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POVEZAVA DO POPOLNOSTI 
Lana, Vrhnika, 20. junij 2015 
 
Jasara. Samo še malo prosim. 
Takole. Končno lahko tudi pričnemo tudi po naši strani in ne le po vaših straneh. Najprej en 
lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes v našemu ozvezdju, hkrati tudi v 
vašemu nižinskemu ozvezdju zbrali in povezali za vas. 
 
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Bom spajal vso to veličino vsegá, več milijonske, bilijardne, tako 
veličastne, visoko vibrirne, nadzemeljske, ozvezdne, vladne, nižinske, razkrojne, 
podzemeljske, nadzemeljske, fizične, dihalne, čustvene, čutne in zaznavne.  
 
Jaharsan, moje Ozvezdno imenovanje. Vladni možje so danes izbrali Mene, ker Sem Nekdo, 
kateri nekako spajam in povezujem veličino od vsakogar. Brez Moje fizične materije ne bi 
bilo nikogar od vsakogar. 
 
Zakaj opevam prav tako? 
Ker Sem daroval telo za vaše telo. Jaz Sem Tisti, kateri v Ozvezdnih vratih čakam na vračanje 
Svojih delčkov in Bom zadnji, kateri Bom zapustil častno žlahtna Ozvezdna vrata. 
To pomeni, da Moj fizični kos fizične materije pripada izključno osnovi ali zasnovke fizične 
zemeljske materije. 
 
Vi poznate osnovno strukturo zasnovnika. Jaz opevam in predajam veličino zasnovnika 
fizične materije. Energija ali utrip – to je bistvo vsegá, jedro fizičnega stvarstva Stvarnika 
stvariteljstva. 
 
Zemlja je razkroj. Zemlja je veličina. Zemlja je širina. Zemlja je vse, kar poznate. In Zemlja je 
vse, kar Jaz še imam. V Zemlji imam vse tisto, kar potrebujem za zasnovo Svojega 
Ozvezdnega moža, telesa, katerega poberem Jaz iz vsakogar nazaj, vendar le iz tistih, kateri 
hranijo Moje deleže, Mojo energijo, Mojo svetlobo, Moj dah, Moj energetski veter ali gibanje 
energije. Bom dejal utrip – utrip vašega fizičnega zemeljskega svetá.  
 
SREDIŠČNA TOČKA SRCA 
 
V centru, središče fizične materije je pripet središčni delež ali energija. Nekaj, kar prosto 
vibrira. Nekaj, kar je kot atom.   
 
Bom poskušal v preprostemu vašemu slovenskemu izrazoslovju ali zemeljskemu besednjaku, 
kateri je resnično nekako okrajšan ali preveč skrajšan. Kako naj drugače opevamo ali 
prevajamo iz več tisoč različnih ozvezdnih, svetlobnih in zemeljskih jezikov, dušinskih zmesi, 
imate fizični slovenski jezik v najmanjši besedni strukturi res najmanjše obdan. Vsak drugi 
jezik je podan v žlahtnemu izrazoslovju. Vendar, pri vas imate mnogo premalo besed, mnogo 
premalo izrazov za takšne ali drugačne postavitve. 
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Moja energija je pravzaprav v središču srca vsakogar.  
V središču srca, če pogledate v svoje srce, kot bi ga prerezali iz vseh 
fizičnih smeri, dobite neko središčno točko. Tam je energija Svetlobe, 
nad katero se nalije, nadrije, nagnete osnova najbolj žlahtnegá vsega, 
kar je bilo kdajkoli živeče, vstajiteljsko v zemeljskemu stvarstvu. 
 

 
Torej, najboljše od najboljšega, zapisana umska, razumska enota, katera je razdelila sebe v 
žlahtno energijo topline, iskrenosti, igrivosti, predanosti ali vsega, kar ste v nekemu življenju 
dosegli po ljubečnosti, po čustveni bazi naravnanosti, se ovija okoli tega energetskega utripa. 
Tako nastane neka zasnova, katera se vrtinči.  
In več, ko imate v življenju ljubezni, več kot ljubezni podajate naprej, predvsem pa do sebe, 
do sebe, nad seboj, pod seboj, o čemer Bomo tudi danes nekako tolmačili, obrazlagali ali 
nekako tudi opevali, je to energija, katera se vedno bolj gosti.  
 
Vendar, tukaj v materiji, okoli tega utripa, se gosti ali shranjuje le tisto, kar ste v fizičnemu 
življenju kdajkoli, kjerkoli, kdajkoli bili na bazi zemeljske smeri. Torej, tisto, kar ste po 
čustveni bazi podajali, oddajali, sprejemali, čutili, zaznavali, preroško tudi podajali. Kar 
pomeni, da tisto, kar je bilo Zgoraj, se mora istovetiti spodaj, kar Bomo tudi nocoj pri nas 
opevali, ker pri nas imamo ravno sredi vrhunca noči, da boste malce vedeli, koliko zamika 
imate vi in Mi v času, kraju in zavedanju. 
 
Vse tisto, kar je najboljše po bazi Zemlje, se torej ovija okoli srca.  
Več kot imate življenj ali vstajenj na Zemlji, s katerimi se zmorete častno okronati in častno 
ali veličastno biti pocrkljani, da ste naredili, postorili, podajali ali predajali, se shranjuje na 
fizični bazi zmesi. 
Kar je bilo slabega, se nekako kot sito iz življenja spusti pod prebavni trak, pod usedlino 
popkovnega dela v nižino fizične materije fizičnih ljudi. 
 
Torej, sito najboljšega od najboljšega se torej po fizični materiji, kar ste z materijo ustvarjali, 
kar ste z materijo podajali – opevamo: dotik, pogled, usmeritev.  
Se pravi, vse tisto, kar ste sočustvovali v fizičnemu življenju, kar ste bili iskreni, predani, 
dobrosrčni se shranjuje, ostalo se kot sito spušča v nižino, v usedlino, tik v vaš fizični 
podplat. Torej, tam je sito najtežjega od najtežjega.  
Zato so vam vedno opevali, da je fizična usedlina fizične materije, katera je poškodovana. Kar 
pomeni, če vas v življenju usmrtijo na takšen ali drugačen način, da imate v situ res težke 
poškodbe, se v temu situ ta energija ali življenjska obleka duha zlije v fizični podplat. Težja 
kot je poškodba, zaradi katere je nekdo morda tudi izdahnil, kar zagotovo tudi ste po takšnih 
poškodbah, kot vidim tukaj in sedaj, ste se zlivali v fizični podplat. Hkrati tudi tisto, kar je bilo 
najslabše od najslabšega po čustveni naravnanosti, se znova zliva v fizični, vaš lastni podplat.  
 
Torej, vse, kar delate v materiji, kar je na bazi materije, se vedno shranjuje v materiji. 
Torej, najboljše v srce, najslabše v podplat. 
Zato vam opevamo, opevajo in podajajo, da se ne prizemljujte skozi korenine, skozi fizični 
podplat v globino Zemlje, kamor Bomo tudi posegali. 
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OVIJALEC OKOLI SRCA 
 
Torej, ko se zgosti energija v najboljšemu delu čutne naravnanosti, se vsako življenje večja 
gmota vrtinči, dokler ne pride do nekakšnega razpoka. Vendar, vse je shranjeno kot v neki 
vakuum. Vakuum dela energija ovijalca. Srce ima svojega lastnega ovijalca, nekakšnega 
neptunčka ali nekakšnega vampirčka, katerega ste po enemu postopku, nekateri tudi 
odstranjevali. Torej tisti, kateri ste delali sanjskega duha, se pravi, in spajali določeno tehniko 
in kreacijo, ste v določenemu momentu nekega vampirčka tudi odstranili. To je takšen kot 
neptunček, neptirček, katerega se odstranjuje po določenemu postopku. Tega ne Bom 
opeval ali ponavljal, ker tukaj Nismo danes za to, da Bomo delali na tej postavitvi. 
 

Ta energija ali ta neptunček ima osnovo, da vso to gmoto pravzaprav 
vakuumira tukaj na desni del in zato vas vedno ob srcu, kadarkoli vam je 
težko, kadarkoli vas nekaj zbode ali prebode, je običajno prav to. 
Ta neptunček je tisti, kateri sesa in od določene vibracije srca njega 
dobesedno kot kepa, kot bi stisnili mehur ali balon, odnese njega stran.  
 

In ko energetsko njega odmaknete stran zaradi strahu, zaradi šoka, zaradi bolečine, 
prestrašenosti ali kateregakoli drugega vzroka, vas zaboli pri srcu. Kot bi vas nekdo 
prebodel. To je zato, ker se nekdo odmakne in znova hlastne.  
 
Pri vas, v zdravstvenem inštitutu govorijo, da imate morda težave s srcem, da imate morda 
šum na srcu ali kaj takega. Dejansko se nekako sovpadajo. Vendar, Jaz nisem namenjen za to, 
da Bom nekako strokovno uporabljal in upodabljal, kaj vse poznate, imenujete in postavljate 
na bazi Zemlje okoli srca. Nisem danes za to pozvan. 
 
Okoli te energije je nekakšen tanek ovoj, kot bi nekdo se spajal okoli srca. Torej, ovijalec 
okoli srca je energija, katera nekako to srčno osnovo vseh vaših živih fizičnih vstajenj 
vakuumira v to gmoto. Ta gmota je tako kot bi dejali – vaš balon, katerega napihnete. Imate 
eno vbodno rano ali vbodno energijo ali vhod v nekaj, kar shranjuje in je to tisto, preko česar 
se ta neptunček tudi narine in vse skupaj vakuumira in postavlja. 
 

Ko človek pride do točke vibracije, kjer se ločita neptunček, se pravi, ta 
neptun, kateri je nekako prisesan v srčni osnovi, se energije svetlobe 
prosto spustijo navzven in nastane fizična silhueta. 
 
 
 

 
Fizična silhueta je pripeta tik nad prebavnim delom, nad 
prebavnim traktom, vendar v osprednjemu delu, kot bi 
dali nekako dva prsta okoli popka ali pod popek – tam 
okoli, zavisi od vsakega posameznika, se vakuumira 
oziroma se vpenja ta energija, ko nekako fizično 
zavibrira. 
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SILHUETA ČASTI – SHRAMBA ČISTOSTI 
 
Torej, ko je dovolj velike energije v srčni osnovi, ta struktura preprosto poči, ovijalec 
dejansko to energijo velike gmote izpusti in se pred vami ustvari silhueta časti.  
Ta silhueta časti je torej shramba čistosti, čistega energetskega naboja, napoja, vsegá, kar ste 
v življenju ali obstoju delali, postavljali, kreirali do sebe in do drugih. Vendar ne le do drugih, 
do takšne faze kot človek-človek ali ljudstvo-ljudstvo, vendar tudi človek-žival, človek-narava. 
 
Če ne sprejemate narave, če ne spoštujete narave, ne spoštujete nikogar okoli sebe. 
Narava je osnova, bistvo, jedro vsegá. To si pomnite in zapomnite. 
 
ENERGIJA TEŽNOSTI, NIT USODE ALI NIT GLOBINE – NIŽINSKA VEZ ALI UTEŽ 
 
Brez narave, brez fizične osnove fizičnega stvarstva samega prašnega dela energetskega 
pola, ne bi bilo dejansko telo vpeto v težnost te fizične strukture fizičnega planetarnega, 
kompaktnega planeta. 
 
Torej, pod vami, v globini, nekaj tisoč metrov, nekaj tisoč metrov v globini, tik pod vami, se 
nahaja Nekdo, kateri je kot utež, kot energija težnosti.  
 
Vendar pazite – od srca se torej odvija in prebudi ta srčna energija in nastane silhueta, bitje 
ljubečnosti, stvarnosti, kompaktnosti, življenja in vsegá, kar tukaj imate.  
 

To bitje je vpeto ob popkovnemu predelu, hkrati pa ujeto, ujeto, ker več 
kot ima srčne energije, težje je. Kar pomeni, da skozi njegove 
»navidezne podplate«, Bom opeval zelo preprosto, da si predstavljate 
silhueto, teče nekakšna, kako naj se izrazim?, kot nekakšna nit – nit 
usode ali nit globine. 
Ta nit energije se torej iz silhuete spušča v nekakšno utež.  

 
Nekaj tisoč, tisoč metrov pod vami se nahaja prva plast preroštva, magije, teme, zlobe in 
vsegá. 
 
Vendar, ta usedlina ali ta utež seže v globino, med mrtve plasti, pod mrtve plasti, pod 
razkrojne plasti, pod plasti vsegá, kar onostranstvo pozna, česar se Bomo danes tudi deloma 
dotikali, pretakali in spoznavali. Pod vse, kar je nižinskega, globinskega in razkrojnega. 
 

Ta utež, »navidezna« utež, seže do najnižje točke razkrojke ali tiste 
razkrojke fizičnega telesa, katero je bilo v kateremukoli vašemu življenju, 
vstajenju, obstoju najbolj trpinčeno, najbolj zverinsko iznakaženo, najtežje 
usmrčeno ali najbolj hudo razmrcvarjeno, se pravi, nastane preko fizične 
materije, iz podplatov, fizična usedlina, katere tečejo točno ob podplatu, se 
pravi, teče točno tukaj, ob podplatnemu delu navzdol.  

Ne po sredini podplatov, vendar v obronku podplata, predvsem pete, se spuščajo energije 
navzdol iz obeh delov telesa. Se pravi, iz obeh nog navzdol, v določeno globino. 
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In v določeni globini se torej sezidejo tri točke,  tri uteži – ena gre po levi 
strani fizične materije, katera je nekako na levi strani. Druga je na desni 
strani in obe se stekata navzdol. V neki točki se naredi utež. 
Ta srčna energija silhuete ima torej svojo utež in se spodaj naredi 
povezava treh delov – treh delov, srčnega dela, na katerega se pripne 
dvojna usedlina – iz levega prekata in iz desnega prekata. 

Torej, osnova za najnižjo točko je torej zverinsko ali razmrcvarjena telesna struktura. 
 
Če ste v telo vstopili naknadno in telesa morda tudi nimate, je lahko osnova od nekoga 
drugega, kateri se je žrtvoval za vas, da ste danes tukaj in sedaj tudi, morda za vas, morda za 
sebe, morda za koga drugega. Kdo bi vedel, če se ne pogleda v vaš podplat? 
 
In točno tam moramo pričeti. 
Torej, osnova treh točk je globina ali nižina najnižjega od najnižjega.  
 
Zakaj srčna osnova mora vibrirati navzdol?  
Ker je edina, katera zmore sprejemati, spremljati, oproščati, podajati, se žrtvovati, 
sprejemati, predvsem pa čakati. Čakati blagoslov odpuščanja. 
 
Si predstavljate? 
Vsak ima določeno usedlino ali najnižjo točko. Kjerkoli, na katerikoli plasti. Vsak posameznik 
ima torej najnižjo točko. 
 
Bodite pozorni! 
V tej najnižji točki samega dela trojnih točk, se torej iz vaših, teh usedlin ali nekakšnih 
jedrc, nabira energija kot nekakšnega raztrganinskega dela – najbolj obteženega, najbolj 
bolečega, najtežjega za vas, v kakršnemukoli ali kateremukoli obstoju. 
 
Te kepice skupaj tvorijo neki prostor. Ta prostor je neki razkroj. To je usedlina ali osnova, 
od koder prehaja duh nazaj v fizično rojstvo fizične materije. 
 
Višje kot greste po takšni usedlini, lažje vam gre. Zato, ker imate manj poškodovana telesa. 
In vsako življenje nastane takšna usedlina oziroma najnižja točka, kar pomeni, da se točno 
vidi, kam katera usedlina tone. Vendar, vse gre v isto ali tisto eno celoto ene tuljave. Najnižja 
točka je ta utež. 
 
Vse te uteži tvorijo samostojne enote.  
Torej, če ste v enemu življenju bili zverinsko iznakaženi, tvorite eno prostorno enoto in se 
povezujete z enakimi. Torej, nastaja enako polje enakega življenja ali vzdrževanja ali 
ohranjanja spomina ali zapisa. 
V drugemu življenju ste lahko imeli več sreče, več nežnosti, več miline od drugih in imate 
višje vibrirno energijo ali to usedlino. 
 
In tako se tvorijo plasti. Te plasti se medsebojno povezujejo in sodelujejo. Vendar, vsaka 
plast je svoje polje. Vsaka plast se torej niza.  
 
