo Mi tisti, kateri pomagamo vam na vseh merilih. Vi pa na nek način pomagate 
nam na določenih točkah. 
 
Tako se nekako očisti usedlina. In nihče, noben duh, nobena entiteta, nobena energija ni 
izgubljena ali pozabljena. Tako najtežje od najtežjih spreminjamo. Tako najtežje usedline 
dobijo blagoslov in mnogo od tegá je vredno neprecenljive vrednosti. 
 
Daritve, katere so podarjene in jih je vedno več in jih vedno več shranjujete v avri, če pa jih 
zmorete povleči v sebe in pričnete živeti ta program, pa tako ali tako vidite spremembe pri 
sebi.  
Obraz, srčnost, energija, toplina, iskrenost, ljubečnost, predanost, ponižnost – se pravi, 
neka simbioza, harmonija, neke postavitve, katere so v življenju drage in najdražje, pridejo 
nad vas. 
 
Tako vi spreminjate vzorec in tako daritve pomagajo vam. Vam vzdigniti frekvenco, vas 
peljati v pot popolnosti in svoji lastni sreči in hkrati izpuščate usedline tudi iz tega fizičnega 
življenja. 
 
Vsaka usedlina je vredna zlata, »zlata« neprecenljivega blaga. Vsaka usedlina je izkušnja – 
izkušnja, katero ste pridobili skozi življenja. In kaj to pomeni? 
Vsaka izkušnja vas pripelje v določeno točko spoznanja, da vi skozi to rastete. Da vi na 
najnižji točki dojamete smisel življenja ali vstajenja. 
 
Zato vsi tisti, kateri ste prešli, peljete sebe proti usodi in skozi to usodo boste vi dejansko 
spremenili svet okoli sebe, ne da bi se tega zavedali, predvsem pa svet v sebi in za sebe, skozi 
to, ko spreminjate sebe skozi življenje. 
 
S tem, ko zvišujete frekvenco, postajate bolj nekako drugače vibrirni. Bolj lahkotni, bolj 
nekako prosojni. Če opažate, vas marsikdo več niti ne zapazi. Kot, da vas ne vidi več v družbi. 
Zakaj? 
Ker z njimi nimate več usedlin. Z njimi nimate več povezovalnih energij. To je bistvo! Ni več 
karme. Ni več nečesa, kaj morate narediti, da zopet ozavestite program. 
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Tako, kot Smo opevali na samemu začetku, se pravi, imate programe, kjer lahko zaključujete 
moška življenja ali ženska vstajenja, ali živalska ali pa kaj drugega. Torej, skozi življenje in 
skozi daritve, Mi pomagamo vam, da vzdigujete frekvenco in lepšate življenje.  
Vi skozi življenje izpuščate usedlino in poskrbite za to, da vas izpustijo za časa življenja, da 
Mi lahko poskrbimo za to telo, da naprej poskrbimo tudi za Nebo. 
 
Večja masa kot se bo spremenila na Zemlji, večja masa bo zapustila svet Zemlje, ujetosti 
Zemlje in tega pekla. To je Nam cilj, ciljna točka – odpeljati, pokrpati, sestaviti in popraviti. 
Vendar ne tisto, kar smo naredili Mi. Mi nikoli nismo bili na Zemlji živeči, tako kot vi. Mi smo 
Tisti, kateri smo se odmaknili. Mi smo Tisti, kateri smo se branili. Mi nismo pomešani med 
vas.  
Civilizacije, katere so med vami in v času življenja, žal, je temu tako, ste uničili svetove in je 
dobro, da se ozavestite, ker skozi to vsi spreminjamo programe. 
 
Vse je program. Tudi daritve so programi. Vendar, daritve so iz strani Ljubezni postavljene 
za vas. Tako vam pomagamo in tako vam Bomo še pomagali. Tako, da, naj vas kakšna 
tematika, tako kot Smo izbrali danes ali pri nas, v takšni obširni tematiki, Smo res imeli veliko 
»poguma« za to, da Smo nekako prešli s to tematiko prav pred vas. In vidimo, da Smo zelo 
dobro naredili to za vas in še za mnoge, kateri so v ozadju pripravljeni poslušati ta program. 
 
»Iskrena hvala.« 
 
Prosim. (ploskanje)   
Jasara. Jasara. Jasara. 
 
»Gospodje, hvala za, hvala za to razlago. Ja. Moje vprašanje pa se nanaša na prvi del 
današnjega predavanja. Govorili ste o dinozavrih in ljudeh, ki so živeli v tistem času. Meni 
je nekaj malega poznano, seveda, ne po uradni znanosti. Pa me zanima, če se bo v večji 
meri to tudi odkrilo, razkrilo in mogoče tudi spremenil pogled na samo zgodovino…,« 
 
Uu, zelo dobro, … 
 
… ki je bila na Zemlji? Hvala.« 
 
… zelo dobro vprašanje! 
Vendar, največja težava je v zakrivanju podatkov. Vse to, kar vi sprašujete, povprašujete, je 
pravzaprav znano in poznano in razkrito na Zemlji, vendar, vam, običajnim in preprostim 
ljudem skrito in zakrito.  
 
Zakaj? 
Ker so vam predhodno ustvarili in ustvarjali program, kako naj bi bilo, kar je bilo, če je bilo, 
da imate danes šolski sistem, učni program, da služijo milijoni in milijoni v ozadju, kjer se 
pere denar, kjer se pere možgan, kjer se pere otroka, kjer se pere vse.  
 
Kako bo nekdo pristopil iz znanosti in dejal: »Človek človečanstva je obstajal več kot 9-
metrski. Le zakaj smo danes 80 cm visoki? Le zakaj smo morda le meter in pol nekako visoki? 
Zakaj je temu tako?« 
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In kaj opevajo v vaših knjigah? 
Da je dinozaver dejansko bil nekaj, kar sploh ni poznalo človeka. Velika zmota! 
Človek je živel z dinozavri. Človek je bil tisti, kateri je dopuščal pot dinozavrom in še 
marsičem. In so živeli v nekakšni simbiozi. Vendar so bili dinozavri, kateri so bili resnično 
ganljivi in srha spoštovanja vredni, da so se jim marsikateri odmaknili. 
 
