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POT DOMOV 
Lana, Vrhnika, 19. september 2015 
 
Samo še malo prosim. 
Takole. Končno lahko nekako tudi pričnemo. In najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh 
Nas, kateri Smo se danes zbrali za vas. Zelo velika množica vsegá je danes zbranega zato, da 
Bomo povezovali, prepletali, podučevali, spreminjali, predvsem pa opominjali ali najbolje 
opevano spomnili vse vas, morda tudi vse Nas, kako in kaj je bilo, kaj je sedaj, v temu času in 
kam pravzaprav se pretakamo v povezavi s celotno vesoljno galaksijo in vsegá, kar je danes 
tudi zbranega. 
 
Mene je danes doletela ta čast tegá, da Sem nekako izbranec za vas, da Bom sodelujoči z 
vami in Sem Tisti, kateri Bom nekako tudi pretakal in se nekako, morda tu in tam, tudi malce 
izmikal, premikal, nekako postavljal in dodajal tudi določene časti drugim Bitjem, kateri bodo 
sodelovali z menoj. Tako, da, nekako v naši povezavi se kaj hitro nekako Bomo menjavali, 
zamenjali, postavljali, glede na to, katero področje se bo odpiralo. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski. Tako Mi 
pravijo ali Me opevajo.  
 
Res lepo pozdravljeni vsi tisti, kateri ste se danes, nekako v fizičnemu svetu ali med nas, pred 
nas tudi zbrali in nekako posedli, da bomo skupaj nekako morda razmišljali, morda se 
spomnili, opomnili ali pa tudi povezali.  
 
Danes imamo posebno tematiko za vse tiste, kateri ste že nekako potopljeni v duhovnosti, pa 
hkrati tudi za tiste, kateri niste še kaj veliko v duhovnosti. In ni niti pomembno, ali ste 
duhovni ali ne. Pomembno je, da preprosto le ste! 
 
To je bistvo vsegá, zakaj ste tukaj in sedaj tudi zbrani za nas.  
Današnje daritve, katere pripravljamo in katere Smo nekako usklajevali za vas, so bile 
nekako pripravljene že več kot tri mesece pred tem. In že kar devet mesecev pred tem se 
je že na vsakega posameznika, kateri bo nekako sodelujoči v današnjemu dne, že 
pripravljala posamezna daritev, zato, da se bo hitreje spajal tudi proces, po kateremu 
boste pluli in nekako tudi zapluli.  
 
Morda boste nekateri malce zaspali ali pospali ali majčkeno morda bili bolj utrujeni, vendar, 
nič zato. Zviševanje frekvence pripelje do točke, da materija tu in tam tudi morda lažje zaspi. 
Kdo bi si mislil, zakaj potem tudi spi? 
 
Telesna struktura ali telesna materija je pravzaprav materija na določeni frekvenci. To je 
nekako najnižja frekvenca, v kateri nekako telo tudi dokaj zdravo funkcionira, predvsem pa 
kompaktno se povezuje in prepleta. 
 
Bolj, ko zvišujete frekvenco, bolj je morda težko za nekaj časa fizičnemu svetu ali fizični 
materiji, ker s tem, ko nekako pripenjamo ali dodajamo določene zlate frekvence ali 
katerekoli druge diamantne frekvence, pomeni, da nekako se ta energija meša in pomeša 
med vašo materijo.  
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S tem se prične nekako višje gibanje fizične materije in zato nekateri, kateri še niste morda 
vajeni določene frekvence, malce pospite. Nič zato! 
To je neka, le vmesna faza za vse tiste, da ne boste obupali ali pa morda preveč otožno to 
poslušali, v nočnemu času, kot uspavanko, da boste vedeli, zakaj se vam to nekaj časa morda 
tudi godi. 
 
Vendar, Nisem tukaj zato, da bi nekako opeval kakšno uspavanko, vendar, danes Sem 
izbranec za to, da vas popeljem v nadaljnjemu svetu raziskovanja vsegá, kar je ena izmed 
bistvenih skrivnosti vašega časa. 
 