In kaj nam preostaja? 
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V to globino teme ne hodi Svetloba, vendar je Svetloba le po vaši srčni strani. Zato pravimo 
ali opevamo, da so marsikatera Svetlobna bitja dobesedno ujeta in trpinčena.  
In iz teh plasti nastaja fizična karma fizičnih ljudi. Prav tistega nečesa, kar se dotika fizične 
materije. 
 
To pomeni, če so vam v enemu življenju odrezali roko in ste zaradi tega morda izkrvaveli, se 
pravi, je bil to vzrok za odhod, če se Smem po vaše, po zemeljsko izražati ali postavljati, 
pomeni, da se boste v naslednjemu življenju dobesedno rodili brez roke, brez okončine, brez 
organa, brez oči, brez česarkoli, kar so vam zagodli v enemu izmed življenja. Torej, tako se 
celi in ustvarja celjenje usedline. Vendar, to je svet teme. To je svet počivanja. To je svet 
usmiljenja. Zakaj? 
Ker je tam nekaj, kar ne hodi navzgor kar tako. Samostojno nikoli ne. Pod strogim nadzorom 
se te energije povezujejo lahko le s svojo fizično novo materijo.  
 
Ko imate v življenju novo materijo, nevtralno energijo, če jo Smem tako sploh poimenovati, 
to, kar imate tukaj in sedaj, se torej v vaši materiji, v vaši usedlini, skriva vse, kar je vpetega 
v globino. 
 
Tako ste ustvarjeni in prepleteni po različnih svetovih ali plasteh. Plast nad plast dela ali 
tvori samostojni svet. Zato so določena polja, katera postopoma nekako prehajajo 
navzgor.  
In ko polje prehaja navzgor, se pravi, si predstavljate?, da vsako življenje se v določenemu 
momentu prelije preko vas, se obudi, se prebudi in naenkrat nastane teža in težnost fizičnih 
ljudi. In to se vam dogaja zadnjih nekaj dni.  
To je tisto nekaj, kjer masovno opažate, kako staro, težko kot usedlina, prehaja fizično nad 
vas. 
 
Vi imate občutek, da tonete, da imate težo, težnost, da boste kar potonili. Da. To je ravno 
zaradi tegá, ker se polje pretaka nad vsakogar. 
Tam, kjer so se dogajale krivice, tam, kjer bi morda nekdo moral kdaj kaj popustiti ali 
izpustiti, se pravi, je tukaj tok vnovičnega soočenja. 
 
Zato leto 2015 prinaša veliko miru, a hkrati harmonije na energetski bazi, vendar le zato, 
ker se te plasti preprosto poveličujejo in izparevajo. 
 
VIŠINSKA VEZ 
 
Pa se vrnimo korak nazaj, na najnižjo točko tistih treh delov, katera je najtežja, a hkrati 
najbolj srčna, najbolj čutna v osnovi. 
Tako globoko kot imate spodaj, v tej fizični energiji ali strukturi, to nižinsko vez ali utež, 
točno tako visoko seže tudi višinska vez. 
 
Pazite to! 
Tisto, kar je najtežjega po srčni osnovi, kar niste nikoli in nikdar zmogli sprejeti, zmogli 
doumeti, ste sovražili, niste ljubili, niste cenili, ste morda usmrtili, ste morda užalili, ste 
morda prizadeli, ste naredili morda nekaj slabega, težkega ali najtežjega, pa gre v 
nasprotnemu delu – vendar le srčni predel, navzgor. Plast nad plastjo.  
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Torej, najtežje od najtežjega, kar ste po čutni strani naravnanosti duha naredili, zavibrira 
zgoraj in ne spodaj. In to je edina energija, katera je obratno obrnjena navzgor. 
 
Marsikdo se sprašuje, zakaj navzgor? In tukaj se moram za trenutek ustaviti.  
Vsakdo upa, misli, razume, doume, spoštuje svet nad seboj. Ko vi mantrate, se pravi, 
razbijate te svetove in nastaja prazen prostor iz vas, za vas, okoli vsakogar. To je dobro. 
Najboljše od najboljšega, ker razbijate plast nad plastjo. Zavisi, iz katere smeri vibrirate 
oziroma postavljate energijo.  
 
Edina energija, katera je visoko vkopana od najslabšega, je pravzaprav srčna naravnanost 
zgoraj. 
Ko se vi povezujete in meditirate, dejansko, pazite to, vstopate ali pristopate v to energijo 
tega tulca. 
 
Torej, vsaka energija ima utež zgoraj, katera je bila najtežja, je obrnjena navzgor, po plasteh 
in gre v nekakšen tulec. 
 
Zato bodite pozorni! 

Tisti, kateri vstopate v ta tulec ali v to tuljavo, katera je rahlo pred 
vami zgoraj in je bledo rumenkasto modrikaste barve, je pravzaprav 
vpeta tudi v prebavni trak, vendar je nad popkom, dva prsta zgoraj in 
ne spodaj. Se pravi, kot bi ga vpeli tukaj. 
 
 

 
Globina pa je običajno pripeta tako malce, ali spodaj ali ob strani. Zavisi znova od 
posameznika. Tu in tam se dogaja, da so tudi vpeti drugam. Vendar, ni pomembno, kje je 
vpeto. Vpeto mora biti le ob popkovni predel. To je najbolj bistveno in najbolj osnovno. 
 
Torej, najtežje gre zgoraj. Vendar se boste spraševali: zakaj? 
Zato, ker vse, kar je bilo po fizični materiji, kar ste vi fizično najboljše od najboljšega nekako 
imeli, kot, da ste ohranili fizično telo in vam ga niso iznakazili, niso poškodovali, pa se 
usedline nabirajo zgoraj. 
Torej, znova iz leve in iz desne smeri nastajata tako kot dve tuljavi, kateri se vpenjata v osi 
ali v obtežitvi, se pravi, na najvišjo točko srčne energije zgoraj, dve energiji od materije. 
 
Torej, tako kot spodaj, gre v globino ta tuljava, tako gre tudi zgoraj.  Torej, popkovni predel 
ločuje zgornji pol in spodnji pol.  
 
Pa vsi razmišljate, skoraj vsi, zakaj najslabše zgoraj? Čisto preprosto! 
Zato, ker so Zgoraj Bitja ljubezni, Bitja časti, Bitja mogočnosti, Bitja življenja, Bitja 
vstajenja, Bitja, katera so polna miline, harmonije, razumevanja in vsegá, kar potrebuje 
zasnovnik tukaj spodaj, da vibrira v enakomerni vibraciji srčnega pola spodaj. 
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Njihova naloga Zgoraj je, da poskušajo, v vsaki plasti, katera se naredi zgoraj nad vami, 
preudarno preoblikovati ali spreobrniti najslabše od najslabšega v najboljše, v najboljše. Tako 
kot bi bili učitelji. Si predstavljate? 
Pridete kot razvratno dete, kot razvratni otrok navzgor, z vsem svojim sovraštvom, z vsem 
svojim besom, z vso svojo negativnostjo, z vso svojo hudobijo, kar ste jo zmogli v življenju, 
skozi življenje pridelati in v vsakemu življenju se torej naredi plast, zavisi, v katero smer ste se 
zgradili, dobite okoli sebe Bitja svetlobe, katera so razumevajoča in to vašo srčno osnovo 
čuvajo, ljubijo, spoštujejo. Ji darujejo vse od vsakogar, le zato, da bi sprejela, spremenila 
svoj program in se ozavestila in z ozaveščenim programom se spustila nazaj, v jedro čistega 
fizičnega zasnovnika, v srčno energijo nevtralne pozicije. 
 
Torej, če se zgoraj zmore usedlina, ali obtežitev ali tež ali težina, spustiti, ker se je zbudila, 
ozavestila in so jo nekako na novo sprogramirali skozi ljubečnost, se pravi, se ona spusti v 
srčni kanal, v točno tisto središčno, osnovno enoto, katero imate od Mene, od Vsakogar. 
Se pravi, tisti, kateri je pač daroval sebe za to vstajiteljsko, prvobitno energijo. 
 
V vsakemu planetu, za vsako živo bitje, je druga osnova. Jaz imam osnovo le v človeški 
energiji. Živali imajo drugega. Rastline imajo znova drugega. Rudnine in kamenine imajo 
znova drugega. Zrak ali nekakšen zračni energetski tok ima znova drugega. Torej, vsakdo ima 
nekega prvobitnega ali osnovnega. 

 
Najtežja se torej usedlina srčnosti, ko doume, razume, se spremeni, se 
sprogramira, predvsem pa se pokesa, se najprej spusti v srčno energijo 
tegá, deleža, in skozi to se spusti potem v globino najnižje točke, do 
svojega deleža svetlobe ali najboljšega od najboljšega, srčnega spomina 
globine in davnine, kamor so ga skrili in zakrili. 
 

 
Kaj se dogaja spodaj? 
Spodaj je ravno obratno. Spodaj, po plasteh, ga čuvajo, očuvajo, programirajo in spreminjajo 
Bitja nečasti. Bitja, katera nikoli niso bila v stiku s Svetlobo, katera niso bila nikoli v stanju 
ljubečnosti, širine ali globine tega srčnega pola. 
 
Si predstavljate? 
Nižje kot greste, težje vam gre. Zato, ker dobite Bitja, katera niso imela nikoli stika z neko 
ljubeznijo, stika z nekom, kateri daje ljubezen, se razdaja za vas, vam pomaga ali se 
predaja. 
 
Si predstavljate? 
Nižje kot greste, težje vam gre. 
 
Znova si predstavljajte, kaj se dogaja s srčno energijo, tistega najboljšega, tistega najbolj 
mehkega, tistega, kateri je v življenju ljubil iz vsega srca, usmiljen bil iz vsega srca, se znajde v 
temi, v grozi, v bolečini, v bedi, v obupu, v strahu, v temi, v vsem, kar je nižinskega. In ima 
okoli sebe polje, marsikaj. Bitja ga poskušajo preobrniti oziroma izšolati.  
Tako kot Zgoraj, Svetloba šola in spreobrne temo ali najtežje od najtežjega, tako Spodaj 
programirajo in šolajo tako kot oni čutijo, da je najbolj prav. 
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Kaj se dogaja? 
Tisti najlepši delež, je med milijonskimi, milijardnimi deleži teme in nespoštovanja. 
Naenkrat se znajdete, če ste morda tudi vi, čisto sami, v tej globini in vas bitja ves čas 
tepejo, hodijo, grizejo in vas ustrahujejo. Imate nočne more ravno zaradi tegá, ker se 
spodaj dogaja ta teža, pregled, ozaveščanje, spreobračanje, se tukaj materija odziva v krču, 
v strahu, v bolečini in v bedi.  
 
SILHUETA LJUBEZNI 
 
Torej, vsaka plast ima svojo nalogo.  
Če najnižja točka še vedno doume in razume, da ohrani svojo ljubezen v prvobitnosti, se na 
koncu sooči s tem deležem, katera je bila vibracija Zgoraj, kateri se je spustil kot utež v 
srčno energijo, pride do njega, in se spodaj, na najnižji točki soočata.  
Kot bi bila dva, katera sta bila v telesni strukturi oba, katera sta bila kriva ali sokriva za 
določeno dejanje, da je bila posledica materija, takšna kot je bila.  
 
In znova se dva, torej tisti, kateri je bil preoblikovan in tisti, kateri je moral ohraniti to 
ljubezen, se združita, povezujeta in soočata. Dve energiji. Dve misli. Dva čuta. In, če 
zmoreta čutno, srčno naravnano zavibrirati v eno silhueto, se zmoreta pretočiti in spojiti 
spodaj, ju v svetlobnemu sijaju povleče zgoraj. 
Torej, se ta Svetloba spusti, kot da bi se spojila, se spusti skozi porodni kanal navzgor skozi 
fizično telo in se sreča skozi bitje češarike. 
 
Češariko poznate. Opevali Smo jo, ste jo in jo poznate, je pravzaprav edini fizični možgan 
telesne strukture same duše.   
Duša nima možgana kot veliki možgan. Nima možgana kot malega možgana, vendar je 
edino češarika. Vsa osnova življenja torej prihaja iz češarike. Zato imate tudi določene 
posebneže na Zemlji ali na planetu Zemlja, kateri so porojeni in imajo le češariko in živijo 
brez velikega možgana ali hkrati tudi brez malega možgana, ker ga niti ne potrebujejo. Pa 
ravno tako funkcionirajo, ker je vsa osnova vsegá v češariki. To je ta mini mini mini 
možganček, katerega poznate. 
 
Torej, ta sestavljena silhueta ljubezni se torej spusti skozi prebavni trak, jo odnese zgoraj, 
se dotakne pravzaprav češarike in se spoji s to češariko. 
Ta češarika je pravzaprav spomin vsegá, kar je kdajkoli bilo, kjerkoli, se pravi, se prične 
spajanje. In plast nad plastjo, različne usedline zgoraj, se kar naenkrat spustijo spodaj. In to v 
trenutku, ko se ta prva ali najnižja točka spopadata, zaljubita ali sprejmeta in se spustita v 
točko češarike. 
 
Si predstavljate? 
Takrat nastane silhueta, katera je nekako prvobitno prosojna in dobi svoje zavedanje. 
Možgan, mini mini mini možganček je torej osnova spomina vsegá. Vse, kar se je kdajkoli 
dogajalo, karkoli je bilo na bazi Zemlje ali fizičnega vstajenja, se torej spaja v to postavitev. 
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Ta silhueta se vpne, kot bi se vpela v telo, se pripne v fizični mini možganček. Tako 
naenkrat dobite fizično silhueto, katera različno vibrira. Vendar je v fazi čakanja in 
postojenja. 
 
Ko se prvi takšen utrip zgodi, se zgodi nekaj osupljivega. Namreč, spusti se vsaka usedlina. 
Vsaka utež zgoraj se spusti navzdol skozi fizično materijo, vašo fizično materijo v globino, 
se plast ob plast soočijo, nekaj dni, nikoli nekaj tednov. In, če so se spojili na najnižji točki, 
se morajo tudi v teh vmesnih prostorih. 
 
In kaj se zgodi? 
Takrat se vse energije, plast po plastjo spneta in jih vibracija ljubezni, ta silhueta, spusti v 
sebe. V sebe! 
Tako se združi vse, kar je zgoraj in vse, kar je spodaj srčnega in popolnega. 
 
Tega procesa se skorajda ne zavedate. Vendar, če bi sebe dobro opazovali, se ta proces 
odvija pred vašimi očmi, ne da bi se tega zavedali, ne da bi tega skorajda zaznali. 
 
To pomeni, da v neki določeni točki vi sami sebe dobesedno zapažate, kot da niste vi. Kot, 
da ste nekaj novega, srčnega, toplega, svetlega, nežnega, a hkrati v ozadju se zavedate, da 
predhodno pa niste bili ravno takšni in popolni. 
Tako nekako, če dobro opazujete fizično materijo, se v nekem obdobju dobesedno obrnete 
in sprogramirate. Tako nekako prebudite to bitje te Svetlobe. 
 
In kaj se dogaja? 
Na neki ravni se to dogaja preko celega življenja, pa se tega sploh ne zavedate. Lahko 
naredite ta proces že, ko ste otroci. Ko je še čisto malo dete, se lahko ta proces že zgodi. Na 
to nimate vpliva. To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
Vendar, ko vi dobite takšno prebujeno bitje, se tudi duhovno pričnete prebujati. 
Takrat kar na vsem lepem pričnete hlastati za nekim znanjem, za nečem, kar vas žene k 
ljubezni, k Svetlobi in toploti. Toploti. 
To pomeni, da vas žene nekaj v povezavo z zgornjim delom, da bi se nekako ustvarili ali 
nekako povezali. Kot bi se hoteli povezati z nekom, od koder ste – z domom, z ljubečnostjo, s 
tistim prvobitnim, kar prvotno tudi ste. 
 
Vendar, kaj prvotno tudi ste, ko pa Smo opevali le fizično materijo in fizična osnova tega 
čutnega dela? 
Torej, čustva se sestavljajo in skupaj se spoji in ustvari eno bitje. V trenutku, ko se 
povežete, torej s češariko, se vsa usedlina od zgornjega dela posuje v globino in se od 
globine povleče energija navzgor, se shrani v to silhueto.  
In v trenutku, ko se zadnji delež, pazite to!, spoji s češariko, se zgoraj odpre kanal. In v 
trenutku ste vi prebujeni, ozaveščeni in niti ne veste, kam greste, kaj se dogaja. Vendar, 
prične vas gnati neka želja po nekemu izvoru. Temu vi pravite duhovnost. Naj ta izraz ostane. 
Naj bo duhovnost zgoraj ali duhovnost spodaj. Ni pomembno. Pomembno je, da veste, kako 
je srčna energija ali srčno bitje postavljeno, sestavljeno in usmerjeno. 
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Ko se ta kanal odpre, ste prvič obhajani iz Najvišje strani Tistega ali Nekoga, Bom dejal, 
kateri vam je podal osnovo za to, da ste lahko dobili utrip fizične ljubezni, fizične energije 
ali zmesi. Morda Sem to celo Jaz. Kdo bi vedel med vami, kdo vas pride obhajati, kdo vas 
pride pretehtati, kdo vas pride pogledati? 
Vendar, to je osnova za to, do katere stopnje boste vi, skozi fizično materijo, odprli Nebo. 
 