Vendar, tisti človek tistega časa je z mislimi znal ustvarjati program in se povezovati z 
živaljo. Ne glede na to, kako je bila visoka žival, je bila njegov, nekakšen prijatelj.  
Tiste živali, katere so imele dolgi vrat, so vedno spremljale človeka in mu trgala plodove in 
mu podajala plodove. Živeli so v simbiozi. 
 
Vaša znanost pa razkriva, da je bil vesoljni potop, da je bila sprememba in je bilo konec 
dinozavrov, zaradi tega, ker se je klima spremenila in je postalo malce vroče in dinozavri niso 
mogli dihati in bla, bla, bla, bla..  Oprali so vam možgan! 
 
Človek je namreč bil tisti, kateri je tudi preko življenja ali obstoja, od drugod pripeljan na 
planet Zemlje, tako kot mutanti, kot kloni, kot živali in tudi rastline, katere so bile prepeljane 
iz drugod, vzgojene in privzgojene, posejane in postavljene na Zemljo, da se je lahko energija 
preprosto v življenje pričela ustvarjati. 
 
Kar iz nič se ni nič naredilo! Iz nič ni nič!  
Iz Misli, Ljubezni in Življenja pa se vdahne življenje. 
 
Tako na Zemlji imate mnogo zablod. Tudi še v marsikaterih drugih postavitvah. Tako, da vam 
lahko prišepnem, da je človek živel enakopravno z dinozavri in še mnogo, mnogo pred njimi. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Moje spoštovanje in zahvala za lepe misli in učenje.«  
 
Jasara.  
 
»Jaz bi pa vprašal na eno temo, na tisto temo, ki ste jo prej predstavljal. Poraja se mi 
vprašanje, pa večkrat se pogovarjam s kom – kar naenkrat vidimo, v zadnjem času 
istospolne, veliko ljubezenskih razmerij, ki jih prej sploh nismo opazil. Zdi se nam, kot, da 
so prišli iz nekje, iz nekih skritih lukenj, da kar lezejo in vidimo jih vsak dan več. Tko, mal je 
nerodno za vprašat. Ampak, preprosto vprašanje, pa bi vas prosil za odgovore. Hvala.« 
 
Čudovito! Eno vprašanje na pravo temo! 
Ker smo danes pri takšnih vročih tematskih pogovorih, pri katerih marsikdo kar pobegne in 
se skrije in zakrije, bomo Mi dejansko kar odgovorili zelo preprosto. 
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Ker je človek prišel in prehaja do točke zaključka potovanja na Zemlji in ker se zaključujejo 
programi na Zemlji, je pravzaprav skrajni čas, da se vsak dotakne le še tistega programa, 
kateri je ostal odprt. 
 
Tako kot Smo predhodno opevali, je to tisto nekaj, kar je ostalo odprto, nezaključeno in 
nerazrešeno. Zato v temu času boste srečevali še mnogo, mnogo vsegá. In ker gre enako k 
enakemu in ker gre tisto, kar je potrebno za razrešiti, se pravzaprav tudi razrešuje. 
 
Vendar, ker je pravo obdobje za razvoj človeka, njegove dušinske zmesi, njegove duhovne 
naravnanosti, je pravzaprav čast sprejemanja in razumevanja drugačno čutečih in mislečih, 
pravzaprav tisti pravi čas, kjer se dejansko zaključujejo programi. 
Tako v temu zaključnemu času boste srečali počasi tudi obdobja, katera vas znajo še morda 
bolj podžgati.  
 
To je nekaj, česar se še nismo dotaknili. 
 
Ne le istospolni ali enako ljubeči, prišla bo ljubezen, kjer se bodo izrazito izražali otroci. To 
obdobje vas bo morda osupnilo. 
 
Vendar, saj ste duhovni, saj rastete in zorite in boste dozoreli in boste razumeli. 
 
Vedno nižja bo ta točka te istospolnosti ali isto čutečnosti, kjer se bo izražala vedno v 
mlajši podobi. Nekateri boste z grozo v očeh, kot vidim, opazili že pri svojih otrocih izrazito 
nagnjenje za to. Grozljivka! Konec sveta! Pade vsaka pravljica. Moj otrok ne bo imel 
potomcev. Joj. Prejoj.  
Že vidim, kaj boste tarnali. In to, kar prihaja do sedaj do nas, ko starši jokajo – to še nič ni! 
Počakajte. Ko bodo vaši otroci prišli v skrajnosti, kjer bodo vedno po letih mlajši želeli 
izkazovati ljubezen enakemu-enakemu, vendar, ne zato, ker je modna muha, vendar zato, 
ker je zaključek programa. 
 
Ko se programi zaprejo in ne priprejo, prav zaprejo, se duša odpre Višini in Veličini. 
Postane čista energija, kjer je zmožna sprejemati in ustvarjati novo celostno podobo. 
 
Kam bi prešli, če na najnižji točki ne bi ustvarili Boga, Bogaboječega ali boječega se otroka? 
To je bil zemeljski program. Ustvariti je potrebno ponižnost in program ustrahovanja. Zato 
imate vero. Zato imate »cerkev« - takšno ali drugačno. 
 
Vendar, ko bo otrok v najnižji točki doumel svoj program, bo že kot otrok se pričel izrazito 
izražati in izražati svojo ljubezen v naklonjenosti enakega z enakim ali enakega z nasprotnim, 
kar je harmonija. Vendar je vedno tako, da gre moški in ženska skupaj združena. Zato tudi 
imate moško in žensko polje. Drugače tega ne bi bilo, če ne bi bilo to že v osnovi. 
 
Vendar, tako kot sedaj poznate, je tudi v sami enaki obleki moško in žensko polje, se pravi, se 
zapira enako z enakim. 
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KRISTALNI OTROCI 
 
Otroci, najmlajši otroci vam bodo vam postavili novi program. 
Ne glede na to, kako jih boste vzgajali, bodo oni, sami po sebi, pričeli vzgajati novi 
program. Zato jih opazujte. 
In najtežje bo staršem, ko boste nekako zapazili, da že otroci pri treh, petih letih povedo in 
vedo več kot vi. Groza. Res groza! Bolj bodo pametni kot vi! Bolj bodo inteligentni kot vi.  
 