KARMA 
 
Vsakdo se skorajda »srečavlje«, srečuje, spotika, opoteka ali pa morda le opomne – zakaj se 
mu kaj godi? Nemoč, obup, jeza, žalost je pravzaprav morda tudi povezana s hrepenenjem, 
s srečo, z ljubeznijo, harmonijo in ravnovesjem na drugi strani – je to tisto nekaj, kar je 
nekako ali zgoraj ali pa spodaj. 
 
Vsi poznate, da se gibate po karmi. Kdorkoli je v zemeljskemu času, se je vedno soočal s 
karmo. Le nekaj svetnikov, kateri so prehajali in so bili nekako ubežniki v času Zemlje, so po 
dveh ali treh vstajenjih tudi odšli, nekako za večnost večnosti, prav iz zemeljske sfere. Res jih 
je bilo zelo malo, tako, da bi jih lahko na skorajda na prste vaših dlani in nog skorajda našteli. 
Le 25 od 35 jih je uspešno opravilo ta izpit. 
 
Vendar, niste vsi svečeniki. Lahko pa postajate vedno boljši, vedno bolj jasnejši, vedno bolj 
glasnejši, vedno bolj izrazitejši.  
 
Ob samemu rojstvu, ko ste vdahnili, ste vdahnili drugačen eter. Ko ste nekako rasli v 
maternici, vas je pranski duh ovijal in skrbel za to, da ste nekako predihali, da ste nekako 
zdravo predihali, rasli v vodovju.  
In ko ste vdahnili v ta čas, ko so vam prerezali popkovino, je prav ta duh, kateri je od 
vašega spočetja in vas v osnovi poskrbel za to, da ste se spustili skozi kanal, je to nekdo, 
kot najvišje svetlobno bitje, katero vas je pospremilo iz Onostranstva, iz časa, iz katerega 
prehajate ali ste prihajali vse v ta živi zemeljski svet. 
 
PRANSKI DUH JE POVEZAVA V SVET, IZ KATEREGA PRIHAJAMO 
 
Vsi imate pranskega duha. To je tisto bitje, katero nekako živi v simbiozi z vami in potem 
tudi zaspi. S prerezom popkovine je to bitje uspavano in spečo, vse dokler vi ne vdahnete 
oziroma ne izdahnete in vdahnete znova poseben eter, v kateremu duša znova vstajiteljsko  
nikakor in nikoli več ne zaspi.  
 
To je bitje, katero je pomembnega pomena in je najvišja vibrirna energija, preko katere se 
lahko povezujete z galaksijami, z vesoljem, z Onostranstvom, z vsemi vašimi, z vsemi 
Našimi, z vsemi tistimi, kateri Smo, ste in bodo vstajali, obstajali in nekako bili izven fizične 
materije. 
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Vendar, da ne boste mislili, da je fizična materija le tukaj in sedaj, v temu času ali v temu 
kraju, katerega imate oziroma katerega poznate. Temu še zdaleč ni tako.  
 
Le vaš možgan vibrira na določeni frekvenci in je tako, kot bi ga zapirali in ne vidite določenih 
časov, določenih kompaktnosti, pa čeprav gredo poleg vas, treščijo v vas, vas celo 
premaknejo določena bitja, vas celo prestrašijo ali nekako postavljajo tako ali drugače – 
vedno znova lahko nekaj zaznavate.  
 
Vendar, vaš speči možgan je navibriran na določeno stopnjo frekvence in zaradi tegá vi 
dejansko ne vidite večplastno. Razen nekaterih izvzetkov ali nekaterih posameznikov, kateri 
so, ste in bodo višje zavibrirali, vendar, tako visoko, da bodo zaznali tudi druge svetove, 
druge razsežnosti, druge dimenzije, druge širine. 
 
Morda si lahko pomagate tudi s tem, ko nekako fotografirate, tudi fotografija ujame in 
zajame mnogo večjo ostrino kot pa vaše oko oziroma vaš možgan.  
Tako, da določena bitja, energije že sam fotoaparat ali nekakšne vaše aparature polovijo, 
ulovijo tisto, kar fizične oči oziroma fizični možgan, kateri spi, nikakor ne vidi ali ne prebudi. 
 