Torej, sedaj veste, kako odpirate Nebo – skozi fizično srčno energijo, odkar imate fizično 
telo. 
 
Zelo preprosto! 
Bodite ljubeči, bodite topli. Predvsem pa iskreni in podani. In Najvišja energija se odpira 
sama. Zato tudi tisti, kateri ne rilčkajo, ne delajo po smeri duhovnosti, kateri so popolnoma 
odmaknjeni od tega zavedanja ali od tega znanja in delajo po nekemu notranjemu čutu ali 
naravnanemu energetskemu delu, se torej ravno tako odpirajo vrata. Vendar, običajno, 
takšnih je zelo malo. Vendar se še vedno najde nekaj takšnih srčnih, lepih in iskrenih ljudi. 
 
Ko se odpre ta kanal nad vami, torej, pride Nekdo, kateri vas pretehta po čutni 
naravnanosti in če se poistovetite ali pa, da se dokaže, da ste najvišji od najvišjega v svoji 
materiji, se odpre Čisto Nebo. 
 
Ponižno prosim, ne sprašujte Me, do katere stopnje ste prešli, ker vam ne Bomo odgovarjali! 
To je plod vaših dejanj. To je plod vaše srčnosti. To je plod vaše usmiljenosti. To je plod 
vašega duha, jaza ali obraza. 
 
Ko zavibrirate tako zgoraj, se pravi, se odpre Nebo in vi prosto lahko, po srčni energiji, 
odprete Ozvezdna vrata, ne da bi se za to karkoli trudili. 
Torej, če ste to, kar ste, se vrata Zgoraj odpirajo sama. Nikoli, resnično nikoli, jih ne morete 
umetno odpreti, ker niti ne morete priti do vrat.  
Lahko pa vidite odsev od vrat in mislite, da ste prešli skozi vrata. Nekdo vam pokaže zrcalno 
sliko, kot bi ujel zrcalo in vam odboj pokaže navzdol, zato, da vas opomni, zato, da vas 
spomni. Med vami pa je, na žalost, toliko ljudi, kateri upajo, da so to tista prava vrata. Le 
toliko, da se ne boste zmedli. 
 
Torej, ustvarjamo in ustvarjali boste prav to bitje, to energijo te srčne naravnanosti. Ta srčna 
energija ali to bitje, pa se poveže z vašim jazom ali vašim notranjim jazom zgoraj, na določeni 
točki. 
 
BITJE PREROŠTVA – VIŠJI JAZ ALI OBRAZ 
 
Pa gremo v bolj plitvino. 
Saj poznate vaše slike, prav po duhovnih smereh. Imate človeško osnovo – narisano, 
naslikano in podano. Kot bi bila človeška podoba – znotraj vidite človeške podobe nekakšen 
kristal ali nekakšno svetlobo, katera se lesketa, nad njim pa veliko orjaško podobo vašega 
jaza, kot ga vi opevate, ali obraza. Vendar, tukaj zgoraj, nad vami, se nahaja bitje preroštva. 
 
Pa pridemo do točke, o kateri Smo, ste, so slišali, opevali, obrazlagali, tolmačili v 
predhodnemu predavanju, koga bo Naša Mala Lana nabila preko čelade. Se spomnite tistega 
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obrazlaganja? Tistega Nekoga, kateri ves čas meče nekakšne lističe navzdol, kateri meče 
dogodke navzdol. Hm. 
 

In to ni nihče drug, kot Nekdo, kateri vam je trdno vkopan v vaša 
ramena.  
Na vaših ramenih torej stoji bitje, energija ali silhueta, katera prosto 
običajno lebdi in opazuje tok dogodkov.  
 
 

 
To je tako orjaška energija, katera se lahko spusti čisto do vas in postane del vas ali pa tako 
visoko samostojno vibrira, da le gleda na vas in opazuje film dogajanja, kaj se dogaja okoli 
vas ali fizične materije. Opazuje. Gleda. Se smeji. Se zgrozi. Se nasmeji ali radostno veseli. 
Zavisi od vsakega posameznika. 
 
Bodite pozorni! 
To bitje je torej vkopano v vaša ramena. To je tisti Nekdo, katerega vaše slike prikazujejo in 
se nekako bohoti preko avre ali v avrične energije, kot bi bil vaša avra. Vendar, to je bitje 
preroštva, svetlobe, ocenjevanja, sodelovanja. 
 
Vendar, to ni Nekdo, kateri bo sodeloval z vami, h kateremu se boste obrnili in jokali. Ne 
delajte tegá! To je delala Naša Mala Lana v upanju ali nevednosti, da ga bo premikastila. Ne 
delajte tegá, ker se ga ne boste znebili. On je bistveni razsodnik na fizično materijo za čas 
fizičnega življenja.  
Več kot zmorete narediti, težje vam je. Žal, je temu tako. Nadenite si čelade, ker vas bodo 
premikastili vsi. 
 
Vsi tisti, kateri v fizičnemu življenju dobro delate, postavljate, se trudite, se radostite, 
imate občutek, kot bi vas nekdo klofutal – ves čas. Ves čas. In vam gre še težje in še težje. In 
bolj, ko ste dobri, bolj, ko se trudite, vam vedno znova še več nalagajo. Nalaga vam prav ta 
vaš Gospodar ali ta Razsodnik. Kako naj ga drugače sploh imenujem? Nimamo izraza za to, 
ker ga vi v slovenskemu izrazu sploh ne poznate. Recimo temu, da je to jaz ali obraz. 
Tisti Nekdo je tisti Nekdo, kateri vam na vsakih toliko časa iz vaše avre pobere določene, 
nekakšne lističe ali iskrice in jih nekako, kot iz vašega zapisa, katerega imate levo ob sebi, 
tudi tega se Bomo dotaknili.  
 

Se pravi, levo ob sebi imate določene lističe, določene zapise, vpeto 
prav na fizično materijo. Po temu toku te energije ali tega duhá ali 
zapisa, se na vaše dlani pišejo pravzaprav zapisi, kaj vam sledi v 
življenju.  
 
 

 
Takšna velika znanost! Vse je zapisano v dlaneh. Zato lahko prebirate preko dlani in vidite, 
kaj vam sledi. Ukvarjajte se z dlanmi.  
Vendar, še lažje vam je, če greste direktno v zapis, v te lističe. 
 



 

 13 

In tisti Nekdo, kateri stoji na vaših ramenih, se poigrava in oprime določen listič in ga vrže 
navzdol. Listič se preobrne in se postavi pred pleksusni kanal. In tako se zgodi kot 
nekakšen svetlobni efekt in je atrakcija tukaj. 
Takoj se pričnejo odzivati določena bitja, katera bodo postavila določen položaj in se to 
veliko bitje znova postavi nazaj in opazuje vas. Vi mislite, da vam pomaga. Saj vam. Pa še 
kako! Ker vas razbremenjuje. Vendar, on je tisti, kateri le opazuje. On je tisti, kateri iz višine 
gleda navzdol v nižino, kaj bodo delali praporščaki, kaj bodo delali vodniki, kaj bodo postorili 
zvodniki, kaj boste postorili vi kot materija, kaj boste naredili vi kot zasnovnik, kaj boste 
naredili vi, kot tisti v srčni energiji – se pravi, gleda to celoto in jo opazuje. Vsakdo, katerega 
vidi, se trudi najbolj na ves stas. Kar pomeni, da najtežje je prav vodnikom in zvodnicam, 
katere morajo pod njegovim budnim nadzorom narediti vse, kar je najboljšega od 
najboljšega za vas. Torej, na svoje vodnike in zvodnice se vedno obračajte. To je tisto, kjer 
se jih lahko dotaknete s srčno energijo vsegá. 
 
Torej, najvišje bitje, katero vas opazuje in je kreator dogodkov in je kreator tudi tistih, 
kateri so prihajajoči in so usojevalci, mu sežejo, tako kot bi se povezovali preko njegovega 
vrata. On je tisti, kateri pogleda na usojevalce in jim poda določen položaj. 
Torej, usojevalci so še vedno nekako samostojni, a hkrati, če se dogovorijo, kaj bodo 
postorili, morajo nekako poslužiti ali uslužiti tistemu vašemu jazu ali obrazu. 
 
Torej, najvišji od najvišjih, kateremu nadenite čelado, je torej tisti, kateri stoji nad vami. On 
je tisti, kateri vam daje najtežje situacije dneva, tedna, meseca ali leta. 
 
Zakaj je temu tako? 
Zato, ker razporeja zapise in dodeluje, kateri zapisi se bodo urejali prej ali kasneje. On ima 
možnost se odločanja – lahko spremeni lističe, lahko jih obrne, zaustavi ali preprosto izpari. 
Lahko ga preprosto stali, kot bi ga izparel in ga več ni. Tako vas lahko tudi razbremenjuje, če 
se zmorete povezati z njim. 
 
TEHNIKA – POVEZOVANJE S SVOJIM VIŠJIM JAZOM ALI OBRAZOM 
 
Z njim pa se lahko povežete čisto preprosto. 
Vi kot zasnovniki ste tisti, kateri preko srca se lahko povežete do vsakogar – tako zgoraj ali 
spodaj. 

 
 
                                     
 
 
 
 

Torej, če se povezujete s to srčno energijo in greste v tok, se pravi, kot da ste zasnovnik, se 
zavestno spustite v kanal, v srce, greste tako proti grleni čakri in ob ušesni troblji navzgor.  
Se pravi, torej ob telesu navzgor in greste tako kot ob kanalu, katerega poznate v veličini, 
kjer se povezujete, se pravi, je tako kot tanka nit, se lahko preprosto povežete s tem Višjim 
jazom ali obrazom.   
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Če mu niste enakopravni, vas lahko ovije okoli te niti in vas celo povleče navzven, se lahko 
malo poigra. Lahko se tudi pogovarjate in vas da na dlan. Takrat imate občutek, da ste 
majhni. Vendar, če vas da na dlan pomeni, da vas bo poslušal, uslišal in tudi sodeloval. 
 
Torej, če ste vredni njegove ljubezni, se bo odzvanjalo njegovo srce. Njegova energija se bo 
povezala z vami, kateri sedite na dlani in se boste povezali s srčno energijo – srce na srce. 
In ta energija obeh vezi se potem pripne v fizično materijo in se naredi nekakšen bermud. 
Torej, srce nad srce, osnova nad osnovo – ta glavni ali najvišji, kateri je lastnik fizične 
materije ali fizičnih ljudi, teh zapisov, po katerih hlastate in se nekako preudarno postavljate, 
se torej nahaja na vaših ramenih. 
 
Sedaj poznate bitje Svetlobe, katero ste vi v srcu gradili, ga prebudili in ga nekako usmerili. 
Vendar, to je tisto nekaj, kar se prebuja. 
 

Poznate torej sedaj tudi bitje, katero vam stoji, kateri vam je 
vkopan in nekako vraščen prav v vaša ramena in hkrati tudi 
deloma po niti, po svoji usedlini, v vaš podplat. Vendar le ta 
njegova najnižja točka je vaš podplat. 
Tako, da, čakra podplatnega dela je torej središče, kamor se on 
zmore, sme, vedno in redno pripenjati. 

 
Skozi vašo čakro se on lahko spusti navzdol, zapusti zgornje mesto ali svetlobno postavitev 
in gre pregledati tudi spodaj, v nižino ali v plasti. Vsi se ga bojijo zato, ker ima takšno 
vibracijo taljenja.  
Če ga pridobite na svojo stran, je on tisti, kateri se spusti skozi vas v vašo globino, v vašo 
energijo in kdorkoli se dotakne njega, preprosto izpari in se stali. 
 
Tako, če zmorete vibrirati visoko, ga zmorete opaziti. Zmorete preiti do njega ali do 
vsakogar. Vendar, to pomeni, da, če ga nekako pridobite tako visoko, da se on spusti nizko, 
vas on, za časa fizičnega življenja, močno, močno razbremenjuje. 
 
Tega postopka Lana ali katerakoli druga oseba ne more storiti namesto vas. Lahko ga boste 
naredili le vi, čisto sami. Peljali vas Bomo kasneje skozi ta postopek. 
 
Da se dotaknemo še enega dela. 
 
INSTINKT in EGO 
 
Poznate instinkt. Instinkt imate tako diagonalno na desni strani. Izza ozadja vam nekako 
vibrira bitje. To ni ta Višji jaz, katerega Smo opevali.  
To je bitje, katero je skorajda brez obličja, kot ena velika misel. 
 
Si predstavljate? 
Polna ljubezni, polna topline, polna energije in predvsem bitje, katero dejansko vidi v 
plasti. Kamorkoli se spusti, on vidi po plasteh. Ne sme vam govoriti. Lahko pa vas žene v 
nekemu občutju. Na vsakih toliko časa, če vi zmorete zavibrirati na njegovo točko, pa on 
lahko govori tudi z vami. 
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Če vi ne zavibrirate tako visoko, da pridete z njim v enakopravni, enaki odnos, on ne more z 
vami govoriti, vam dela le občutek strahu, vam dela občutek negotovosti ali ščemenja. Se 
pravi, vam daje pač občutke, takšne ali drugačne, kjer ga vi zaznavate. 
 
V nasprotnemu delu instinkta, katero je svetlo bitje in vas pelje v pravo smer in je edino 
bitje, katero večnost lahko obstane ob vas ali za vas, je torej vpeto na desno stran.  
 
V levi strani, prav v levi strani, pa imate nasprotno bitje – ego se hrani prav iz te smeri. 
Torej, tisti nasprotnik, katerega Mi nismo nikoli se hoteli zavestno dotikati, pa je bitje teme, 
katero je ravno v nasprotju z njim, kot da bi se nekako bojevala. 
 
Si predstavljate? 
Nekdo vas žene in tolmači, vas bodri, postavlja v pravo smer. Nekdo pa pride in vam govori: 
»Ne naredite tega. To bo slabo. Brez veze. Rajši ga udari, mahni, treskni, ukradi, vzemi!« In 
vas nekako spravlja v čisto napačni položaj.  
In vi se kar naenkrat ujamete kot zasnovnik med dva bitja. Torej, to bitje Bomo 
poimenovali le ego, zato, da bo vam lažje in Nam morda v tolmačenju obrazlaganja tudi 
najlažje. Torej, to je bitje preizkušanja ali egocentrične postavitve. In vse, kar v življenju 
delate v tej smeri, hranite in nahranite to energijo. 
 
Vse, kar delate v smeri nekakšnega instinkta in ga poslušate in sodelujete z njim, se pravi, 
se polne ta energija, vedno večje je to bitje. 
 
Torej, kar boste v življenju sejali, to boste potlej tudi jemali.  
Če boste v življenju nekako več poslušali svoj instinkt in sodelovali z njim, bo on vedno 
močnejši, vedno bolj gostejši, vedno bolj prodoren, vedno bolj aktualen, vedno bolj 
zaznaven. Vedno bolj ga boste čutili na fizični strani. Na koncu vas lahko celo objame in spi 
ob vas cele noči. 
 
Ali, če ste tako nekako prijetni in poslušate tistega nekoga, kateri vas ščuva in vas pelje v 
napačne smeri – morda tudi niso tako napačne!? Morda? Kdo bi si mislil ali kdo bi vedel? 
Morda le vi sami, čisto sami. 
Torej, ta energija se hrani iz tegá, kaj vi podajate v to stran.  
Bolj, ko boste nekako nadzorni, bolj, kot boste v fizičnemu življenju hoteli imeti nadzor, 
bolj, ko boste manipulirali z drugimi, bolj, ko boste zagovarjali nekoga – zakon, človeka, 
osebo, in to v zlobne namene ali točno, ko vi veste, da je to nekaj, kar je zgrešeno z vso 
harmonijo vaše ravni ali zavesti, se hrani ta ego spodaj. 
 