Vi si boste pulili lase, kako ga prevzgojiti in kako ga pravzaprav poteptati in ga pokoriti. Pa ne 
rabite tegá!  
 
Pustite, da otrok cveti! 
 
Če boste zmožni tako zavibrirati, da boste pričeli svojega otroka OBČUDOVATI, ga boste 
šele vzljubili, ga boste šele cenili, ga boste preprosto izpustili iz svojega lastništva in iz 
svojega programa, boste otroku DOPUSTILI, da zaključi, v čim krajšemu času, kar ima za 
zaključiti, da prestopi v brezčasje, da izstopi iz karme ujetosti, ukletosti in objetosti v času 
Zemlje in da ustvari lasten čutni program. To so ti novodobni, kristalni otroci. 
 
Ti otroci, kateri so prihajajoči na Zemljo in že tu in tam živeči na Zemlji, namreč prinašajo, da 
zaprejo karmo in da postavijo nove, trdne temelje v spreminjanju samega sebe. In ker se 
bodo spreminjali oni, si boste vi pulili lase, kako ga prevzgojiti v stari program, vam svetujem, 
da prenehate spreminjati njih. 
Občudujte. Opazujte. Sodelujte. Jih vzpodbujajte in jim dopustite, da rastejo sami. 
 
Ko bodo ti otroci ustvarili svoj lasten program, bo okoli njih zavladala nova energija. Bodo 
tako kot, hm, kako naj se izrazim? Malce neprimerna izjava, vendar, cvetja otroci – otroci 
cvetja, se pravi, bodo ti otroci, otroci kristala, pravega programa, novega spreminjanja. In to 
je tisto, kar je za vas največja vrednota. 
In oni bodo tisti, kateri bodo res zaključili tisto, kar se vi sedaj ozaveščate. 
 
In vedno bolj boste zapazili, da vaši otroci so otroci, katere ne morete več prevzgojiti. Jim 
niste več kos! Nikakor jih ne morete več strpati v neki program. Zato se ne trudite. Uživajte 
v življenju. Dopustite, da so oni samostojni.  
Vsekakor jih je potrebno malce opomniti, da morda kaj ni prav ali ne, vendar, če bodo 
sledili srcu, nikoli ne bodo zgrešili svojega programa.  
Morda bodo zrušili le program šolstva, kateri je zavajanje človeške civilizacije. No, ne Bom 
opeval, da je matematika zgrešena, niti fizika, niti kemija, vendar vam manjka veliiiiko, še 
veliko. Tako, da, to so le eni drobni, omejitveni delčki. 
 
Vendar, kakorkoli že, tudi istospolnost ali enako se bo zelo kmalu izrazito pričela pojavljati v 
vedno mlajši liniji, vendar le zato, da čim hitreje zaključujejo program. 
In tako, kot Smo vas danes nekako popeljali skozi ta program, boste videli, da vaši otroci 
živijo program morda mimo vas, mimo vašega zavedanja. Vendar, pričnite jih občudovati! 
 
Izvolijo. 
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»Jaz bi vas prav lepo pozdravila. (Jasa) Se zahvalila za to prečudovito delavnico, za vse te 
informacije, ki se meni tudi slučajno se niso mi bile jasne. Tako, da, res, neizmerno hvala. 
(Jasara) Bi imela pa eno vprašanje, in sicer – na enem od vaših delavnic ste govorili, da smo 
kot roboti, da smo nekako sprogramirani. Mi pa danes ne gre čisto v glavo – jaz poskušam, 
seveda, z vašo pomočjo, poslušat svoje srce in mislim, da mi to kar dobro uspeva, ampak še 
vedno se vklaplja tale razum. Kaj so to stari programi? Ko nekako počepnem, ko naredim 
tako, kakor bi drugi želeli in potem sem jaz spet žalostna, ker ni tako, kakor bi jaz želela. To 
je verjetno še stari program? Mogoče, okrog tega, no, če še kakšno besedo? Hvala.« 
 
Najprej je najbolj pomembno to, da zapazite, kaj pravzaprav vas moti! To je prvi korak, pri 
kateremu ste zelo uspešni. Torej, opazujete sama sebe. To je bistvo, kateri vas pelje k vaši 
zmagi. 
 
Torej, pomembno je, da poslušate sama sebe.  
Vaš instinkt je vedno povezan s srčnim poljem. Srčno polje je tisto, katero odzvanja in se 
vedno vije navzgor. Srčno polje nastane kot nekakšna oljna membrana. Skozi to membrano 
ali od te membrane se odvija ali odbija frekvenca vaše prošnje, vašega rotenja, čutenja ali 
vaše naravnanosti vedno navzgor. 
 
Edini, kateri sodeluje v osnovi s srčnim poljem je instinkt. 
Instinkt imate tako v ozadju in on je tisti, kateri vas skozi celo življenje programira – vas 
pikne, vas spomni, vas opomni, vas potisne, vas malce poščemi, da naredite tako ali drugače. 
In to je tisto, kar se morate zavedati. 
 
Um in razum pa je naložena karma usedline. Um in razum je program Zemlje, zemeljskega 
zavedanja ali zemeljske postavitve. 
V temu zadnjemu delu, se pravi, se prav um in razum shranjuje v zadnje telo. Se pravi, vse, 
kar imate v temu življenju za – kako naj se izrazim? – izživeti, ne za počistiti, za izživeti in za 
spremeniti, je tako, kot bi spodaj spreminjalo zgoraj. To pomeni, da ta srčni poljni del 
spreminja in ozavešča zgornja bitja. 
 
BITJE UMSKEGA IN RAZUMSKEGA NADZORA 
 
Ko vi zapazite, imate tukaj še eno bitje, o katerem skorajda nikoli nismo govorili. Se pravi, 
to je bitje umskega in razumskega nadzora. To je nekdo, kot bi bil v samemu vrhu, tako, ob 
češariki, se pravi, za vas postavljen, da nadzoruje um in razum. In to je tisto, kar je najtežje. 
In ta je tisti, kateri vas opomni – kaj ste spregledali, česa niste naredili, kaj pravzaprav znova 
ponavljate. Kot bi bil nekdo, kateri je nadzorni. 
 