S prebuditvijo pranskega duhá, katerega ste že mnogi prebujali in skozi pransko energijo 
pravzaprav pričnete sebe povezovati z najvišjo frekvenco svojega časa.  
 
Da ne bo pomote! 
Vsi tisti, kateri prebujate pranskega duhá oziroma nekateri, kateri ste ga že prebudili skozi 
tehnike pranskega dihanja, pranskih vaj ali pranskih postavitev, je pravzaprav to nekako 
tako postavljeno, da se energija prvobitno znova spaja in diha za vas. 
 
Tisti, kateri ste že prebudili pranskega duha zaznavate, da manj vdahnete, več izdahnete, 
več govorite in več lahko nekako podajate ali postavljate, ne da bi nekako dihali ali 
predihavali.  
Zato včasih nastaja določen preplah, da je potrebno dihati, ker vaše celice dejansko 
potrebujejo kisik za zdrav razum, za zdrav razvoj, za zdravo rast. 
 
Vendar, dragi moji, temu še zdaleč ni tako! 
Če dobro opazujete boste videli, da Jaz že ves čas govorim, ne da bi kaj veliko vdahnil, pa 
zaradi tega telo ne pade navzdol! Še manj pa, da bi uničeval katere celice ali katere 
postavitve.  
 
Višje kot boste vibrirali, težje vam bo, ker boste počasi predihavali na drugo frekvenco. 
Pranski duh je osnova za to, da lahko prestopate na višjo frekvenco in se odmaknete ali 
odluščite od frekvence Zemlje.  
 
Torej, ko nekako pričnete pransko dihati in pranskega duha zaznate preko dneva – to 
pomeni, da nekako preko dneva dobesedno sebe zapazite, da skorajda nič ne vdahnete ali pa 
zelo malo, pomeni, da višje vibrirate in da ste na neki stopnji, na neki stopnji, kjer vaš 
možgan morda tega trenutka še ni dobro zaznal. 
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Zemlja ali dih – ko vdahnete skozi pljuča, vas prizemlji v Zemljo. Kadar nekako ne dihate, se 
pravi, se frekvenca pretoči v višji eter, bitje duha, diha, dejansko vibrira višje in se povezuje 
nižje in je najnižja točka vaša fizična materija. 
 
Pranski duh je torej odpiralo za vse, kar je zgoraj in za vse, kar je spodaj. Pranski duh je 
torej nekdo, kateri je najbolj žlahten, kateri je vas pospremil od tam, od koder ste.  
Ni pa pomembno, od kod ste. Lahko ste iz spodnje plasti prehajali v višave, lahko ste iz višine 
prehajali v nižino. Lahko pa ste po bazi Zemlje ustvarjeni in ste z njim prehajali in ste vdahnili 
tukaj in sedaj. 
 
Torej, pranski duh je le nekdo, kateri vas pospremi od tam, od koder se vi zavestno 
odločite, da boste prešli, zapustili neko kraljestvo, neki čas, neki kraj in to bitje z vami 
potuje toliko časa, dokler se enakopravno ne povezujeta. 
 
Vendar, kako boste vedeli, kdaj se povezovati, ko pa ga niti ne zaznavate? 
Po določenih tehnikah ali željah, se pravi, se ta energija da prebuditi. Tako kot vaše kundalini 
kače in še marsikaj drugega, kar so energije in živa bitja in niso nekaj, kar tako, je to enako, 
enaka bitja, so živa bitja, vendar imajo svojo lastno fizično materijo, vendar daleč, daleč stran 
od tegá – v svetu, v kraju, od koder sta vidva oba. 
 
Torej, zasnovnik je tisti, kateri je edini kompatibilni, da Bom pravilno prevajal iz Ozvezdnega 
jezika v vaš strokovni jezik, je tisti, kateri zmore prebuditi pranskega duha in edini, kateri se 
zmore z njim zlivati in ga uporabljati v svojemu času.  
 