Vendar, ta ego spodaj je vpet v vaše bodalo na desni strani. Zato vam nismo nikoli 
dopuščali, da poberete to energijo navzven. 
 
Saj se spomnite? 
Ko smo odstranjevali bodalo na levi roki, da smo osvobodili svetlo bitje – koga mislite, da 
ste obudili? Svetnika? Angela? Demona ne. 
Prebudili ste in osvobodili ste instinkt! Tisto, kar ste vi hranili. Instinkt pa je bitje shrambe, 
vaše pomoči tistega zavedanja ali utelešanja, kar vi v fizičnemu življenju dajete med soljudi.  
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Torej, ko ste odstranili bodalo na levi roki, se je energija, bitje svetlobe, osvobodilo. Postane 
svobodno in se prične lahko samostojno gibati po vaši avri. Vaša avra je pravzaprav prostor 
duhov, energij ali zapisov, kateri spijo, katere Smo že predhodno tudi opevali. 
 
Torej, ta instinkt pa se spoji ali pobere v sebe nekaj, do česar vi skorajda nikoli, nikoli ne 
pridete – razen kakšnih posebnih deklet, ker si upajo in zaupajo in preizkušajo in postavljajo 
in se igrajo in potem zaigrajo. 
 
Torej, tisto svetlobno bitje, katero celo življenje v prosojnosti spi in je vpeto v bodalo, je 
pravzaprav res angelsko bitje, vendar čisto čista svetlobna kristalna energija, katero vi, kot 
zasnovniki, skorajda ne morete zaznati. Zakaj? 
Ker se nikoli s srčno energijo ne povezujete oziroma, če vas srčna energija ali srčni 
zasnovnik ne spusti v sebe, ker ga niste morda vredni, vi ne morete nikoli zaznati te 
svetlobne silhuete. Če pa jo zaznate, pa to govori o dejstvu, da ste spojeni s srčno silhueto. 
 
V primeru, da vi tega nimate spojenega, instinkt prosto pride po to bitje, ko ste vi 
odstranili bodalo in ga zlije v sebe. In tako se združi v eno kompaktno silhueto. Tako 
nastaneta dva v enemu, kot bi pobirali ali sestavljali svoje energetske deleže. 
Vendar, to bitje niste ustvarjali, katero je bilo v bistvu vkopano v vaše bodalo, vi, čisto sami. 
Nič niste imeli od tegá.  
To je bila prvotna prvobitna energija čistega instinkta ali bitja, katerega so, ste ali so ga 
nekateri darovali, ujeli, zajeli in ga ugonobili, ga vpeli in usmrtili. Bitje je spalo toliko časa, 
dokler se ni prebudila srčna energija v fizični materiji. 
 
Torej, spajate zasnovnika. Zasnovnik je tisti, kateri se spoji zgoraj nad vami in postane 
samostojna enota. 
 
Bodite pozorni! 
V trenutku, ko se prebudi ta zasnovna enota, dobite mogočno bitje, katero je silhuetno 
izoblikovano ali pa kompaktno ustvarjeno, kateri se zmore samostojno celo odmakniti iz 
avre, se sprehajati okoli vas, zato ga morda kdaj, tu in tam, tudi zaznavate okoli svoje 
fizične materije in je toplejša energija. Vendar, on ne more oditi, dokler za vas, kot za 
zasnovnika do popolnosti ne poskrbi. 
Njemu je osnova zasnovnik ali tisto stvarstvo stvariteljstva, kar ste vi, čisto sami. 
 
Tukaj je varovalka, da on ne more oditi. Tudi, če se mu preveč smilite ali zasmilite. Če morda 
grešite ali zgrešite svoje začrtane poti, je on tisti, kateri nekako samostojno lahko hodi, 
vstopa v vašo avro, ker je to njegov prostor ali njegov dom, v kateremu je vkopan ali zakopan 
toliko časa, dokler ste živi in gibljivi, če se Smemo tako simpatično izražati. 
 
Kaj se zgodi? 
Ko vi z instinktom sodelujete, on lahko prosto pogleda po teh plasteh. Vidi vse in vidi od 
vsakogar. Vendar, njemu ni bistvo, da on vse vam pove. Bistvo je, da vas zgradi, da vas 
nauči, da vi kot zasnovnik enako zavibrirate. 
 
Če se zmorete enako zavibrirno spojiti z njim, se pravi, da vi kot zasnovnik zares sodelujete 
z instinktom, se pravi, lahko postaneta enostno ene celote. To pomeni, kot bi vas spustil na 
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svojo dlan ali spustil kot v sebe, v svojo srčno energijo ali v svoje notranje jedro, vas on lahko 
celo uspava, zaslepi ali postavi tako v prihodnost in vam pokaže prihodnost. Lahko vam 
pokaže preteklost. Lahko vam pokaže karkoli, kar ste bili, če ste soustvarjali katerekoli smeri. 
 
Torej, sedaj poznate še eno bitje, skozi katerega ste dobili svojega najboljšega in najbolj 
mogočnega privrženca, tukaj na bazi fizične materije. To je instinkt. 
 
Nekateri so si, kljub vsemu, izbodli ali nekako odstranili tudi desno bodalo. Mi ga nikakor še 
ne bomo odstranjevali, ker ne želimo, da se prebuja in napolnjuje to temno energetsko polje. 
V trenutku, če »izpuknete« bodalo na desni roki, se zgodi, da se to bitje samostojne kreacije 
ali tega egocentričnega polja zbudi, se takoj v globino spusti in se, z grozo v očeh, zbudijo 
lahko vsa polja naenkrat in se pretočijo k vam.  
Takrat se lahko pričnete soočati z različnimi bitji teme. Vas lahko pričnejo napadati. Vas 
pričnejo se nekako dotikati. Nastane strah. Nastane obup. Nastane tesnoba. Nastane vse, kar 
ni harmonija, radost ali ljubezen. 
 
Kako premagati strah je osnova celega obstoja ali razodetja.  
Strah torej prihaja od spodaj, iz zapisov od strani bitij, katera se prebudijo. In takrat se 
zbuja globina ali davnina. In takrat lahko pridejo na »popravne izpite«, na soočenje, na 
nekakšne zapisane energije znova vsa davninska bitja. Kar pomeni, kot bi vas iz časa v čas 
prestavili. Kot iz tega življenja nazaj v neko obdobje. Zato lahko po karmi lahko prosto se 
pretakate po davninskih usedlinah, najtežjih usedlinah, jih pregledujete, če si upate izpukniti 
bodalo na desni strani.  
Jaz vam ne svetujem. Vendar vam povem, kam vam pravzaprav pelje ta zapis, če se združite s 
to energijo. 
 
V trenutku, ko se odstrani na hitro ta energija tega bodala, se torej zasnovnik spusti v to 
energijo tega egocentričnega pola in se spusti in se odpre vse, kar je spodaj. Zato bomo 
pustili še desno stran ali desno bodalo v notranjosti. 
Tisti, kateri so si odstranili bodalo, so že marsikatero tesnobo dali preko ali skozi. 
 
KAKO OBVLADATI TESNOBO ALI BITJA, KI SE PRIPENJAJO V POPKOVNI PREDEL 
 
Kako preprosto nadvladati bitja, katera pa tu in tam pridejo kar samodejno ali samostojno 
do vas, lahko po plasti nad vami, tako, kot bi dejali, da bi vibrirali nad koleni? Pridejo do 
vas in se vpenjajo v ta trebušni predel. Takrat nastane situacija, katere morda niste vešči 
ali je ne obvladate. 
Te energije se lahko prosto pripnejo direktno v popkovino, v popkovni predel. Kot bi vam 
nekako narinili eno nit ali energijo. Ta energija se prosto vpne v popkovni predel in se prične 
odvijati stari spomin, stara davnina. In vi kar naenkrat padate v različne situacije, različne 
karme, vendar prav po fizični strukturi. To ni duhovna energija. To je fizična struktura. Se 
pravi, tisto, kar ste z materijo postorili. Ne tisto, kar ste mislili ali razmišljali, vendar tisto, 
kar je vaša materija naredila. 
 
Kako obvladati takšno tesnobo ali bitja, katera prihajajo do vas?   
In če niso sposobna ali zmožna vas ukrotiti, da jih vi nadvladate, lahko prosto prelivajo ljudi 
in vam znova pripeljejo različne težke situacije. Takrat pride do izdaje, do razdora med 
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prijateljstvi, do razdora med zaupniki, do razdora ali izdajalstva, do različnih izdaj podatkov, 
do vsega tistega, kar ni harmonija. Vendar se vedno kasneje izkaže, da so zgrešili ali zagrešili 
znova novi podvig ali novo situacijo v svoji plitvini. 
 
Zakaj opevam tako?  
Ker so tisti, kateri so bili zadnji živeči, se znova spojili in znova podajali vedno večjo zasnovo 
za ego ali za ta nižinski »temperament«.  
 
Tako nastaja lahko nižinsko bitje. Tako lahko nastane tudi samostojno bitje.  
Tako kot instinkt se lahko zbudi in preprosto giba in se bije borba za obstoj. Bitje spodaj 
lahko samostojno prehaja do vas, vas maltretira, vas psihično zlorablja, vas ustrahuje, vas 
celo spolno zlorablja. Lahko dela marsikaj v času, ko vi spite ali pa ste budni.  
Temu vi pravite ali opevate, da so napadi iz strani nečesa ali od nekoga, čemur sploh ne 
podajate nobenega povezovalnega tira, ker ne veste, od kod prihaja ta energija. 
 
Ta energija je torej zapis spomina, vsega, kar je bilo shranjenega ali slabega, kar je bilo v 
egu. Vendar, to ne pomeni, da se ego ali ta globina lahko prebuja le takrat, kadar izpuknete 
bodalo na desni dlani. Ta energija se lahko samostojno giba, ko se preveč napolni ali 
prenapolni, prenasiči. Lahko jo tudi polnete, če nekako zagovarjate nekoga, se pravi, in 
veste, da bo zaradi tega trpelo več tisoč glav ljudi, torej, ste ravno tako sokrivi. 
Če boste malce obrnili koga za kakšno malo detajlno enoto, se ta energija ne bo nekako 
napolnila, če ne bo nekdo oškodovan za to. Torej, da bi nekdo zaradi tega trpel, da ste vi 
morda vzeli kos kruha in je nekdo tako močno trpel, da je izdahnil zaradi tega, kar običajno 
se to ne dogaja, vsaj zaradi enega kosa kruha ne, torej, se ta ego ne polne.  
Če ste morda kaj zatajili, vzeli in je nekdo, kateri se sooča morda s kakšno postavitvijo 
zakona ali zakonodaje, se pravi, in da na drugi strani ni trpinčenja, zlorabljanja ali 
manipuliranja takšne vrste, da bi nekdo morda celo izdahnil ali nekdo pristal v res težkemu 
situiranemu položaju, se pravi, se ravno tako ne polne ta ego. Da ne boste sedaj vse, kar je 
slabega, zmetali znotraj v en koš.  
 
To je tisto, kar res delate prav spletke. To se polne energija, ko vi delate spletke, ko vi 
naklepate, ko vi postavljate, ko vi zlorabljate z namenom, da nekoga oškodujete in ga 
spravite v popoln kaos, v popolno temo ali morda celo ob življenje ali vstajenje. Torej le v 
takšnih primerih se nekako polne tudi ta predel. 
 
Torej, tako lahko imate prebujeno bitje spodaj, katero lahko dominantno prehaja in vas 
obhaja, vas celo zlorablja ali straši. To ni nujno, da je človeške podobe. Ta energija se lahko 
spoji s komerkoli in je kdorkoli. Lahko je karkoli. Torej, da boste vedeli, od kod morda nekdo, 
kateri vas obhaja, vas morda gleda, je čudne oblike ali postavitve, da boste vedeli, od kod 
pravzaprav ta energija. Usedlina, katera se ne odmakne in je ves čas na neko nit pripeta ali 
vpeta. 
 
DUŠA – svečasta energija (osnovna duša notranjega dela); črevesna duša; telesna duša 
 
Potem imate še samostojno bitje, katerega pa Moramo nekako opevati – to pa je duša.  
Duša je pravzaprav skupek tistega nečesa, kar je nekako shranjeno, kot bi dejali, da je 
nekaj za bodočnost.  
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Si predstavljate? 
V življenju vi delate, se oblikujete, se telesno izoblikujete, se pravi, se lepotno postavljate – 
karakterno, miselno in kar je najboljšega od vsegá, se pravi, se na nekemu situ podaja 
energija zapisa.  
Energija zapisa je duh. Duh se skupaj z duhom spoji, nastane dušinska zmes ali duša.  
 
Duša je pravzaprav tista, katera je kot svečasta energija vpeta v notranjost telesa. To je 
tisto nekaj, kar vsi poznate. To je osnovna duša tega notranjega dela. 
 
Potem imate dušo črevesnega predela. Se pravi, to pa je tisto, kar je najboljšega ali 
najtežjega, kar je bilo prav po fazični, se pravi, v fazični bazi – fizični bazi, se opravičujem, se 
pravi, kar je bilo na težini ali na razsekaninah, se pravi, kar je bilo tistega, v teh usedlinah 
spodaj, kar Smo opevali, nekako najboljšega od najboljšega, se shranjuje v razkroju, prav v 
prebavnemu traku.  
 
Tako imate v prebavnemu traku znotraj neko tanko nit, katero lahko, če si upate in zaupate 
ali iščete morda nit življenja ali vstajenja, zato, da se boste gibali po človeški strukturi ali 
karkoli takega. Lahko vzamete ravno tako, kot je naredila Naša Mala Lana, ko je dejala, da 
rabi nit ali da potrebuje niti, je Nekdo preprosto, kot z roko dejal: »Kaj pa tale?« In je dejala: 
»Super. Odlično!« In je vzela nit in jo pričela navijati, kako je dolga. Navila je popolnoma 
človeško črevesno dušo. To je druga energija, katera je zelo pomembna za vaš obstoj.  
 
In ko navijete takšno dušo in si jo shranite, si jo morda, če ste tako iznajdljivi, kot je bila Ona 
sama, privežete okoli gležnja in poklopec držite in držite drugi delež te vrvi in greste naokoli 
malce potovati, da se ne boste zgubili. Si predstavljate, koga peljete v najlepše smeri Zgoraj – 
razkrojko?! Tisto, kar je najtežjega – razkrojno energijo. 
Torej, to je ta, tista najtežja duša, katera se prebudi, če vi truplo položite v krsto in zavre. In 
ko prične vreti, se telo prebuja in se obrača in gomazi naokoli. Se pravi, takrat ta duša 
zadnjega vstajiteljstva izstopa. In od tistega momenta dalje nikoli več ne morete prebuditi 
telesa, tudi, če bi ga hoteli prebujati. 
 
No, in ta duša ni nikoli pripravljena ali čaščena, da bo šla zgoraj. Razen, če ste takšni unikati, 
kot je bila Naša Mala Lana, ko jo je nesla v klobčiču, zato, da se ne bo izgubila, v Najvišje 
svetove pogledati, kaj je zgoraj. 
 
Si predstavljate, koga so naenkrat dobili Zgoraj kot Učitelji, kot Modreci?  
Tisto, kar nikoli ne sodi Zgoraj. Torej, tega ne delajte! Razen, če si želite potem soočenja z 
vsemi svetovi razkroja. Tudi to si lahko privoščite, če imate morda koga, kateri bi vam stal za 
hrbtom in vam nekako pomagal, da boste vdahnili in morda preživeli to življenje ali vstajenje. 
 
Potem pa imate še telesno dušo. Ta telesna duša pa je vpeta tik pod kožo in je tako kot 
energetsko telo. To pa poznate. Tudi to vidim, da poznate. Super. Čudovito! 
Se pravi, to pa je duša telesa.  
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Prvo dušo, katero poznate, je znotraj – ta svečasta energija, katero ste jo nekako tudi že 
nekateri obračali in jo obrnili navzgor, tako, da glava ali njen vrh uma in razuma seže v 
glavo, v vaš um in razum. Se pravi, da ste spojili to celoto.  
 
Druga duša, kjer se telo še da prebuditi, tudi, če je klinično nekako, hm, mrtvo ali v 
nekemu izdahu, se pravi, je ta duša te strukture. 
Ta duša lahko preprosto tudi vstopi v telo in prebudi telo, če si tako sama poželi. 
 