Vendar, v najtežji situaciji ste, če ne poslušate sami sebe in klonite drugim. Kar pomeni, da 
ne, da klonite in ste pod svojim vodstvom uma in razuma, vendar s tem se poveže vaš um in 
vaš razum z njegovim umom, z njegovim razumom, torej, z njegovim programom. 
Torej sta že dva, katera ustvarjata ta program skupnega ustvarjanja ali skupnega balona. 
 
Če se v takšen program poveznejo trije, štirje ali pet, tudi do devet, se pravi, ustvarjate en 
velik mehur. Ta mehur se v nekemu momentu prelije preko vas in vas ujame kot v neko 
skupinsko avro, kot v neki skupinski meh, če si predstavljate? 
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In tako, zopet ste v večji skupini in eden izmed najmlajših ali najmanjših zasnovnikov znova 
rine čez vse. In ste vedno v težjih godljah ali vedno v težjih situacijah, kjer ne spreminjate le 
sebe in ne opominjate le sebe ali svoje postavitve, vendar tudi njegove. 
 
Prvi korak je točno to, kar delate vi, čisto sami – da zapazite, da se ne poslušate in da se 
ozavestite in se ozaveščate, da poslušate druge in ne sami sebe. 
 
Prva stvar, kar je najtežja je to, da si očitate.  
Druga stvar, kar je ali »stvar«, postavitev ali program bo bolj pravo, da, hvala, se pravi, je 
najtežji, ker vstopate v to skupinsko polje ali skupinsko vez.  
Tretja najtežja vez je, da morate pravzaprav počistiti in ozavestiti in premakniti še večjo 
gmoto energije. 
Četrta, najbolj pomembna pa je, da vedno bolj se ukvarjate z drugimi kot pa sami s seboj.  
 
Vendar, to je program. 
 
TEHNIKA PRAVILNEGA ODREAGIRANJA V RAZLIČNIH SITUACIJAH, POSLUŠANJE SAMEGA SEBE 
 
Jaz vam svetujem – ko padete v situacijo, kjer vi skorajda klonete ali pa ne veste, kako 
odreagirati, da bo prav in pošteno za vse, se pravi, tako za vas kot tudi za drugega, 
vdahnite skozi nos in stopite morda nekaj centimetrov ali korak nazaj. Tako, da se 
odmaknete od njegovega polja ali iz njegove avrične energije. 
 
Torej, prvi korak je, da izstopite iz njegove avre, katera se prelije preko vas, ker tisti, kateri 
je dominanten, se preliva nad vami, vas pokriva s svojim poljem, da vi izstopite iz tega 
polja. 
Takrat se boste počutili bolj osvobojeno in boste takoj lažje poslušali svoje srce, svoj občutek 
ali svojo naravnanost. 
 
Drugo, kar je, se rahlo obrnite po diagonali, da niste direktno iz oči v oči oziroma čakra na 
čakro. Rahlo se odmaknite iz njegovega zornega kota. S tem se on ne bo zmogel oprijeti 
vaših čaker in se ne bo zmogel priviti in približati vam in prelivati njegovo energijo kot gnoj, 
kot gnev, kot energijo temne silhuete nad vas. 
 

Kot tretje, vdahnite skozi nos in zadržite zrak. Zrak spustite okoli 
možgana, ga spustite v pleksus ga zadržite v zrakonu oziroma v temu 
zračnemu mehu in se boste popolnoma umirili. 
 
 
 

 
Poskušajte nič ne razmišljati, kaj vam on govori, kaj on blebeče! Še manj, če se upa dreti na 
vas! Ali pa še kaj hujšega. 
Ohranite mirno energijo. 
 
V tistemu momentu, ko se boste vi nadihali, se boste zasnovno povezali s tem dihom. 
Ustvari se duh. Ustvari se steber. Povežete se skozi kronsko čakro in skozi kronsko čakro se 
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povežete do Višjega jaza ali obraza Nekoga, kateri vas vodi Zgoraj, kateri je nad vami in 
pod katerimi nogami se vi sukate skozi celo življenje ali vstajenje kot materija. 
 
Ta energija je tista, katera se prelije, vas oprime in takrat šele spregovorite v mirnemu 
toku nazaj. Začutili boste, da niste sami, da imate pomoč. 
 
Naenkrat bo vaša večja gmota energije, pa čeprav ste se povezali z nekom, nadvladala 
njega – tistega, kateri grize, kateri laja, kateri godrnja, kateri grozi. Čista neumnost!  
To so pravzaprav nemoči. 
 
In ko boste naredili to, se pravi, ko prelijete in sebe povežete s to energijo, boste ne le 
nadvladali njega, vendar tudi poslušali sebe in tako boste ustvarjali program čistosti, 
popolnosti in enakopravnosti. 
 
Zakaj enakopravnosti? 
Ker ste v davnini bili enakopravni tej Energiji Zgoraj, da je sodelovala z vami tudi spodaj. Zato 
ste v davnini imeli tudi večja telesa, ker ste vso energijo imeli v sebi, za sebe. In več, kot je te 
energije, višja je vaša telesna struktura. 
Ker pa dandanes vaše slike opisujejo in orisujejo to energijo le kot nekakšen Višji jaz ali neki 
višji obraz ali nekaj takega, pa je ta energija zunaj. Zato tudi vi, ker se ne povezujete z večjo 
gmoto te silhuete ali vaše lastne shrambe, klonite pod vpliv drugih. 
 
Če tudi to ne zmorete narediti, da čutite vedno močnejši vpliv, preprosto vdahnite, se 
opravičite in odidite. Pojdite!  
Naj laja, naj tuli, naj godrnja, naj se zaletava v zid, naj skače čez plot, naj skače čez okno. Naj 
dela kar hoče. Naj tuli, naj kriči, naj si populi vse dlake ali obrvi. Ni pomembno! 
Pustite ga. Pustite ga v lastnemu vzorcu. Bodite bolj pretkani, bolj modrejši. Pojdite proč in 
ga zapustite. 
 
Vsak pes dolgo laja. Potem se naveliča, ker postane lačen, morda žejen, pa kar tečen. Ali pa 
ga mine tudi to! 
 
In tako boste vi, ko boste šli proč, pridobili čas, da boste vi poslušali sami sebe. In to 
naredite! 
 