Zakaj le zadnji zasnovnik? To pa ste vi, čisto sami. 
Zato, ker ste nevtralna energija, brez karme, brez obtežitve, čista izvirska energija, katera v 
ozadju se zmore povezovati z Božjo energijo, Božjo postavitvijo, o kateri Bomo tudi deloma 
še spregovorili. 
 
Torej, vsi tisti, kateri se nekako ukvarjate s pranskim duhom, sedaj veste, kaj pranski duh 
pravzaprav je in kako ga pravzaprav tudi prebujate oziroma premikate. 
 
Ko pranskega duha prebudite, je nekdo, kateri je visoko nad vami in je tako kot steber, 
kateri se lahko prosto giba – ali v notranjost telesa ali v zunanjost telesa ali naokoli, vas 
ovija, vas čuva in nekako premika. 
 
PRANSKI DUH in INSTINKT 
 

Enako postavitev, vendar bolj fiksno in kompaktno, ima vaš instinkt 
na rahli desni, diagonalni strani.  
 
 
 
 

To sta dva bitja, katera sta izjemnega pomena. Zato se Bom ustavil še za trenutek pri njima. 
 



 

 5 

Torej, pranski duh je bitje, kateri se povezuje izključno od tam, od koder ste in do tam vam 
lahko odpira vrata. 
Torej, če prihajate iz svoje najvišje frekvence, ne glede na to, iz katere smeri je, torej, je to 
najvišje svetlobno bitje, katero vas zmore pripeljati in dopeljati tudi do razsvetljenja.  
 
Vendar, to ne pomeni, da do razsvetljenja ali do modrosti zmorete priti le, če se ukvarjate z 
duhovnostjo. Napačno in narobe! 
Tudi tisti, kateri niso nikoli, nikoli se dotikali nekakšnih duhovnosti, nekakšnih takšnih 
postavitev, zmorejo dosegati to frekvenco, vendar imajo v sebi nekaj, kar vi, skozi različne 
postavitve gradite, postavljate, prebujate in nazaj sestavljate.  
 
Zagotovo ste opazili morda določene ljudi, kateri so modri. In ko spregovorijo, vam res 
modro svetujejo, zorijo in vas opazujejo. Vas spodbujajo. So srčni. So topli. So nekaj, kjer vam 
zažari srce. Njihova energija telesa žari. Njihova koža žari. Vendar niso nič drugega kot čista 
izvirska energija, brez znanja in veličine v povezovanju česarkoli.  
Tako, da, tudi tisti, kateri so, ste in bodo srčni, se pravi, v naravni energiji, brez kakršnegakoli 
znanja, zmorejo se prepletati na nezavedni ravni tudi z vsemi bitji, katere Bomo danes 
opevali ali postavljali. 
 
So redka bitja, katera zmorejo to. Vendar morda kakšne babice, prababice, nekatera bitja, 
katera so res še daleč, daleč stran ali odmaknjena od tega »ponorelega« sveta, vašega sveta, 
zmorejo ohraniti to čistino ali prvobitnost. 
Skorajda zagotovo je vsak posameznik srečal vsaj enkrat ali dvakrat v življenju takšno osebo. 
 
INSTINKT 
 
Vendar pazite! 
Ljudje, kateri se ne ukvarjajo z duhovnostjo, kakršnokoli, pomeni, da se udeležujejo 
povezave le s svojim instinktom, zato, ker se povezujejo s svojo modrostjo, s svojo globino in 
s svojo širino. Instinkt vam daje to.  
 
Instinkt je bitje, katero se je v trenutku spelo z vami, ko ste vi v ta čas nekako prešli. 
Njegova naloga je prevzeti vas iz strani pranskega duha v svoje okrilje.  
 
Pazite to, kaj vam prišepnem! 
Instinkt je povezan in vam je postavljen na bazo živega življenja. To je bitje, katero se 
žrtvuje za vas.  To si pomnite in zapomnite! 
 
Nimate možnosti izbiranja kdo je, kaj je in zakaj je.  
Če ga prerastete, da postanete bolj modri od njega samega, dobite novo opcijo novega 
vodstva. Tako lahko po stopnjah menjavate instinkt, ne da bi se tega zavedali. Vendar, 
instinkt je že tako širina in globina vsegá.  
On je tisti, kateri se lahko poveže z vami in je edini, kateri vidi vse pred vami in okoli vas.  
 