Torej, imate morda kakšno prometno nesrečo, treščite ob drevo ali karkoli. Vašo dušo vrže v 
vašo avro in če energija tega dušinskega telesa zdrži in se ne razpoči in ne odpre tega ovoja, 
lahko vi še obudite telo. Drugače lahko telo, čez čas, iz kome prebudi tudi ta telesna energija. 
Se pravi, drugo bitje ali druga telesna struktura, o kateri še ne Bomo kaj veliko govorili. 
 
In gremo korak naprej. 
Če uspete spojiti znova tri dele – črevesno dušo, telesno dušo in to dušo, katero vi poznate, 
jo lahko spojite preko popkovnega dela, se dobijo tri usedline, o katerih Bomo morda kdaj 
drugič tudi kaj več spregovorili.  
In če zmorete vsa ta bitja uskladiti – si predstavljate, vsak iz svojega svetá, vsak s svojim 
zapisom in spominom. Kot da bi prišle navzven velike silhuete. Eden na vaših ramenih zgoraj, 
kateri gleda spodaj, kaj se dogaja, pridejo kar naenkrat vse energije lahko navzven, se lahko 
zgodi, da pride okoli vas mnogo orjaških bitij – od spodaj, od zgoraj, iz vaših telesnih struktur, 
iz vaših srčnih struktur. Se pravi, dobite samostojna bitja. 
 
ZASNOVNIK IMA VEČ ENOT, VEČ BITIJ 
 
In potem nastopate prav vi, čisto sami – zasnovniki, zadnje živeči, pridete na površje in če ste 
tako preudarni ali pretkani, vendar, v kakšni smeri? Da zmorete medsebojno spoprijateljiti, 
povezati, soočiti vse te energije ali vsa bitja, lahko dobite razsvetljenje. 
Torej, ker imate vse plasti vsakogar odprte in hkrati vpete v fizične materije ali v fizično 
materijo, v popkovni predel, lahko ta bitja skupaj povežete in vi vstopate kot zasnovniki med 
njih čisto sami, lahko dobite razsvetljenje. 
Najlažja in najhitrejša pot, še bolj modra pa je, da vi postanete razsvetljenje sami. 
 
Zasnovnik ima torej več enot, več bitij, katere Smo opevali, katere se medsebojno 
dopolnjujejo. Ko telo razpade, ko se avra odpre, ta bitja samostojno odidejo od vas in vas v 
nekemu času celo počakajo. Morda se vam odpre svetlobni kanal, morda tudi ne. Morda se 
vam odpre kaj drugega. Morda se odprejo rajni svetovi in vas počaka, dočaka marsikdo. 
Vendar, na koncu se vedno soočite sami s seboj. 
 
Torej, sami pred seboj ne morete ničesar skriti.  
Tudi, če želite skriti, ne morete skriti, zato ker vsi, kateri so v vaši simbiozi, so del vaše 
ukane, vašega življenja, vašega popotovanja. Zato nikoli ne morete ničesar skriti, vendar se 
soočite z njimi, soočite se s seboj. 
 
Zasnovnik ima veliko priviligirano enoto, ker običajno ni nič kriv, pa je vsega kriv, zato, ker 
vse postavljajo druga bitja. 
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Če ste dobro poslušali, ste doumeli, da ste vi kot zasnovniki le tisti, kateri nemo gledate in le 
morda nekaj minutk ali nekaj uric, na nekaj dni prihajate na površje in ste vsega krivi.  Vse 
povlečete na sebe, pridobivate različne situacije, različne ljudi in vsegá. 
 
Vendar, da ne bo prihajalo do teh soočenj ali do teh trenj, vendar, ko duša zori, ko vi 
duhovno rastete, se vse prebuja, ali se tega zavedate ali pa ne. Samostojno izstopajo in se 
spajajo te energije, ne da bi se vi sploh tega zavedali. 
To je proces, preko katerega greste na neki zavedni ali nezavedni ravni. 
 
Vendar, danes vas Bomo peljali skozi to, da se boste vi kot zasnovniki spojili z njihovimi 
zasnovnimi enotami. To pomeni, da boste skozi tehniko, skozi povezavo, skozi katero vas 
Bomo peljali, spojili vse, kar je v fizični materiji potrebnega, pomembnega za vaš obstoj, za 
vašo ljubezen, za vašo ljubečnost, da se boste spojili točno s tistimi najboljšimi od 
najboljšega, kar imate v sebi.  
Šli bomo v svet ljubezni spodaj, v srčno energijo, ker vsako bitje ima center srca. In v 
vsakemu bitju boste zaznali srce in se boste zavestno povezali skozi srce. In tako boste 
pobirali in povezovali niti svetlobe nevtralnega zapolnila. Tako boste vi nadvladali strah, 
obup, tesnobo. Nadvladali radost, vznemirjenje, kipenje, znanja Modrecev ali vsegá, po 
kateri poti vas Bomo peljali in nekako spoznali.  
 
Vendar, to še ne bo vse. 
Ko se Bomo dotaknili vseh teh bitij, pa se Bom na koncu Jaz povezal z Nekom, kot Najvišjo 
energijo vsegá, na koncu z vami kot zasnovno energijo in Bom le prevodnik za nekaj, kar 
imate v svoji lastni shrambi.  

 
Vsi tisti, kateri ste se karmično oluščili in ste karmo že izživeli in imate 
davnino izživeto, jo imate vpeto tudi silhueto tukaj, v temu zlatemu 
zatiču nad zatiljem. 
Nad zatiljem nosite zlati zatič, kot nekakšna zanka, v kateri je shranjena 
vaša čista, očiščena energija. 
 

 
Tisti, kateri nimate opravljene te karme ali izživete karme davnine, nič hudega. Se bomo tako 
ali tako spuščali skozi srce, skozi prebavni trakt, vendar boste nekako tudi po drugemu 
postopku, po kateremu vas Bomo peljali, ne glede na to, ali imate, ali imate že to shrambo 
nad zatiljem ali ne, boste vi sebe spajali in povezovali v nevtralno energijo. 
 
Mi Bomo skozi današnji postopek povezovali vse, kar je zgoraj, z vsakim Bitjem Učiteljev, 
kateri so spreminjali tisto vaše zgoraj. 
Saj se spomnite – tisto utež srca in ljubezni ali neljubečnosti, kar je bilo zgoraj, se boste 
povezali z vsemi bitji, kateri so opravili vse, da se je energija skozi to, ta predel, spustila 
spodaj. 
 
Ne Bom predolgo nekako zavlačeval. Sproti vas Bom peljal in opeval, pa Bomo na koncu še 
morda opevali ali podali kakšno misel ali besedo.  
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Glede na to, da je nad vsakim že stojno bitje na ramenih, ga boste morda tudi zaznavali. Zato 
se nikar ne obremenjujte, da bo kam kaj preskakovalo ali karkoli takega. Mi Bomo spajali vas 
kot zasnovnika. To je bistvo vsegá. 
 
 
TEHNIKA – SPAJANJE ZASNOVNIKA Z ZASNOVNIMI ENOTAMI, POVEZAVA VSE ČISTE SVOJE 
LASTNE ENERGIJE MOČI (posnetek 1:32:27) 
 
Zato bomo se čisto, čisto umirili. Popolnoma se bomo sprostili. 
 

Dlani dajte tako kot vam paše, ugaja ali godi. Lahko navzgor, lahko 
navzdol, kakorkoli.  
Le ne jih prepletati takole, kot bi bili malce nadzorni. 
Preprosto postavite in se sprostite. 
 
 

 
Vdahnete preko nosa in se popolnoma, popolnoma zavedate svetá okoli sebe. Vdahnete 
skozi nos in poskušate zaznati svet okoli sebe. 
Vdahnete skozi nos in zaznajte svojo avro. Vdahnite skozi nos in zaznajte svojo avro.  
 
Popolnoma se umirite. Popolnoma se sprostite. 
 
Vdah skozi nos naj bo kot bela svetloba, skozi katero se polnete in zapolnete v telesu. Belo 
energijo vlečete skozi nos, skozi vdah, v notranjost telesa.  
Telo postaja vedno bolj belo, svetlo in polno. Bela energija se vedno bolj polne v vašemu 
telesu. Vaše telo pa se vedno bolj sprošča, umirja in postavlja. 
 
Svoje misli usmerite v srce. Kot bi pogledali v srce. Ta bela energija je tako kot nekakšen 
oblak, katerega boste uporabili kot nekakšno silhueto, kot bitje, kot bi bili vi, vi čisto sami.  
Lahko se srca dotaknete, ali ga pobožate ali ljubite. Lahko pa ga preprosto le opazujete. 
Vendar le zato, da boste čutili, kako se fizična materija odzvanja na vas.  
 
Sedaj misli usmerite v to, da točko sredi srca opazite, jo zapazite. In ta svetlobni sijaj bo 
postal las ali nit, katero vi usmerite direktno v pleksus, v zasnovnika. 
Iz srca energijo, belo energijo kot las, direktno v zasnovnika, v vas, kar ste vi, čisto sami. 
 
Misli dajte in usmerite v to, kako čutite fizično telo. Kako čutite fizičnega zasnovnika. Kar 
naenkrat čutite težo. Naenkrat zaznate, kot bi vas vleklo navzdol. Spustite se proti vagini, 
kot bi se spustili v središču, točno med nogami, tako moški kot tudi ženske in se spustite, 
spustite navzdol do podplatov. In zaznali boste belo energijo ali beli kanal, kateri se odpira 
za vas do najnižje točke globine in širine. 
 
Potujte v tej svetlobi in ne razmišljajte, kam potujete. Le v kanalu, v sredini tega kanala 
bodite znotraj in bodite usedlina, težina, kamen ali jedro, katero postopoma tone in tone.  
 
Naenkrat se ustavi ali zaustavi.  
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Prišli ste do najnižje točke, kjer je tisto nekaj srčnega ali polnega. Utež. Bela energija naj se 
spusti kot v ta okrogli usedlinski delež. Lahko je oblika. Lahko je le silhueta. Lahko pa je 
preprosto le energija, kot fižolček, v katerega zdrknete. 
 
Ko vstopate na to točko, pomislite na njeno srce. Ali pa na njegovo srce. Ni pomembno, kaj 
ste v temu trenutku. Pomembno je, da zaznate srce ljubečnosti najnižje usedline. 
 
Povežite sebe kot srce s tistim srcem, kar potujete in kar ste prinesli v samemu jajčku 
znotraj ali te usedline, srce na srce.  
Spojite se. Zlivajte se. 
 
Naenkrat boste postali kot bela silhueta spodaj. Vsi se odmikajo. Vsi se klanjajo in 
poklanjajo. Postajate veliko bitje. Tisto bitje, katero je bilo ujeto v zemeljski plasti. 
 
Zaznajte sebe kot veliko bitje. Poglejte okoli sebe in se potresite, kot bi bili v prahu, naj se 
prah razsuje okoli vas. 
 
Poglejte v ta svetlobni beli kanal, preko katerega ste prešli in usmerite misel, da boste kot 
svetlobna raketa šli nazaj skozi kanal, skozi vagino, do svojega pleksusnega kanala. 
Vzemite si čas in počasi potujte – ali pa hitro, kakor vam ustreza.  
Nihče se vas ne oprime. Letite kot svetloba, kot komet. Letite proti Zemlji iz globine navzgor. 
Letite navzgor in prebijate svoj ovoj.  
 
Lahko se ustavite v svoji avri, ali pa direktno v vagini ali pa direktno v pleksusnemu kanalu. 
Če ste v avri, lahko tudi posedite. Lahko postojite. Vendar, ničesar ne raziskujte preveč. 
 
Zavestno se povežite v točko med vašimi nogami. Zaznali boste, kako vas telo srka nazaj v 
svoje telo, v svojo kompaktnost, v svojo gostoto, v svojo ljubečnost. 
 
Začutite, kako ste stopili v svoje telo, v svojo hišico in kako ste postali zasnovniki. 
Poglejte, zasnovnik postaja vedno gostejši, ker ste prenesli energijo največje ljubezni svojega 
časa znova nazaj. 
 
Sedaj misel usmerite direktno nad kronsko čakro. Vijolična lila energija, katera se nekako 
prosto giba, naj vas počasi prične sesati v sebe in se prepustite temu sesanju te energije.  
Kanal se prosto giba ali širi, se pretaka nad vas ali pod vami. Ni pomembno. Le prepustite se 
tej energiji. 
 
Naenkrat ste v kanalu in greste zgoraj. Naenkrat boste gosto pričeli vedno hitreje teči. 
Vedno hitreje in vedno hitreje. Vedno gosteje in vedno bolj gostljati boste in pobirate 
energijo, katera je zgoraj. 
Pobirate in se sestavljate iz tistega, kar ste vi, čisto sami.  
Pobirate to srčno energijo vsegá, kar ste bili, kar so drugi vzgajali in preoblikovali. 
 
Na vrhu se ustavite. Postojte in obstojte. Ozrite se okoli sebe – ali vidite polje energije kot 
oljni madež? Poglejte. To je Višina. To ni nižina. To je polje Ljubezni in večnosti, preko 
katerega boste kasneje v večnosti tudi prehajali. 
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Oglejte si ga. Ozavestite si ga. Uživajte v temu trenutku. Vdahnite zgoraj in začutite, kako 
se to polje, kot bi ga vsrkali skozi nosno votlino, vpne v vas, v vašega zasnovnika. 
 
Sedaj se zavestno s tem poljem, vdihnjenim poljem, spuščajte počasi, počasi nad svoje 
telo. Skozi kanal kronske čakre nazaj v vas, v točko zasnovnika.  
Polje se vleče za vami. Le pripeljite ga navzdol.  
 
Ko zaznate, da ste v zasnovni točki ali v zasnovniku, vdahnite to, kar ste prenesli, skozi nos 
in vdahnite in začutite. Zgostili ste se. 
Ali čutite gosto energijo znotraj sebe? Pobirate sami sebe. Pobirate tisto, kar ste 
preoblikovali, so preoblikovali, so soustvarjali in so podajali. 
 
Sedaj poglejte, kot bi iztegnili svoje roke, duhovne roke, se pravi, kot bi zasnovnik iztegnil 
roke od sebe, v svoje fizične roke. Prav kot bi zasnovnik zlil svoje roke v fizične roke. 
 
Ali čutite gosto, veliko energijo, katera postajate? 
Zaznajte, kako se spajate preko dlani. Zaznajte, kako se spajate preko ramen. 
 
Veliko bitje ste. Nič več majhno in nebogljeno. Radostno in milo, vendar ste polni in 
prepolni vsegá, kar ste vi, čisto sami. 
 

Sedaj zaznajte, kako se zgornji del vas samih spušča v popek.  
 
Vpeti ste v roke, vpeti ste v ramo in se spodnji del, počasi, energije zliva v 
popek. 
 
 

 
Zaznajte, kako ste vpeti v popek. Kot bi imeli mali kalček v popku. Zaznajte ga. 
 
Sedaj zaznajte čakro energije samega popka. Zaznajte, kako svetloba se širi okoli popka. In 
naenkrat zaznajte, kako se usedline kalčkov vsegá, kar je vpetega ob vaš popek, sprošča in 
osvobaja. Odmika se od vas. 
Osvobajate bitja svetlobe, razsvetljenja, doumevanja, razumevanja vsegá. 
Postajajo samostojne enote. 
 
Znova se zavedajte telesa znotraj in spustite energijo še nižje v noge, do podplata. Le 
pustite, da se zlije kot dim navzdol.  
 
Zaznajte svoje okončine, gležnje in se spojite s prsti znotraj, ne zunaj – znotraj v telesu. 
Odpadajo ujetniki ali pripeti priseski okoli podplatov. Zaznajte, kako odpadajo ujeta bitja 
ali ujete energije. 
Kar malce ste omotični od svoje lastne energije. 
 
Zato znova vdahnite. 
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Zavedanje dajte na fizično telo in zaznajte energijo na rami. Le njegove noge zaznajte na 
rami ali njegove podplate in skozi njegove podplate teče svetlobna nit v njegovo telo. Skozi 
celo njegovo telo se prepleta svetlobna energija vas samih. 
Vi se povezujete z nekom, kateri je zgoraj na vas, nad vami stojni in je tisti, kateri dela usodo 
ali izbira lističe za vas.  
 
Zaznajte njegovo srce. 
Vsa energija, katera je prepletena s svetlobnimi nitmi v njegovemu telesu, naj se usmeri v 
njegovo srce in v osrčje njegovega srca. Prav v center njegovega srca. 
Dajte zavedanje na to – prav v srce, njegov kristal ali njegova središčna točka. 
 
V trenutku se spusti njegova nit, direktno v vaše telo, v vaše fizično materično telo. 
Zaznajte to. Njegovo fizično srčno energijo ste poveznili v svojo fizično materijo. 
 