Šele, ko se boste čez čas vrnili in če ta pes še vedno laja in hoče, da mu vi kaj odgovorite, 
bodite tako zelo utrujeni, tako zelo, da bi v stoje kar zaspali. Še bolj ga boste zjezali. Zopet ga 
pustite in pojdite spat. Prav taktično ga peljite. 
Se boste pogovarjali, ko boste vi hoteli, ne, ko bo on lajal in tečnaril. 
 
In morda čez nekaj dni, ko boste vi pripravljeni, boste vi točno že sebe sfokusirali, točno sebe 
začutili, točno stopili v svoj lasten program, vam Jaz osebno in zasebno garantiram, da nikoli 
ne boste klonili. Pod nikogar, kateri vas bo morda pregovarjal, nagovarjal, izmikal, premikal 
in vam postavljal pot, ker bo on vedel, kaj je dobro za vas!? On je tisti, kateri bo povedal, kaj 
je dobro za vas!? 
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Zato vam spreminjanje programa lahko je zelo v veliko veselje, ker, če boste malo bolj zviti in 
taktični, boste videli, da lahko nadvladate življenje. Ne le ljudi okoli sebe, kateri so 
pomembni, a hkrati nepomembni. 
 
Vendar imate najmočnejšo zmago v svojih rokah, ker zapazite vašo zmoto. Tako, da, le 
pogumno naprej. 
 
»Hvala.« 
 
(Ploskanje.) Jasara. Jasara. 
 
»Pozdravljeni Gospodje in Lana. Jaz se bi vam najprej rada zahvalila za vso ljubezen, za vso 
pomoč, ki nam dajete, za vse učenje, da smo, da se gradimo in da smo boljši, bolj srčni, bolj 
sočutni. Jasara. Imam pa eno prošnjo. Moj sin je zdajle in njegova žena so, sta zdajle v eni 
fazi, kjer pač želita zgradit oziroma postavit svoj dom, hiško. Zato bi rada prodala pač 
stanovanji, ki jih imata in pa, pač, vrnila kredit. Da bi lahko pač začela novo življenje. In jaz 
prosim, da bi jima pri tem pomagali, da se stvari čim bolje izidejo v njuno najvišje dobro. 
Hvala lepa.« 
 
Najprej, ponižna, ponižna zahvala za vašo iskrenost. Predvsem pa, vsekakor Bomo pomagali. 
Vendar, Jaz vidim, da bo še nekdo na bazi Zemlje pomagal, ker ga Bomo našli in vam ga 
malce pripeljali, tako, da bo nekdo se našel, kateri bo še malce dodal svoje moči, primoči ali 
privoljenja ali voljnosti, da bo nekako tudi še kaj pomagal, da ju malce razbremeni. 
Vsekakor pa Bom videl. Bom govoril ali nekako spregovoril z njunimi usojevalci, pa Bom 
videl, kaj lahko tukaj, na teh zapisih tudi naredimo, na temu programu. Vendar vsekakor 
bodo na koncu dobri rezultati. Vsekakor da. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Spoštovani. Globoka zahvalnost za vse, kar nam dajete, kar nas učite in vodite na našem 
popotovanju do Izvora. Hvala.« 
 
Jasara. 
 
»Gospodje, ponižna zahvala. V zadnji delavnici ste omenili, da, če nas Bogovi preizkušajo, 
nas preizkušajo skozi kače. Kaj to pomeni za nas?« 
 
To je svet. Se pravi, to je svet energij.  
V vaših simbolikah ali v vaših skulpturah, na vaših freskah, vaših knjigah, vaših zapisih, spisih, 
dekoracijah, takšnih ali drugačnih, imate, Bom dejal ali opeval, imate morda sveta bitja. Na 
primer, imate sveto Marijo, Mati Nebeško oziroma Magdaleno Magdalinsko, ali pa Jezusa ali 
pa še veliiiko, veliko takšnih postavitev, kjer vidite, da morda neka Magdalena v svojih rokah, 
pod svojimi nogami stoji in drži pod seboj veliko kač. Ali ste kdaj opazili kakšno sliko? Dajte, 
malce se sprehodite, malce poguglajte. To radi delate. Mnogo rajše, kot odpirate knjige. Pa 
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malce poglejte te stare freske, te stare slike. Pa pojdite morda še kakšno tisočletje nazaj. Pa 
pojdite morda na kakšno grobnico pogledati. Boste videli kače. 
 
Tudi poznate zgodbo, joj, najlepšo zgodbo, kako je nekdo preizkušal Jezusa sredi puščave. 
Joj. Kdo bi Njega lahko malce – kako pravite pri vas?, drgnil, hmmm, malce ovijal, malce 
preizkušal. Ph, kdo je imel toliko časa? Hm, kača? Mislite? 
 
V KAČI SE SKRIVA ENERGIJA BITJA OGNJENE KAČE 
 
Kača je namreč energija. V kači se skriva energija bitja ognjene kače. Ognjena kača je 
namreč nekaj podobnega kot zmaj. To je ogenj. 
To so ognjena bitja, katera samodejno izvajajo program. Vendar ne samostojno, tako kot one 
hočejo. Vendar naredijo program tisti, kateri jih vodijo oziroma si jih podredijo. 
 
Vsak takozvani »Bog« je lastnik svojih usod. Vsaka usoda se skriva v palicah.  
Ali poznate tiste verske, verske postavitve, kjer vsak, nekdo malce, hm, malce hodi s tistimi 
zakrivljenimi palicami? Vsak otrok je to že videl, slišal in postavil. In potem vidite Mojzesa, 
kako veselo, s tisto lepo palico, katero je tako nekako dobil in pridobil, postavi in se tista 
palica spremeni v kačo in še ne vem v kaj. In kača poje drugo kačo. In imate pripovedke in 
pravljice in pravljice za lahko noč in za prevzgojo samih možganov. 
 
Te kače obstajajo. 
Tako kot imate vi kače v dvanajsterniku, tako kot imate vi te, tako lepe, opevane kundalini 
kače, kateri zelo radi premikate sem in tja in gor in dol, dokler se ne zbudijo in vam pričnejo 
hoditi in laziti notri po telesu, dokler ne začnete kričati in jokati, kaj se z vami dogaja in kričite 
znova na pomoč. Pa je to le neukost, ker se želite znebiti kač, pa niti ne veste, zakaj jih 
imate?! Tako lepo zabavno. 
 