Če ste, če ste nekako, kako naj se izrazim?, ne pretkani, nekako predani in se naslanjate na 
sebe, na svoj občutek, na tisto, kar čutite, se boste vedno povezovali z instinktom, se vam 
bo v življenju vedno dobro odvijalo. Zakaj? 
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Bistvo instinkta je, ko vas prevzame iz strani pranskega duha, ko so vam prerezali 
popkovino, je on najvišje vibrirno bitje, katero vas ima pod seboj v nadzoru, v pomoči in je 
tako kot oče ali hči, katera skrbi za vas. Nekdo, kateri gleda na vas noč in dan. To si 
pomnite in zapomnite! 
 
Če instinkt zmore preseči sam sebe v popolnosti, da zmore vas pripeljati do točke, kjer vi 
pričnete sodelovati z njim, je zmaga vstajenja njemu zagotovljena.  
Vstajenje, življenje po življenju, pomeni življenje v večnosti.  
 

Torej, bitje, katero je diagonalno pri vas, za vami, nekako po diagonalni 
strani vezano na vas, rahlo višje od vas, je bitje, katero se trudi živeti za 
sebe. Ne za vas. Ne za nas. Ne za kogarkoli drugega. 
To je bitje modrosti, katero je doumelo in mu primanjkuje le še 
stopnička do popolnosti popolnega življenja ali vdaha. 
 

To pomeni, če bo on v življenju, skupaj z vami, zmogel vas pripeljati do točke vaše zmage, je 
zmaga njemu zagotovljena. On doseže najvišjo stopnjo in zmore oditi iz zemeljske plasti.  
 
Torej, niste ujetniki le vi, čisto sami kot zasnovniki, vendar je ujetnik tudi instinkt. 
 
In ne le to! 
Ujetnik postane tega časa tudi pranski duh, dokler ga ne zbudite in ga ne nadihate.  
 
Zato delajte pranske vaje. Sestavljate pranskega duha. Zakaj? 
Ko se vi zavedate svoje pomembnosti, ker ste v središču »Zemlje«, materije ali Vesolja, 
galaksije, dimenzije – česarkoli ali neke popolnosti, se pravi, se instinkt povezuje z vami, se 
pranski duh poveže z vami – onadva postaneta prijatelja, zaveznika in tako postaneta dva. 
Naenkrat dobite dve ojačitvi, dve pomoči. Torej, tukaj nastaneta dva. 
 
SRCE JE OSNOVA ZA VSO POSTAVITEV V NAŠI VEČNOSTI 
 
Ko vi pričnete višje vibrirati in se počasi zavedate svetá in pričnete videvati, čutiti in 
predvsem slediti svoji lastni modrosti, predvsem bitu, bitij, pomeni, da boste sledili svojemu 
srcu.  
Vaše srce je osnova za vso postavitev v vaši večnosti, ne le v vaši bodočnosti.  
 
Če boste po srčni energiji res iskreni, res topli, odkar se zavedate svojega obstoja, se ta 
energija srčnega ovijalca prične ovijati samodejno okoli vas kot zasnovniki.  
 
Saj poznate – pleksus ali osrčje, kot veličina, kot širina vsegá, kar tukaj pluje, kar tukaj teče, 
kar tukaj steče. Je energija vas samih, kot zadnja živeča enota.  
 