Zaznajte, kako energija telesa ali tega bitja postopoma prehaja nižje, izza hrbtišča do vas. 
Počasi se bo pripelo izza hrbtišča, izza ozadja na hrbet, kot bi vas nekdo objel. 
Zaznajte ga. Zaznajte njegov objem. Zaznajte njegovo ljubezen. Zaznajte njegovo 
vsemogočnost in se odcepite.  
Stopite korak naprej od njega in ga sedaj zaznajte, kako ga imate v avri, v avrični energiji 
samostojnega. 
 

Zaznajte ledveni predel, kjer je vpeta ta energija že večnost večnosti, a 
se jo sila malokrat marsikdo zaveda. 
 
 
 
 

 
Vdahnite skozi pleksus – z zavedanjem skozi pleksus, vendar skozi nos in se lahko obrnete 
okoli in vidite bitje, katero vas gleda in se vam radostno smeji. 
Pokloni se vam in se odmakne stran. Lahko se tudi rokujeta. Lahko se tudi dotikata. Ni 
pomembno. Pomembno je, da spoštujete njegovo voljo. 
 
On je tisti, kateri bo sodeloval z vami, kateri bo drugi praporščak ali glavni praporščak fizične, 
fizične civilizacije fizičnih ljudi iz strani svetlobnih energij. 
 
Ker ste se povezali z vso energijo, katero imate vpeto v sebe, postajate vedno bolj gosti in 
samostojni. Lahko izstopite iz telesa, če želite, vendar bodite v vaši avri. Le toliko, da boste 
videli, kako kompaktni ste. Lahko boste hodili. Lahko se boste občudovali. 
 
Vendar se boste sedaj vrnili v telo. 
Vstopite kjerkoli v telo. Le naslonite se in ste znotraj. Ko ste znotraj vliti, vdahnite skozi nos 
in se zavedajte tega trenutka tukaj in sedaj. 
 
Znova vdahnite, se zavedajte svoje glave, se zavedajte svoje rame, svojih rok, svojega 
telesa, svojega popka, svojih nog in vsega, kar je gibajočega. 
Lahko malce pocepetate ali malce pomendrate. Lahko vdahnete ali izdahnete.  
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Lahko počasi odprete oči. 
Ali zaznavate svojo gosto energijo moči? 
 
To je tehnika, skozi katero lahko povežete vse čiste svoje lastne energije moči. 
 
Vendar, pazite! 
VSI TISTI, KATERI BOSTE ALI BODO HOTELI VNOVČITI TO SVOJO LASTNO PRVOBIT ZA NEKAJ 
SLABEGA IN BODO ŽRTVOVALI V STRANI MAGIJE, DEMONSKIH SIL, TO ČISTO ENERGIJO, 
BOSTE UGONOBLJENI, BOSTE UPEPELJENI IN NIKOLI VEČ V VEČNOSTI NE BOSTE 
VSTAJITELJSKI. 
Vstajenje je izničeno, ker imate polno zavedanje, polno celoto vsegá.  
 
Silhueta, katero imate prebujeno in v kar ste se spojili, je nekaj, kar se bo nekaj dni 
povezovalo z daritvami, katero Smo podajali.  
Vaša energija, če jo zaznate, ni še čisto spojena. Se pravi, kot bi zrasli, ker ste mali. Sedaj ste 
veliki. Vendar se bo vedno bolj gostila in se vakuumirala na stene.  
 
To delajo sedaj daritve, katere vam podarjajo. Zato čutite kot nekakšen slap, kateri se steka 
nad vami in vas zaliva in vakuumira.  To dela bitje, katero vam je predhodno stalo na 
ramenih. Tako, da, to je tisto bitje, po katerega Smo Mi tudi prvobitno prešli, da bi bili 
radostni – vsi, tudi vi.  
Več tisočletij nazaj Smo obupali in ga nismo več hoteli pridobiti, ker Smo doumeli, da morate 
tudi vi postati enostno v eni celoti. 
 
Sedaj pazite! Le še toliko vam prišepnem predno vas izpustimo ali dopustimo, da lahko 
zadihate oziroma si malce odpočijete. 
 
Ko boste dovolj zreli in če boste to energijo, katero ste sestavili in v katero ste se zlili, v 
čiste namene uporabljali, bo vaše telo pričelo sijati, žarčiti in se programirati. Prihajali 
boste nad Modrost. Zaznavali boste življenje kot iz višje perspektive in razumeli, doumeli 
in videli boste pajčevino energij, katera je povezana med ljudmi. 
Videli boste situacije. Prav, kot bi bili vzdignjeni nad silhueto človeka, boste videli, zakaj je 
katera situacija ali dogodek pomemben, ker boste videli prepletenost vsegá od vsakogar. 
 
Silhueto, katero imate ustvarjeno, jo boste dejansko vakuumirali čisto v notranjosti. Ta 
energija ne sme in ne zmore izstopati. Nekaj dni zagotovo ne da bi izstopali iz avre, nikakor 
ne. V nekaj dnevih se bo ta energija vsegá, najbolj čistega in žlahtnega, porazdelila v vaši avri. 
Zato se bo vaša avra tudi spremenila zato, ker boste le najboljše od najboljšega imeli v vaši 
avri in boste skozi to sebe tudi razbremenjevali.  
 
Zato se zavedajte – ko boste potovali kot zasnovnik, nikakor ne potujte s to celo silhueto, 
razen, če si boste želeli potovati. Vendar boste morda drugače potovali, ker boste večji, ker 
boste širši, ker boste lahko prepotovali različne dimenzije ali širine. 
Vendar, če boste šli le na ogled, pojdite kot zasnovnik na ogled, potem pa v drugemu delu 
potujte s celoto. Ali pa, kakor želite. Ker vas bo ta celota tudi varovala kot zasnovnika, kot 
zasnovno energijo.  
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Vendar, skozi to boste vi postajali vedno bolj bistrejši. Vedno večje razumevanje, 
doumevanje in celoto boste prejemali, ker se boste spajali v tej neskončnosti.  
Vi ste ključ skozi Nebeška vrata, skozi katera boste prestopali ali izstopali in se vračali nazaj 
v telo.  
 
S TAKŠNO ENERGIJO, KATERO IMATE USTVARJENO, LAHKO VI KOT KLJUČ ODPIRATE 
KAKRŠNOKOLI PLAST. VENDAR SE ZAVEDAJTE – ČE BOSTE IZKORIŠČALI PLAST, ALI SVET ALI 
BITJA, MED KATERE BOSTE LAHKO VSTOPALI IN PRESTOPALI, DA JIH BOSTE HOTELI 
VNOVČITI, DA VAM BODO SLUŽILI ALI POSLUŽILI, SE VAM NE BO DOBRO PISALO ALI 
GODILO, KER BOSTE IZGUBLJALI VSE, KAR JE IZ NJIHOVE SMERI BILO PODANO ZA VAS.  
 
POČASI SE BOSTE RAZPADALI. IN PO NOBENI TEHNIKI SE NE BOSTE VEČ ZMOGLI POBRATI 
ALI SESTAVITI NAZAJ. 
Zato s svojo modrostjo, katero ste sestavili in postavili, dobro sodelujte.  
 
TEHNIKA – KAKO PREMAGATI STRAH 
 
Kadar vas bo strah ali boste imeli občutek strahu, to energijo lahko preprosto le zgostite v 
kateremukoli delu, kjerkoli imate neprijetnost.  
Se pravi, če vas nekako žere ali nekako obhaja strah in se vam kopiči v notranjosti ta strah, 
energijo, silhueto preprosto usmerite in jo posedite v ta predel in se bo telo popolnoma, 
popolnoma umirilo. 
 
Če boste želeli, da vam prične pomagati, svetovati ali prišepetavati, jo preprosto usmerite 
v zasnovnika, kot v ta instinkt in boste zaznali moč svojih misli. 
 
Zavedajte se, da s to silhueto spreminjate vse, kar je povezano z vami.  
Zato bodite modri, srčni in iskreni. In to svojo lastno modrost, čistost, uporabite res v čiste 
namene, za sebe, v gradnji, v razumevanju, v doumevanju vsegá. 
 
To je ljubezen, katero ste vi v življenju zgradili in katera se bo v nekaj dnevih aktivirala, 
postavila in sestavila. 
Morda boste nekaj dni malce utrujeni ali morda otročji. Vendar le zato, ker boste vzdigovali 
frekvenco, ker materija dejansko vibrira in bo zavibrirala na drugačni frekvenci. 
 
Vendar, to je tisto, do česar pridete lahko tudi spontano, če ste nekako ozaveščeni oziroma 
ste ljubezen od ljubečnosti. 
 
Kot ste opazili, Sva se nekako zamenjala. 
Kot se opazili, Sem se zamenjal in kot Jorgovanski Vladni mož nekako tudi nadaljeval, vodil 
in postavljal. 
 
Zato vas nekako, res, poprošam – dobro dela dobro, slabo dela slabo!  
Če boste dobro uporabljali za slabo, se bo luščilo in se bo razpadalo, ker ste vse plasti 
pobrali. Se pravi, vsega, kar je bilo prevzgojenega, čistega od naj čistega, se pravi, se boste 
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razpadali in bodo kosi znova šli v predele ali v plasti in boste postopoma izgubljali na moči, 
namesto jo pridobivali. 
 
Skozi to energijo lahko potujete zgoraj ali pa spodaj, vendar vedno v kanalu, v kateremu ste 
postavljeni. Nikoli ne izstopajte iz kanala, tudi, če ste nekako pretočni in greste v globino 
pogledati, je tako, kot bi bili v steklu. In s  tem steklom potujte v nižino in poglejte plast nad 
plastjo. 
Celo fizično razkrojko boste videli. 
 
Vendar, ne izstopajte iz te ovojnice! Bodite v tej tuljavi ves čas. 
Ta tuljava se lahko giba in premika. Lahko se jo dotaknete, se naslonite in pogledate skozi 
njo.  
Vendar, kadar ste spodaj ali zgoraj, bodite v tuljavi toliko časa, dokler sami po sebi ne boste 
res razumeli proces življenja, vstajenja in vsegá. 
 
Kakorkoli že. 
Jaz upam, da Nismo bili predolgi. Jaz upam, da Smo nekako opevali in vas vodili vsekakor 
tako, da ste razumeli in doumeli kakšna veličina ste, kako pomembni ste in zakaj nihče ne želi 
zapustiti Zemlje ali cveta tega stvarstva, ker ste vi osnova, center vsegá, kot zadnji živeči kot 
zasnovnik, kar ste vi kot kristal, kateri lahko sebe premika, sestavlja, postavlja. Vendar, 
vibrirajte v ljubečnosti, zato, da boste uporabljali lahko to energijo ali častno noto te 
postavitve. 
 
Jaz se Bom postopoma odmaknil, zato, da si boste in Bomo tudi majčkeno odpočili. In vam 
nekako želim, da se nekako res nakramljate, nadihate svežega zraka, potem pa bomo znova 
nadaljevali v Našemu obhajanju. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Končno Smo se uspešno povezali nazaj, tako, da Smo nekako Dekle rahlo premaknili. 
Kljub Njeni utrujenosti Bomo nekako nadaljevali, ker je čas pravzaprav namenjen prav vam.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni znova med nami vsi tisti, kateri ste se majčkeno odmaknili, 
premaknili in znova privili. To sodi tudi v naš duhovni spekter ali duhovni svet.  
 
Jaz upam, da je bila tematika vsekakor razumljivo obrazložena. Kot vidite in zapažate, je 
nekako ta čas, katerega namenjamo vam zadnji dve delavnici ali druženja, predvsem 
namenjen skupnemu povezovanju vsega tistega znanja ali razkrivanja, odkrivanja in nekako 
pretolmačenega, prevedenega, obrazloženega, da postavljamo v eno takšno celoto ali 
celovitost. 
Ko bomo postavili takšen celotni paket vsegá, boste imeli celotno zavedanje, celotno 
razumevanje, celotno poslanstvo, celotno karmo, celotne sestavine strukture vsegá, kar je 
tukaj vam, v temu zemeljskemu svetu tudi podanega. 
 
V temu nadaljevalnemu delu Bom vodil prav Jaz kot Jahvet Jahvarjunski Visočanski, tako, da 
vsekakor upam, da Bomo dobro prevajali. Še vedno Bomo prevajali iz več tisočih različnih 
ozvezdnih jezikov, tako, da upamo, da Bomo na koncu v slovenski jezik vsekakor tekoče tudi 
prevajali. 
Prevajamo namreč po Njenemu spominu, kjer pobiramo tudi besede ali izoblikovane 
podobe.  
 
Glede na to, da je čas predvsem odprt za vaša vprašanja, vsekakor lahko kar pričnemo. Kdo 
bo prvi, kateri želi karkoli vprašati ali pa povprašati? Kar izvolijo. 
 
»Lep pozdrav vsem vam. Jasara.  
Ob tej priložnosti bi se vam rad zahvalil vam, vsem vam in Lani za ves trud in potrpežljivost, 
ki ga vlagate v nas. Imel bi pa eno vprašanje, ki se tiče enega mojega prijatelja, ki je zbolel 
za Parkinsonovo boleznijo. Zanima me, a se da kaj pomagat pri tej bolezni? Če že ne 
pomagat, pa vsaj olajšat, da… In kako bo ta bolezen se razvijala naprej pri njemu?« 
 
Najprej ponižna zahvala za vašo zahvalo. 
Kot drugo je to pravzaprav bolezen, katera nekako prehaja iz mučenja iz davnine. Tisti ljudje, 
kateri so bili mučeni, psihološko ali fizično, da so nekako doživeli, od samega raztrganja ali 
bolečine, določen pok ali poškodbo na telesni bazi, je nastala poškodovana telesna struktura. 
Ta telesna struktura gre v ponovno rojstvo in v določenemu obdobju – saj poznate, plast za 
plastjo je vse skupaj nizano. Davnina za davnino, ob določenemu področju časa in zavedanja, 
preide na površje. To pomeni, da v določenemu zalogaju, ko nekako, ali zalučaju, ko po 
spirali potujejo zapisi, kot od vdaha do izdaha, pride na površje prav ta zapis.  
Tako, da, on se nahaja prav v nekakšnemu zaključnemu delu zaključnega celitvenega dela. 
Tako, da, to je karmično, to je karmična postavitev. 
 
Vendar Jaz bi mu vsekakor svetoval takole: 
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NAPITEK ALOJE VERE 
 
Naj poskuša uživati alojo vero – rastlino, katera je nekako več kot pet let stara rastlina in 
dozorela.  
 
Saj poznate. 
Rastlina je edina takšna samostojna, katera celi in zaceli sama sebe. Če celi sama sebe, celi 
tudi telo, ko jo vnašate v telo. Pomnite in zapomnite si to. 
 
Jaz bi mu svetoval, da si nekako pripravi nekakšno raztopino iz tegá, tako, da naj nekako v 
času, ko nastaja mrak ali polmrak, naj nekako potrga liste ali odlušči liste od rastline. 
Nekako 290 gramov te rastline potrebuje. 
 
Potem naj nekako obreže vse bodice naokoli in naj rastlino le obriše. Naj jo ne pere ali 
nekako ne oprha. Nato naj jo nareže na drobne koščke in da v kakšen dober sekljalnik ali 
nekaj, kar seseklja.  
Doda naj nekaj žlic domačega šnopsa, morda 9 žlic domačega šnopsa, vendar ne tistega 
umetnega. Vendar, ne zato, da bi se ga nekako napili. Zato, da rastlina ne bo zavrela in se 
nekako pokvarila. 
 
Nato naj doda nekako pol litra domačega meda, ne kupljenega, kjer je marsikaj odvzetega 
ali pa dodanega. Prav domačega meda. 
Vse skupaj naj dobro premiksa in ustvarila se bo nekakšna takšna tekočina.  
To tekočino naj nekako shrani v kozarec, temno steklenico ali nekaj, kar je temnega in 
shrani v hladilnik.  
 
Vsako jutro naj na tešče vzame eno takšno žlico te zeli. In pred vsakim obrokom, morda 
pol ure ali 35, 40 minut med obroki, naj vzame to zel.  
Tudi morda, ko bo šel v posteljo, naj si vzame kakšno takšno žlico te zeli. To je nekaj, kar 
mu zna močno, močno pomagati ali nekako ga res tudi pozdravljati. 
 