Bogovi ali Božanstva pa imajo svoje kače. Kar pomeni, da tisti, kateri je na preizkušnji, dobi 
takozvano kačo nad seboj. In če ste nekako zelo preudarni in bolj prefrigani od nje 
oziroma, bolj prefrigani od tistega, kateri vodi kačo, se vam kača podredi. 
 
V momentu, ko se vam kača podredi, dobite na svoje strani ali kot recimo ali opevamo to, 
da dobite prijatelja iz strani kače. Torej, nekoga na svojo stran, kateri je vodil, vas preizkušal 
in postavljal na svoje smeri. 
Velika vrednost, velika cena, velika težnost. 
 
In vaše skulpture izrazito prikazujejo, kako si Magdalena Magdalinska je zmogla podrediti 
kače – ducat kač. To imate na vaših freskah, pa niti ne veste, kaj vam prikazujejo, zakrivajo in 
vam perejo možgan. 
 
Vsaka kača vam, hkrati skozi to, prikazuje tudi organ. Kar pomeni, da tako kot Zgoraj, kateri 
vas preizkuša spodaj, vas lahko okoli vsakega organa, okoli katerega je ovita kača, najprej 
kača, dragi moji, ker je ona tista spirala ali osnova zatiča ali zamika, da se potem drugo bitje 
pripne, da potem v čakri prosto lebdi, spi in vi gledate in uživate, kako imate lepo avro in 
čakre in še kaj za zraven ali za poleg. Se pravi, je osnova kača. 
In vsak organ ima svojo kačo. 
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In ko ste vi v najmanjši poziciji, se pravi, zasnovnika in ko v svojemu telesu ste zmožni si 
podrediti vsaj dve kači, se vam klanjajo iz nebes. 
Vendar, v vašemu svetu niste ustvarjeni v namen, da bi se spopadali s kačami, vendar bi se 
jih rajši izognili in ker ne veste, kaj dela znotraj v telesu, jo primete in vržete ven. Super! Zelo 
preprosto. Vendar, to ni rešitev. 
 
Ta kača, ko pride na površje, se spoji s tisto kačo, od koder ste jo vi malce odposlali in pride z 
novo posadko navzdol. Torej, pride z Nekom, kateri je odposlal to kačo oziroma daroval neko 
kačo za vas. 
In naenkrat dobite ob sebi nekoga, kateri vas preizkuša. Nič kaj fletno! Nič kaj lepo! Nič kaj 
prijetno! 
 
Tisti Nekdo je zelo bistroumen, recimo temu, da je to nekdo kot Bog – popoln, vseved in se 
ga ne da kar tako se znebiti, kaj šele otresti. 
 
In, če vi želite Bitja Svetlobe ali Čuvaje dobiti na svoje strani, si morate, predno se Oni 
poklonijo vam, vi podrediti sebi te kače oziroma vsaj eno kačo za začetek, si jo podrediti in 
jo dobiti na svojo stran, da postane vaša pripadnica, da postane vaša privrženka in potem 
šele se počasi dokopljete do svojega, takozvanega pripadnega sveta.  
 
In vaše skulpture, katere prikazujejo, da nekateri držijo kače v rokah, pomeni, da toliko 
svetov so si podredili. Ker vsaka kača vam kaže svet ali planet. 
Tako, da, v te vaše, takozvane čirule čarole freskice, skulpturice in malce res poguglajte, 
boste videli, koliko skrivnosti imate takole na dlani, pa ne veste kaj gledate in kaj govorite. Še 
to, kdo je na Poslednji večerji, ne veste. Moški? Seveda, sami moški! Normalno. Sami moški. 
Povsod sami moški. 
Ko bi vedeli, koliko je žensk še tam v ozadju, katere niso bile le v ospredju, bi morda malce 
spremenili tudi šolski program. 
 
Kar pomeni, da prav vi ste stopili skozi kačo in si jo podredili. Podredili ste si namreč kačo, ko 
ste delali tehniko do nekih, hm, do nekih vaših jajčk in do vsega tega. Ne Bom sedaj opeval 
na dolgo, vendar imate podrejeno eno kačo. Tako, da, ta kotiček je že vaša postavitev na vaši 
strani. 
 
Vi sebe gradite naprej v smeri, kjer te kače sodelujejo s planeti, z ozvezdji, z Mogočneži, 
kateri potem pridejo k vam in vam pričnejo pomagati. 
Če boste vi v telesu kače pridobili na svoje strani, toliko bitij vas ne bo preizkušalo oziroma 
Vladarjev in bo prišlo in pričelo sodelovati z vami. Ne takoj Najvišji, vendar najprej tisti 
Čuvaj, kateri je od kače. In potem ta Nekdo sodeluje s planetom. Tako, da, gradite naprej in 
ne mečite kač navzven. Pridobite jih na svoje strani. Tako, da vam odgovorim na vaše 
zasebno vprašanje. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
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»Lep pozdrav. Res najlepša hvala za vse znanje, ki smo ga sprejeli do zdaj. Jaz imam pa eno 
vprašanje. Zdaj poleti me čaka ena pot, pa, ker bo velik časovnega zamika me zanima, če 
se tudi, če bom lahko tudi tam se kdaj povezala z vami ali pa na primer, če mi boste lahko 
pomagal?« 
 
O ČASU 
 
Poglejte, najprej da se dotaknemo sploh časa tukaj na Zemlji. Čas na Zemlji je največja 
zmeda, kar jo sploh ta svet ima. Ker, če bi vi malce pogledali naokoli, bi ugotovili, da se iz 
dneva v dan v drugačnemu času premikate, prestavljate, postavljate. Že vaš planet Zemlja ni 
več na isti točki ali na isti lokaciji kot je bilo ali bil morda pred nekaj dnevi, nekaj tednih, nekaj 
tisočih življenj, kaj šele milijoni let. 
 