MASAŽA HRBTIŠČA, pritisk na tri akupunkturne točke 
 
Kot drugo bi mu svetoval, naj gre nekako h kakšnemu, kakšnemu osebju, kateri se ukvarja 
prav s hrbtiščem. Prav na predelu hrbtenice je ena točka, na kateri lahko nekako tudi 
točkovno pritiskate in nekako se prične kot nekakšen živec, ne znam drugače prevesti, 
sproščati in prične se oblažitev te bolezni ali bolezenskega stanja.  
Namreč, kar na treh delih ali na treh točkah na telesu se to tudi nekako da s pritiskom ali 
akupunkturnimi točkami se zna to bolezen tudi zdraviti. 
Tako, da Jaz bi mu vsekakor res priporočal tudi to. 
 
GIBANJE V NARAVI, ZDRAVLJENJE PREKO DREVESA 
 
In ne le to. 
Svetoval bi mu, naj se večkrat giba v naravi. Večkrat naj se nasloni na drevo. Na drevo, 
katero zdravi. Morda na kakšno drevo, katero ima res dober učinek. Ali kakšna smreka. 
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Vendar, smreka je rahlo smolnata. Zato je res nekako potrebno biti previden, da se nekako 
ne bo nasmolil. Ali pa na kakšno bujno drevje, katero ga bo očaralo ali pozvalo. 
 
Se pravi, ko bo prišel na neki travnik ali pa v neki gozd, bo pravzaprav, morda na jasi, 
zapazil drevo. Tisto drevo, katero ga bo pozvalo, naj hodi k tistemu drevesu. Vsak dan naj 
se nekako posede pod to drevo, se nasloni s hrbtiščem na drevesno skorjo in začuti, kako 
se energija drevesa in njegovega življenja povezuje. 
 
Preko hrbtnega dela je namreč odprtina, od zgornjega vratnega predela, pa vse do 
nekakšnega trtičnega predela je pravzaprav tanka linija vstopne točke. Od tam nekako 
energija telesa vzpostavi kot nekakšne lovke in jih vrasti, prav bela energija, se vraščajo v 
strukturo drevesa. In to drevo na sebe prične črpati energijo slabega življenja ali vstajenja. 
Nato energija se transformira po drevesu ali po steblu navzgor in se preko krošnje nekako 
spusti navzdol. Tako, da, preko drevesa se prelije ta energija in ga ovije kot v nekakšno 
krošnjo avro. Tako se bo tudi zdravil in marsikdaj se marsikdo tudi po drugih boleznih 
pozdravil.  
Vendar, res mora začutiti ali zaznati drevo, katero se želi nekako kot žrtvovati za njega in 
pravzaprav transformirati tudi njega. 
 
Predvsem pa ga Bomo obhajali tudi Mi, z naše smeri, pa Bomo videli, kako mu lahko 
pomagamo ali pa nekako, kako lahko ublažimo vse to, skupaj v neki postavitvi. 
 
BIORESONAČNO ZDRAVLJENJE 
 
Ima pa tukaj tudi različne načine zdravljenja tudi preko različnih sistemov bioresonančnega 
zdravljenja.  
Vendar, kakorkoli gledam, se pravi, res mora zaznati, katera oseba je tista, katera ga želi 
zdraviti oziroma, mora jo začutiti pod to vez. Ali pa naj izbere medicinsko usposobljeno 
osebje. In to je tisto, kjer regenerirate telo.  
 
Ker pri njemu je pravzaprav pomembno, da se regeneracija prične. In predvsem, skozi alojo 
bo dejansko pričel nekako zdraviti tako živčni sistem kot tudi imunski sistem se mu bo 
ojačal in okrepil. In hkrati se bo tudi zel pričela transformirati v notranjosti njega samega. In 
to je tisto, kjer se on lahko zelo dobro tudi počuti, regenerira ali obnovi.  
Tako, da bi mu svetoval nekaj od tegá, vendar vsekakor bo izbral pravo postavitev. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav vsem zbranim na vaši strani, na naši strani. Jasara. 
Hvala za nova znanja in daritve. Imam eno drobceno vprašanje, ki je morda samo moja 
lastna percepcija ali pa tudi ne. V nedeljo, preteklo, zadnjo sem nekaj pred šesto zaznala 
nek zdrs, zdrk. Ni bilo kot tresenje Zemlje, ampak, recimo, kot da je Zemlja zdrsnila. Zanima 
me, ali je to bilo moje osebno občutenje ali je bilo kaj drugega in kaj?« 
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Zemlja je večplastna, tako kot je telo večplastno. Se pravi, to je ena od zmesi ali plasti v 
človeku. In ko plast zdrsne kot oljni madež iz telesa, se pravzaprav zlije v strukturo, 
energijo sveta okoli sebe.  
Vi ste namreč zaznali energijo ali duha, kateri je opravil svoje poslanstvo ali kateri je opravil 
svoje zapise in lahko telo tudi zapusti ali izpusti. Takrat se energija dobesedno spusti in izlušči 
in ima pravico oditi od vas. 
 
To je tako kot ena plast ali eno olje, ena energija, kako naj se drugače sploh izrazim?, katera 
je sposobna zdrsniti navzven in se potem zlije prav s plastjo, od koder je izstopala. Ta 
energija potem doživi ozaveščanje, pregled vseh dogodkov, se pravi, svojih prvobitnih, ko se 
spoji s svojo celoto. 
To so tisti deleži, katere tudi nekatera bitja ali življenjske energije, kako naj jih drugače lepo 
imenujem ali opevam?, katere vi, ko nastajate v trebušni, maternični predelni stenici, kako 
naj drugače prevedem?, je toliko bitij – takšnih, drugačnih, malce boljših, malce slabših, 
takšnih ali z drugačnimi zavedanji, katere se tudi včasih umetno vrinejo v vas. In tiste, katere 
so lahko že tisočletja vrinjene v vas in živijo v neki simbiozi, dobesedno sprostijo se iz vas.  
 
Energije, katere so del vas in so bile v prvobitu postavljene za to, da bodo del vas, pa gredo 
tako kot bi šle nad vami, kot bi, kot bi se vzdignilo telo nad telesom in vas izpusti. 
Tiste, katere so nekako res v visoki frekvenci, pa grejo običajno tako okoli srca navzven in 
potem navzgor. 
Tako, da je znova odvisno, kakšno stopnjo razsvetljenja, ali doumevanja ali razumevanja, je 
določeno bitje tudi dobilo ali sprejelo. 
 
Pri vas se je namreč izluščila vrinjena plast. Tista, katera je bila po materiji, v materijo 
vrinjena, vstavljena po umetni strani. Vendar je ona izživela svoje. Zapisi so se zaključili. 
Tako, da so se tudi nekateri dogodki bistveno prilagodili oziroma tudi sprostili ali spremenili 
za vas. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
 »Ja. Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Jasara. 
Mene pa zanima. Veliko ljudi ali pa nas je, pač, zelo ujetih v neki preteklosti. Pa se skoz ti 
neki, eni filmi pač ponavljajo. Pa me zanima, obstaja kakšna tehnika, da se nekak ta 
preteklost zapre, no, da jo ne pogrevaš non stop? Hvala.« 
 
To so programi, v katerih se nekako postavljate. Tako kot pravite – vedno znova se nekaj 
ponavlja. Ponavlja in ponavlja. Kot bi bili ujeti. Leto za letom, kot bi spoznali enega moškega 
identičnemu drugemu moškemu. Drugi moški znova nosi vzorec tretjega in vsi so nekako v 
enakemu leglu postavljeni. 
Enako je z različnimi dogodki, z različnimi postavitvami, kjer imate občutek, kot bi se iz 
generacijo v generacijo pretakala zapisana enota. 
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Tukaj so lahko nekako zapisi postavljeni tako, Bom opeval malce širše, zato, da Me bodo 
razumeli tudi tisti, kateri morda nimajo ravno takšno obliko ali preobleko, kot jo imate vi, 
čisto sami. 
 
Skozi vsako življenje dobite določene zapise oziroma spomine na določena dejanja, tako na 
bazi čustev, tako na bazi moralnosti, tako na bazi dotika, razmišljanja, dela, delovanja, se 
pravi, raznoraznih postavitev.  
Tako kot poznate imate sedaj v telesu mnogo bitij, kateri prehajajo oziroma nekako 
transformirajo ali pa sodelujejo v konceptu nekega telesa ali neke postavitve. In dokler se 
neki zapis oziroma neki duh ne izlušči iz vas, se pravi, se on ves čas kotali preko vas. To 
pomeni, da je okoli vas nalita kot neka energija, katera na sebe transformira vse, kar je 
zunanjega, kar je notranjega, se pravi, vse, kar je bilo in ves čas se vrti v nekemu filmu.  
 
In ta energija spremeni zapis šele tedaj, ko na fizični bazi fizičnega življenja doumete, 
razumete in spoznate življenje. 
Torej, v življenju morate biti pozorni na to, da najprej zapazite to. 
Vi ste zelo na dobri poti, ker ste zapazili to. To je prva in osnovna vrednota ali enota, da 
lahko nekaj spremenite. Torej, ozaveščanje, da ste ozavestili, da se dogodki ves čas nekako 
ponavljajo.  
 
Druga stopnja, kar je, je pomembno, da pri sebi zapazite določene spremembe. Torej, da 
um in razum prične nadzorovati zavestno nekakšen dogodek ali tega duhá.  
Torej, ko pridete v neko situacijo, morate biti v trenutku pozorni na to, ko vam instinkt da 
impulz, da se bo nekaj točno znova tako dogajalo, kot se je že ponavljalo.  
 
Pazite to! 
Instinkt je tisti, kateri vas opozori. In v prvemu trenutku, ko vi spoznate, na primer Bom dal 
primer nekega človeka, v pičli stotinki sekunde, ko spregovori, ko se energije misli 
zamenjajo, transformirajo in se vstavijo v vas in preko vas, vi točno veste, kakšen bo 
končni rezultat. 
 
Torej, instinkt je opravil svoje. To je druga točka, na kar bodite pozorni! 
 
Tretja točka je pravzaprav zavedanje, da, ko ste v dogodku in ko ga vi spreminjate in 
postavljate, da čutite s tem dogodkom. Se pravi, ko se nekaj dogaja, da vi čustveno pričnete 
sodelovati tako, da ga zavestno pričnete spreminjati. 
Vse v življenju je le en program. Celota vstajenja, celota življenja ali postavitve je en sam, 
bistveni program. Dokler se ne ozavesti, dokler se ga ne vidi in dokler se ga ne spremeni in ga 
podkrepite s čustvi ali s čustvenimi dejanji, se bo dogodek ves čas ponavljal. 
 
Tako, da, to je najmočnejša tehnika, da vi dobesedno zapazite. Potem vidite, nekako ga 
gledate. Ga nekako tudi začutite, kaj se bo zgodilo in ga pričnete zavestno, zavestno peljati 
v tok določenih sprememb. To je bistvo vaše zmage! 
  
Zato bi vam vsekakor, vsekakor svetoval, da vedno nekako zavestno in s čustvi v podlagi, ko 
se dogaja določen dogodek ali ponavljajoči se program, ga pričnete spreminjati.  



 

 34 

Vse je zapis. In ko zapis spremenite, dobi zapis drugačen zaključek. In ko vi transformirate 
pravi zaključek, duša sprejme to energijo v sebe, ker je ponosna na njo. Energija pa je duh. 
Duh je celota, ali sestavljanka ali spajanje celote, se pravi, in lahko vstopa v dušinsko zmes, 
kar pomeni, da ga duša ne sprejme toliko časa, dokler on ne spremeni program. 
 
Ko je spremenjen program, ko je v čast in v ponos duši, ga bo ona spustila v sebe in duša se 
bo vedno bolj gradila, gostila in kopičila.  
Ko je na vrsti takšen program za ozaveščanje, ga duša niti pod malo ne bo popustljivejše 
spustila v sebe, da se bo ta program transformiral, dokler on ne bo res dosegel ozaveščenje. 
Tako, da, to je najmočnejša postavitev. Tako, da, bodite pozorni na to. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Srčen pozdrav in res iskrena zahvala vsej Veličini, (Jasa, Jasa) še posebej pa vam osebno, 
hvala. Jasara. 
Imam pa eno vprašanje. Danes, ko smo se dotikali teh plasti usedlin preteklih življenj, me 
zanima, ali je v naših imenih tudi kaj simbolike iz teh usedlin? Kaj pomenijo naša imena? 
Kaj pomeni, če nekdo ime spremeni. In, če sem lahko mal osebna, koliko simbolike je v 
mojem osebnem imenu?« 
 
Sedaj ste nam natrosili veliko vprašanj. (smeh)  
Če želimo odgovarjati vašim vprašanjem, potem lahko kar ostanemo. (smeh) 
Jaz vam Bom odgovoril eno takšno celoto nekega spektra, zato, da bo nekako zanimivo ali 
nekako poučno tudi za ostale. 
 
Kar se tiče nekakšnih povzetkov, bi se dotaknil imena. 
Ime je pravzaprav osnova ali celota, iz katerega izhajate. Ime se sovpada vedno z davnino. 
Ime vsebuje določene črke, katere so pri vsakemu posamezniku različne postavitve. 
 
Torej, vsako ime je koda, katera je vnaprej sprogramirana ali postavljena. 
Starši vam dajo ime, vendar zato, ker se spomnijo nekega imena. Nekdo jim prišepne ali jim 
da v um in razum in mu podajo ime. Oče ali mati z veseljem in z radostjo sprejmeta program 
in priznata: »Da. Takole mu bo ime.« In ga pripopata na vas.  
Tako postanete Mihec, ali Mojca ali karkoli drugega. Vendar zato, ker se je nekdo spomnil, 
ker je nekdo nad njim, nekdo nad njim spregovoril, mu dal povelje in tako teče plast po 
plastjo, po plastjo. 
 
Ko se vi nekako zbudite v življenju, v trenutku, ko je prvič opevano vaše imenovanje, ime 
nad vašim telesom, se vsaka črka vašega imena, ne priimka, vašega imena, poveže točno s 
krajem, s katerim ste vi lahko nekoč bili povezani. 
Če ste bili morda povezani z Amsterdamom in ste povezani v črki A, se pravi, se v 
Amsterdamu nekako skriva tudi nadaljnje imenovanje in znova kode. Tako je prepletena 
črkovna koda z vsemi sferami, z vsemi planeti, z vsemi galaksijami. 
 
In ne le to! 
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Vsako ime je rebus. Vi ime po nekemu imenu že slišite ali poslišite. Vendar, v temu imenu se 
skriva pravzaprav osnova od tistega nekoga, kateri je sebe daroval za vas, da vas je ustvaril 
ali soustvarjal. Vendar, to so skrajšave.  
 
Ko vi spreminjate ime oziroma, ob vdahu vam je dodeljena neka skupina ali neka skupnost 
nekega vodstva. In ko vi se odločate za spremembo nekega imena, vam je dobesedno 
podarjeno novo vodstvo, novi zapisi, novi spomini. 
Zato je zelo modro, da dobro začutite spremembo imena. Ker z imenom lahko sebe 
premaknete navzgor in pričnete bolje živeti ali pa sebe premaknete navzdol in še težje živite 
in še bolj obtežujete. 
 
Namreč, vsako ime je tudi davninsko po plasteh vezano in je izpeljanka lahko iz 
določenega imena. Imena tistega, kar ste nekoč bili. 
Če ste bili nekoč Marijana in ste sedaj Marija ali Marjanca, se pravi, je to vez vseh spominov 
vseh življenj, kateri se po plasteh nekako vežejo in medsebojno prepletajo. 
Zato je res dobro začutiti ime. Predno si ga daste spremeniti, si ga dajte, ali numerološko 
izračunati ali pa ga dajte na sebe in ga nekaj dni uporabljajte, kot da se vidite v temu 
imenu. In boste takoj začutili, ali vam je prijetno ali pa ne. Če vam ni prijetno, takoj ga 
pozabite, ne glede na to, kako komu zveni! 
 
Zakaj? 
Ker v trenutku, ko se bo zapisalo ali zapečatilo novo ime, vi dobite novo vodstvo. Vi dobite 
novo karmo. Vi dobite novo usedlino. Vse, kar je povezano s tem imenom. 
Zato marsikdo opeva na vaši strani, da se je spremenil, ko si je spremenil ime ali nadimek.  
Zato je res potrebno,  da začutite, da ste vi vi. Ker s tem, ko spremenite ime, spremenite 
karakter, spremenite pogled na življenje, spreminjate toplino ali milino. Zato, ker se plasti 
zamenjajo in pretočijo. 
 