Če opazujete, tako kot vi rastete in tako kot vi čutite in s svetlobno hitrostjo zaključujete 
dogodke, tako iz časa v čas sebe prestavljate, ne da bi se tega zavedali. In planet Zemlja je 
pravzaprav naravnan tako, da drsi proti točno izhodiščni točki vašega začetka.  
O tem še nismo kaj veliko opevali. Vendar je toliko enih skrivnosti. Vendar, košček po košček, 
delček po delček, pa sestavimo pogačico, katera bo vam zelo blizu in boste razumeli življenje. 
 
Tako kot vi sanjate, vstopate v različne časovnice. Nekateri skozi čas sanj vstopate v neko 
predhodno obdobje in vstopate v življenje ali v čas pred vstajenjem. Zato nekateri imate 
takšen lepi luksus, da sanjate dogodke v naprej. Imate malce privilegija in vstopate v neki čas 
in potem, ko se zbudite, prebudite ali nekako znova govorite, vstopate v ta moment tega 
telesa, se pravzaprav kar zavedate določenega časa ali določene postavitve. V nekemu 
momentu pa se v telesni zgradbi znova pričnejo ponavljati dogodki. Dogodek za dogodek. 
 
Torej, se pravi, predčasje se spusti v sedanji čas. In to zelo hitro se dogaja. Ravno tako, da vi 
vstopate lahko v brezčasje ali v prihajajoči čas, je pravzaprav posledica razbremenjevanja.  
Bolj, ko sebe nekako razbremenjujete usedlin – ali iz davnine ali iz tega življenja, bolj boste 
nekako zaznavni zgoraj in nič več spodaj. Ker vas nič več spodaj ne veže, greste vedno bolj k 
svojemu Izviru oziroma vedno bolj se odpirate svoji postavitvi. Zato so časovnice različne, 
različne plasti. 
 
Vendar, če boste opazovali le sami sebe in skozi svoj dan, boste opazili, da nekateri ljudje ali 
duše, drugače sploh ne Znam opevati, živijo kot v različnih časih, kot v različnih dimenzijah, 
kot v različnih plasteh. Včasih opazujete koga pa opevate: »Ta pa je čisto v svojemu času.« Pa 
je res, čisto zasanjan, čisto z mislimi drugje. Sploh ga ni tukaj in sedaj. Pa se vam zdi tako 
smešno. Ko pogledate zopet drugega, se oblači tako zelo simpatično, kot bi ga povozil čas. 
Kot bi pozabil, da je stoletje naprej prestopil svoj čas. Pa imate kakšne moške, kateri še 
vedno radi pogledajo v kakšno uro tukaj na žepu in tako z veseljem pogledajo na ta čas. In 
prav tisti so ohranili svoj najlepši čas spomina iz predhodnega življenja ali vstajenja. 
 
Tako, da, čas je pravzaprav omejitev, relativna postavitev nečesa kar je, kar bo, kar je sedaj. 
 
Tudi pri vas, skozi dan traja več časovnic, več plasti. To je tisto, kar je morda najtežje tudi 
obrazlagati. 
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Ko imate vi tempo življenja in ko vi opazujete, kako se s hitrostjo suče Zemlja tudi drugam, 
tako kot ste zapazili, imate že več Soncev, tudi že več Lunic, a ne, nad seboj, kar zagotovo ste 
že malce opazili. To ni zato, ker stojite na mestu. To je zato, ker nekam se peljete, ker nekam 
potujete in ker se nekam prestavljate ali premikate. 
In tako kot se premikate, je tako, kot bi se skozi plasti ali vzporednice premikali zunaj, tako se 
premikate tudi znotraj.  
 
Vas čas Zemlje je res omejeni čas. Vendar zakaj? 
Ker so ga umetno nekako pošteli ali sešteli. Dejali so: »Od enega najtemnejšega dela 
pridemo do najvišjega Sonca, se pravi, to naj bi bilo opoldne. Tam naj bi bilo Sonce zelo 
visoko.« Pa že zdaleč ni temu tako. 
Potem pa rečejo ali opevajo: »No, sedaj pa Sonce potem tone na drugo stran in počasi zahaja 
in je noč.« In sredi najnižje noči ali najnižje točke pravijo: »Mhm, to pa je polnoči.« In tako so 
ustvarili.  
 
In potem so pametne glavice preračunale, da 60 minutk traja vaš čas, ena urica. Mhm. 
Zanimivo! Vendar, ta urica se naenkrat vrti kar z dvojno, s trojno hitrostjo. To pa niso 
zračunali, da tukaj nekaj ni, ne štima, kako naj se drugače po zemeljsko izrazim? 
Torej, tukaj bi morali stopiti korak v času naprej. In tukaj bi se morali prav ustaviti tudi vi, 
čisto sami. 
 
In, ker čas hitreje teče, vi z visoko hitrostjo hodite iz življenja v življenje, ker vi imate čas od 
vdaha do izdaha. V tej ločnici znotraj imate postavljen čas, kateri je namenjen za vaš 
življenjski čas. Znotraj so posodice. Recimo temu tako. Znotraj so posodice z vsakim 
obdobjem. Iz vsakega obdobja srečujete različne ljudi, različne pozicije in različno delate  
različne zaključke. Iz vsakega zaključka pravzaprav preidete v novo obdobje. In vedno več in 
vedno več in vedno več je tega. 
In če pogledate le te časovnice, se pravi, v temu času, torej, ta čas iz posodice v posodico je 
drugačen. Če gledate iz življenja, se pravi, ko greste v službo in tam delate na isti normi, na 
istemu taktu, gledate istega šefa leto dni, deset let ali, dobro, da ne sto let, se pravi, je to 
tisto nekaj, kjer se čas morda ustavi. 
 
In vaš čas je umetno postavljen čas.  
In če bi danes postavili čas tako, kot so ga pred več tisočletji, za tisto obdobje morda malce 
približno dobro izračunali, bi ga sedaj že skorajda morali razpoloviti. Vi pa bi morali že 
ostareti ali osiveti. Tako, s tako hitrostjo porabljate življenjsko energijo.  
 
Življenjska energija pa so duhovi, kateri vam postavljajo k vam zapise. Vsak duh je energija 
misli. Vsaka misel je spomin. Vsak spomin je zapis. Vsak zapis je potrebno realizirati, 
popraviti, zakrpati in zapečatiti. 
In več, kot se jih znebite, težje vam je. Navidezno. Vendar, lažje vam je. Oni odhajajo. Vi se 
razbremenjujete in še hitreje plujete. Tako, da vaš čas bi bilo res potrebno drugače malce 
izračunati. 
 