Zato mnogi med vami pravijo ali opevajo, da se jim je življenje spremenilo. Nekaterim na 
bolje, nekaterim na slabše. Ravno zaradi tegá, kar je tukaj opevanega ali podanega. 
 
Tako, da, tukaj predvsem, predvsem bi svetoval vsakemu posamezniku, da res, predno se 
odloči, da res začuti novo ime ali nadimek. In v temu nadimku ali imenu bo točno videl, 
kam bo šel – ali bo šel navzgor, po karmi svetlobe, ali pa po obtežitvi navzdol. 
Vendar, vse ima svoj namen. 
 
Če pa si večkrat spreminjate ime, se pravi, pa pride tudi do rivalstva med polji oziroma 
med bitji. 
Torej, vi ste zavestno spremenili ime, kar pomeni, da je bilo nekako to morda plansko ali pa 
tudi ne. Zavisi na zapis vsakega posameznika. Tista skupina, katera je bila ob vdahu, ko so 
vam prerezali popkovino, se pravi, prisotna, so kar naenkrat ostali brez vas. Njim se pridruži 
nova ekipa. Torej pomeni, da ste prešli v novo vodstvo, v novo postavitev. Oni vas smejo 
spremljati poleg vas. Oni smejo hoditi ob vas in čakajo, kaj bo naredilo vse iz vas.  
 
Torej, če druga ekipa, ali nova ekipa ali nova postavitev, prične zahajati iz poti, se prične 
usedlina nekako bolj gostiti in imate težko podlago, ima ta skupina – prva, pravico odstopiti 
ali pa se jim pridružiti, jim pomagati in skupaj stkejo novo usodo. Novo usodo. 
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Kar pomeni, da se lahko stara karma izniči ali odmakne, zavisi iz katere smeri je. Lahko jo 
imate pridobljeno ali pa pridelano. Pridobljeno pomeni, da so vam jo druga bitja prenesla in 
vrinila v sistem ali pa so vam preprosto le nekako naložili tisto, kar ste vi skozi življenje 
gradili. Zavisi, kam so vas usmerili. 
 
Jaz vam nekako res svetujem, da se v svojemu imenu dobro počutite. Če se v svojemu 
imenu dobro ne počutite, je to znamenje, da imate težke usedline, težko postavitev.  
To je tisto nekaj, kar bodite res pozorni na to, da si lahko tudi spremenite ime, ali 
imenovanje ali pa nadimek. Vendar, vedno tako, kot vi začutite. Ne tako, kot vam nekdo 
svetuje in naloži. 
 
V imenu se skriva tudi planet, ali svet ali kraj ali prvi vdah od nečesa, kjer ste nekoč tudi 
bili. Hkrati pa se v imenu tudi, ali nadimku, skriva smer vaše poti.  
Tako, da, to je tisto nekaj, kar morate začutiti. Kaj več pa vam ne bi tukaj javno nič več opeval 
ali usmerjal. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Srčen pozdrav prav vsem. Jaz bi imela pa eno osebno vprašanje glede, v bistvu prostora 
oziroma mesta, kjer trenutno stanujemo. Kdaj se premaknit naprej? Pa kako, na primer, 
veš, da je tisti ta pravi čas? Hvala.« 
 
Vi boste prav začutili. Prav pognalo vas bo. Prav nekaj vas bo, neka sila vas bo gnala, da je 
čas. Doživeli boste nemir in potisnili vas bodo naprej, da se boste preselili ali premaknili. To 
je tisto nekaj, kar vam tukaj tudi kaže. 
 
Vendar, bodite pozorni, da ne boste poslušali ljudi, ali okolice ali tistih, kateri bodo poleg vas 
povedali ali opevali, kaj bo dobro za vas. Tako, da na to bodite vsekakor, vsekakor zelo 
pozorni. 
Vedno začutite! Prav vi začutite, kateri kraj je res dober za vas.  
 
Vendar, vi znate iti v neko bližino nekega tega kraja, vendar zato, ker se boste tam zelo 
dobro tudi počutili. In ne izbirati prehitro! 
Med tremi lokacijami boste izbirali. Na vsako lokacijo, res, ponižno prosim, pojdite in jo 
začutite. Poskušajte videti okolico. Ne ljudi. Okolico.  
 
Če bo okolica takšna, da vas bo nekako navdihnila in umirjala, potem bo to tisto, kjer boste 
umirjeni tudi vi, čisto sami. 
Če vas lokacija ali okolica dela nemirno že v samemu začetku, boste nemirni ves čas, kar 
boste tam. Tako, da, vsekakor bodite pozorni prav na to. 
 
Vendar, vi se boste nekako že v drugemu letu zagotovo, zagotovo veselili in radostili nekje 
drugje. Vendar, v trenutku se boste vi premaknili, prav kot bi iz danes na jutri se nekaj 
sestavilo, postavilo. Vendar je to tisto nekaj, kjer se boste vi dejansko tudi premaknili naprej. 
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Vendar, ta čas je tako zelo težko opevati, ker je čas vezan na dogodke. 
Pred petimi leti in več je bilo tako, da je bil čas postavljen. V tistemu času so bili postavljeni 
dogodki. Kar jih niste izživeli, jih je dobila vaša naslednja generacija ali pa vi v novemu 
življenju ali vstajenju. 
Sedaj, v obdobju zlatega preporoda, ali preoblikovanja ali zlate dobe, pa je tako, da imate, se 
pravi, dogodke nekako nizane, kot niz nad niz, kot listič nad lističe. In ne glede na čas imate 
listke ali zapise postavljene. 
 
Ko se zapis izživi, ko ga vi ozavestite, ko ga vi zapazite, ko ga vi preoblikujete in zapis 
spremenite, zapis odide od vas. Kot bi odpadel duh od vas.  
To pomeni, da takrat se potem v času tudi premaknete naprej. 
 
Tako, da, bodite, bodite pozorni na to, da res poslušate sebe, ne ljudi okoli sebe – kaj si oni 
želijo, kaj oni pričakujejo, kako boste uredili glede nakupov, glede šolstva, ali spanja ali 
česarkoli tega. Ne glejte na to. Vse se uredi in vse se uskladi, če se boste vi dobro počutili v 
določenemu okolju ali določenemu kraju. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Iskren in topel pozdrav. Pa hvala, res, za vse vam vsem. Jasara. 
Mene pa zanimajo – neke, take težke energije danes, v tem prostoru. Kaj se dogaja? 
Hvala.« 
 
Marsikdo prinaša marsikaj. Vendar to ne pomeni, da je kdo slab ali dober. To pomeni, da so 
pravzaprav na avri, tu in tam, narinjeni ali vstavljeni, prisesani tudi prišleki. Vendar ne iz 
naših smeri, vendar iz vaših postavitev. 

 
To je tisto nekaj, kar se vrine v avro, se jo nekako prisesa v avro ali pa se 
vrine in zatakne kot nekakšen »haklček« v telesno strukturo. O tem Smo tudi 
že govorili. 
Vendar morajo biti tudi pogoji izpolnjeni, da se takšno bitje zmore spajati. 
 
 

 
Priseski so pravzaprav tisti, o katerih Smo tudi že na enemu druženju ali na enemu 
predavanju tudi opevali, da se, glede na vašo čustveno naravnanost, tudi te entitete lahko 
spojijo ali pa vas zapustijo. 
Če boste uspešni v premagovanju njih samih in jih boste zapazili in ne boste padli pod 
njihov vpliv, da vas bodo oni zmanipulirali, da vas bodo oni nadzorovali, da se bodo oni 
hranili iz vas, se bodo oni sami odvili od vas. 
 
Tisti, kateri pa prenašajo te energije teh priseskov na sebe, je pa tako, da so kot na avro 
pripeti in so tako, kot bi bili velika hobotnica, katera se prisesa v notranjost in drži. In ko 
vidi boljšo priložnost, se dejansko pretoči drugam. Izpusti tistega in se pretaka. In hodi in 
pobira življenjsko energijo. 
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TEHNIKA – KAKO SE ZNEBITI ENTITET, PRISESKOV S SEBE (počasno vrtinčenje grlene čakre, 
izkašljanje) 
 

Tisti, kateri visoko zavibrirajo, takoj zaznajo to energijo.  
Ta energija se vstopajoča povezne znotraj v prebavni trak, ali v pleksusni 
prekat ali pa v pljučni prekat. 
 
 
 

 
Torej, potrebno ga je le zaznati, malce zmanipulirati z dihom, ker to bitje 
mora vdahniti, da lahko nastane prisesek pri vas, ali nad vami ali nad 
komerkoli, se pravi, in ga lahko z zaviranjem ali z vrtinčenjem čakre, se 
pravi, čisto počasi – sedaj Jaz tega ne smem narediti, ker Bom raztrgal 
povezavo, se pravi, čisto počasi vrtinčite grleno čakro in se izkašljate. 
 

 
Kasneje boste zaznali, kako lahko tudi bitje vstopi v vas. Se pravi, lahko 
tudi malce potrkate po telesu in tudi zavrtinčite vsako čakro posebej in bo 
bitje dobesedno prišlo na vrh, na površje in ga boste izkašljali. 
Torej se on ne more prisesati, ker ne more vdahniti. Vi pa ga s tem, ko 
izkašljujete, dobesedno mu zapirate vdah.  
 

 
In v nekaj trenutkih, če se to bitje ne more poloviti ali zapeti v vas, se dobesedno 
transformira od vas in odide od vas.  Na ta način vi dejansko sebe premaknete naprej in 
navzgor. 
Tako hkrati daste novi pečat entiteti. Ker se je pretočil preko vas, že takoj višje zavibrira, ker 
ste mu dali določen spomin ali določeno informacijo, kaj ste vi in kaj je on. In ko gre preko 
vas, se spreminja njegov zapis, ne da bi se vi tega zavedali in ga spravite na višjo vibracijo.  
Tako nekako entitete postopoma, delček po delček, spreminjate, programirate ali 
izpostavljate.  
 
Hkrati pa bodite pozorni, preko nekakšnega očesnega dela bitja lahko tudi se pretakajo in 
premikajo. Vendar to, o tem, Smo tudi že mnogo, mnogo govorili. 
To je tisto, kar potem ljudje ali posamezniki prenašajo v prostor. In potem ta bitja dobesedno 
plujejo ali se nekako iščejo in se poskušajo nahraniti. In tako, pač, potem malce pokašljate. 
Tako. 
 
»Lep pozdrav. Jasa.  
Zahvaljujem se vam, v imenu vseh verjetno, za vse informacije, ki nam jih dajete in za vsa 
ozaveščanja in nam pomagate, da to tudi sprejmemo. Imam pa eno vprašanje. Že nekaj 
večerov opazujem, da ko se umirim, vstopam v en drug svet. Malo prestrašeno. Je pa 
krasen. In potem sem se spomnila na vaše predavanje o tem, da se bomo pretočili, pač, iz 
tega sveta, nekateri, ko bomo srčno zavibrirali, v nov svet, ki je pripet na ta svet. Pa me o 
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tem prehodu malo zanima, če nam lahko kaj razjasnite, kako bo to potekalo in kdaj lahko 
to pričakujemo? Najlepša hvala.« 
 
To je pretakanje višje zavesti v nižjo ali kakršnokoli zemeljsko raven. Torej, vi kot zasnovniki 
se zmorete spojiti z duhovno energijo ali z dušo. S to dušinsko zmesjo se lahko tudi 
premaknete – ali malce naprej ali malce navzven, malce znotraj, zgoraj, spodaj, kamorkoli. 
Lahko pa kot zasnovniki sebe premikate po teh plasteh.  
Torej, tako kot Smo predhodno opevali, vse je po plasteh. In tudi zasnovnik se iz ene plasti, 
iz enega časa lahko premakne v drugi čas, v drugi kraj. In znotraj časa so vmesni svetovi. 
Tako, da je zunanji svet tako zelo pester kot vaš notranji svet. 
 
Bodite pozorni na to, ko nekako vi sebe pretakate v drugi svet, kjer imate občutek nekakšne 
previdnosti ali nekakšnega tistega grenkega priokusa, to zagotovo ni najvišja vibracija, v 
katero vi tudi zmorete vstopati, če se nekako tako povežete oziroma preko srca spojite.  
 
Tako kot Smo predhodno opevali, je srce tista enota, katera vibrira in katera postavlja te 
postavitve ali te nivoje.  
 
V svetu, v kateremu ste, ni pravzaprav zelo nevaren ali pa zelo nekako predani svet. Je svet 
duše ali dušinskega sveta. To je dušni svet ali svet nekakšnega vmesnega prekata. To je 
svet, v katerega lahko vi vstopate. Vendar, ko boste šli po temu svetu pregledovati, se 
dobro zavedajte izhodov. Pojdite preko teh izhodov in boste prešli preko teh tuljav v različne 
svetove.  
Vendar, bodite pozorni, da si dobro zapomnite in pomnite, kje ste hodili, ker se morate po 
isti liniji vračati nazaj in navzdol.  
 
Ne vidim, da bi bila to zlobna, zlobna kraljestva. Vidim, da so to povezave nad vami, nekako v 
temu spektru in so to vmesni svetovi. Vendar, res bodite pozorni tudi v času, v kateremu se 
nahajate, na nekakšen rjavkasto vanilijasti prehod. Nekakšna takšna kremasta energija se 
vije in tam je tisto, skozi kar pojdite, da se boste nekako povezovali ali nekako prehajali v 
tisto res mirno, mirno polje ali energijo. 
Tako, da vam svetujem, da se nekako res, ko boste v temu svetu ali v temu času, dotikate 
oziroma poiščete ta prehod in greste skozi. Skozi to znate nekako tudi kasneje marsikakšne 
podatke pridobivati in jih vračati nazaj v telo.  
 
Tako, da, to je tisto nekaj, kjer nekako raziskujte in se radujte tega sveta nad vami. Je pa 
nekako tudi zelo umirjeno področje, polno ljubezni, harmonije. 
Vendar, preko vsakega prehoda, katerega boste zaznali skozi ta čas, se povezujete z 
različnimi kraji, z različnimi kraljestvi, vendar le na bazi, na kateri vibrira vaše srčno 
energetsko polje. Zato bodite res nekako srčni in predani. In to je tisto, kar vam bo 
odpiralo, dobesedno, kar plast v plast. In vsaka plast ima drugačen občutek na fizični 
materiji. To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
»Lep pozdrav in najlepša hvala za vaše znanje. Jaz imam pa eno vprašanje, če bom, ta 
postopek danes, ko smo šli skoz, že spajanje z našo shrambo?« 
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Da. Tisti, kateri imajo shrambo narejeno oziroma postavljeno, se tudi ta energija povezuje z 
vami. Vendar, da bi prebujali prav samo shrambo, se pravi, to shrambo v zlatemu zatiču, ne. 
Zaradi tegá, ker je to velik proces, ker se lahko potem energija še dodatno jača in boste 
potem mesec dni čisto utrujeni. Kar pa ni naš namen. 
Stopnja po stopnjo, delež po delež, gradite sebe. In ko boste enakopravni tistemu 
najboljšemu od najboljšemu, se bo spojilo tudi to polje te veličine ali postavitve. 
 
Tako, da, to je tisto, v kar vas Bomo tudi popeljali, vendar ne še danes. 
 
 
Jaz mislim, da je za danes čisto dovolj. Glede na to, da Smo res izčrpali to Telo, je pošteno do 
Nje, da Jo počasi vrnemo nazaj. 
 
V času, v kateremu se nahajate in v kraju, v kateremu bodete, bodite pozorni, da se 
resnično zavedate programa, v kateremu obstajate. Mnogo programov sploh ni vaših. 
Mnogo zapisov niti malo ni vaših.  
 
Prav en sam detajl Bi vam rad nekako še podal: 
Vi skozi dneve, skozi življenje delate in delate in kar nekaj delate. In točno veste, da bi vi, 
znotraj sebe naredili drugače. Bitja ali graditev telesa pa dela po svoje. Dela s svojo linijo 
svoje postavitve. 
Na koncu pridete v težave in se spomnete, kako ste želeli drugače postaviti tedaj in ves ta 
vmesni čas. To naj vam bo znamenje, da je to zapis, kateri ni vaš in kateremu vi pomagate in 
nekako preoblikujete določen proces, da vam bo v bodočnosti morda vaš kraj, lepši kraj, 
lepša postavitev in najboljša od najboljših radostnih postavitev. 
 
Naj bo takšen tudi ta dan. In naj bo takšen tudi vsak nov dan, v katerega se zbujate, po 
kateremu hodite in preko katerega se sprehajate. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