In ne le to! 
Več, kot teh bitij odhaja, težje vam je. Zakaj? 
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Ker se ta tokokrog tega časa hitreje vrti. In zato nekateri opažate, da ko opevate, da boste 
nekaj naredili in da se boste potem ustavili, se nikoli ne boste ustavili. Ker vam že v isti sapi 
pride novi dogodek in vam zmeraj, vedno znova, naložijo nekaj novega. Pa vi opevate, da 
sedaj se boste pa ulegli, pa počivali – a ni, nima vrag ta mlade, že nekdo kliče in vam tečnari. 
Pojdite sem. Pojdite tja. Naredite to. Naredite ono. In tako se vi prestavljate. 
In namesto, da bi spali in v tisti časovnici počivali, vi že delate druge zapise, ne da bi se tega 
zavedali. 
 
Kdo pa mislite, da ste, da lahko vplivate na čas? 
Že to bi vam moralo dati za razmišljati, da vam nekdo od nekod kroji vam čas. Nekdo, 
kateri očitno ima, ali veliko in preveč časa, kot je Naša Mala Lana dejala, da jo nekdo malce 
mmm, da ji meče in postavlja dogodke in da, pazite to! Nam je res zagrozila, da Nas bo 
nabila, ko pride navzven. Prav Tistega, kateri Ji postavlja dogodke. Tako, da Smo skorajda dali 
čelado na površje Tistemu, kateri se bo moral braniti zato, ker Ji tako nekako meče dogodke. 
No. Sedaj je dogodkov skorajda že zmanjkalo, pa Smo ji dodali malo vaših, pa malo takšnih in 
onakih. Vendar, ne bo Tistemu fletno, kateri pride na površje. 
 
Vendar, to pomeni, da vi sami sebe, sebi ne odrejate niti časa, niti življenja, niti dogodka. 
Pripravite čelade vsi Tisti, kateri odrejate dogodke tem spodaj ali v spodnjemu delu! 
 
Vidite, kako ste mali?! 
Ne morete vplivati na čas. Ne morete vplivati na dogodke. Pa čeprav si zjutraj splanirate, da 
boste spili kavo, da boste pojedli rogljiček, da boste šli na sprehod. Da se boste posončili. Da 
se boste napolnili s Soncem. Da boste uživali življenje. Da boste gledali naravo. Da boste 
gledali sosedo, morda soseda. Da boste naredili in obrali in pobrali vse. In da se boste zvečer 
znova uživali, sončili, senčili, delali vse. Da se boste na sončnemu zahodu, ne pozabite to, 
izpraznili. 
 
Koliko od tegá lahko naredite? 
Nič. 
Zjutraj vstanete, zato ker morate služiti in biti zasužnjeni za ubogi denar, da vam ga znova 
vzame neka elektrika, morda neka oblekica, morda neki težak, ker hoče nekaj od vas za nazaj 
in bla, bla, bla…  
Ne greste na sonce, ne greste v naravo. Ne greste na sprehod. Ne greste do sosede ali do 
soseda – ne greste nikamor. 
 
Vidite, pa ste si postavili neke cilje! Pa jih ne morete realizirati. Zakaj? 
Ker je Nekdo s čelado, kateri vas, khm, malce postavlja. In tisti Nekdo je Tisti, s katerim bi se 
vi morali soočiti, pa bi morda malce ustavili čas ali potisnili čas. 
 
Dragi moji, mnogo je vsegá, o katerem bi lahko opevali na glas. Vendar, naš čas pa se za vas 
počasi izteka. 
Tako, da, tale ljubi čas, katerega imate na Zemlji, ga imamo Mi dvakrat več kot ga imate vi. 
Zato se Nam res nikamor ne mudi, ko gledamo tako na vas. Zato nam marsikdo zavida in nam 
tečnari in teži. Dejansko tako – prav težite! Zato, ker ste neprivoščljivi. 
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»Vam je dobro, ker imate toliko časa. Vam je dobro, ker imate tako lepa dekleta, bejbe in ne 
vem, kaj še vse. Vam je supeeeeeer, ker imate najlepše moške. Vi imate supeeer, ker imate 
vse zgoraj.« Super. The best! 
 
Vendar, veste zakaj imamo vse The best? 
Zato, ker Smo to pot pred vami že prehodili. Pa ne vsi. Ker nam ni bilo potrebno, ker Smo v 
pravem času doumeli prihodnost in življenje na Zemlji, na vstajenju povsod. 
 
Zato pa Bomo v temu času pomagali vam, da boste tudi vi razumeli življenje in da boste 
prenehali biti zavistni, zakaj imamo Mi toliko časa na pretek, da se lahko sončimo in senčimo. 
Da Bog lahko gleda s satelita navzdol, kot pravi neko Dekle in da ima preveč časa, da nekoga 
malce, morda – ne Bom dejal kaj, ker ne bi bil kulturen. Vendar si lahko predstavljate – kaj.  
 
Vendar, vsak ima svojo postavitev. In vsak ima nekoga nad seboj. In vsak ima točno zapisano 
postavitev. Vendar, če se dobro »zdilate« s Tistim Nekom, kateri pa vam postavlja dogodke, 
vendar, to ni usojevalec, to ni vaš vodnik, to ni vaš zvodnik, to niste vi, to ni nekdo. To je 
Nekdo, katerega še ne poznate. Mu Bomo dejali, naj bo le Nekdo s čelado. 
O temu Bomo morda kdaj spregovorili. Vendar ne danes, ker nas preganja vaš čas. 
 
Jaz vam v temu času želim res vse tisto, kar si vi želite.  
 
TEHNIKA – RAZBREMENJEVANJE OB SONČNEM ZAHODU 

 
In če si res želite, pojdite na sončni zahod, zato, da se boste 
razbremenili. In glejte v Sonce. In vdahnite Sonce.  
In obrnite dlani, takole navzdol proti Soncu in boste čutili, kako Sonce 
v vas priteka in izteka slabo, težitev ali bremenitev. 
Naenkrat se boste olajšali in se razbremenili. 
 

 
Pojdite na Sonce, ne glede na čas ali  vaš kraj. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