Recimo, da ste takole veliki s svojo avro. Mali. Pa ste tako kot za mali 
noht. Kot zorite, rastete kot zasnovniki. Lahko postajate vedno večji in 
večji in večji.  
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Vendar Me ne sprašujte, kako veliki ste! Lepo, ponižno prosim, ne delajte tegá! 
Bolj, ko boste rasli, boste rasli zato, ker se boste z zasnovnikom in srčnim ovijalcem 
združevala. 
Ko nekdo, kateri ni duhovni – res Bom moral poudarjati zato, da boste vedeli in ločili, da eno 
imate percepcijo ali nekakšen fokus, upam, da Sem našel pravi izraz?, nekega prodornega 
toka, kjer vi sebe zavestno gradite, preoblikujete, vas to pelje k zmagi. Če tega ne bi počeli, bi 
dejansko zaostali, obstali in šli v ponovna rojstva.  
Nekateri pa to dejansko, le preprosto so. To so visokovibrirne razvite duhovne duše, stari 
modreci, kateri potujejo in prepotujejo. Ali pa ste že več milijonov let v obtoku življenja, diha, 
vdaha, masakriranja, postavljanja, žrtvovanja ali česarkoli in imate toliko modrosti, toliko 
izkušenj, da se srčna energija poveže z vami. 
 
Ko se srčna energija ali srčni ovijalec, kateri se povezuje s čustvi oziroma s čutom, poveže z 
vami, boste vi kot zasnovniki izjemno trpeli. Zakaj? 
Vse se vam bo smililo. Vse se vas bo dotaknilo. Vse se vas bo nekako oplašilo. Karkoli se 
dogaja okoli vas in se dotika vas ali pa tudi ne, vam bo šlo do srca. In vi boste imeli občutek, 
da jokate tukaj znotraj, kot bi jokali iz pleksusa. Postanete čutni. Postanete sočutni za 
sočloveka ali žival.  
 
Morda po svoji zgodovini preletite nazaj obdobja, kako ste se spreminjali, kako ste se gradili. 
Kadar zavestno uporabljate to, da je potrebno biti dober, vendar ne dober tako, da boste dali 
kos kruha zato, ker ste se naučili biti dober. »Aha, nekdo je opeval, da moram dati kos kruha 
nekomu, če je lačen – takrat bom jaz višje zavibriral, ker sem dober!« Mmm, ja, ja, ja. 
Nikakor ne! 
Se pravi, dali mu boste kos kruha, pa ga boste že v mislih nagnali, da bi si lahko mal služil ali 
pa kaj naredil, da bi si sam prislužil tega kruha. Tako nekako zdrknete nazaj.  Kadar pa daste 
zato, ker začutite in daste kos in dva in rajši vi pri sebi ne poznate ali nimate in date 
drugemu v popolnosti, pa je to tisto, kjer srčna energija se je spela z zasnovnikom.  
Vendar ne zato, ker se je zasnovnik tako odločil, vendar zato, ker je zasnovnik prerastel 
srčno energijo in jo poveznil na sebe. 
 
BERMUD, POVEZAVA – PRANSKI DUH, INSTINKT IN SRČNI OVIJALEC 
 
Nastala sta dva. Ko nastane troje, se pravi, pranski duh, instinkt in srčni ovijalec, nastane 
nekakšen bermud, kateri vas vlije in prekriva vas kot zasnovnika. Takrat nastaja težava. 
Pričnejo vas treti, sekati, podirati, prizadeti. Vsak dogodek v vašemu življenju postane 
masaker.  
Vedno, ko se vi trudite biti dobri in narediti korak več in dlje, da bi bili končno srečni, da bi se 
končno našli v postavitvi, v kateri greste ali plujete, vam vedno znova nekdo da preizkušnjo 
in vas seka in poseka.  
 
No, in tukaj bomo zdrsnili v nasprotno polje. 
 
Pazite to! 
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Ko vi rastete, ali po duhovni plati ali pa po svoji postavitvi, pomeni, da ste zgradili 
nekakšen bermud, v kateremu se svetite vi, čisto sami. 
 
Poudarim, vidim, da nekaterim ni ravno razumljivo. 
 

Instinkt.  
Tukaj, pred seboj imamo, se pravi, tega 
pranskega duha.  
Srčnega ovijalca, kateri se ovija okoli vas kot 
zasnovnik in nastane nekakšen bermud kot del 
kristala ali del trikota.  

 
Takrat lahko nastane težava. To se dogaja lahko samodejno, ne da bi se vi tega zavedali ali pa 
ga gradite zavestno, ker se tega zavedate. 
 
Ko se tega zavedate, ne morete več stopiti nazaj. Ni poti nazaj, dragi moji! 
Ko se prvič zavedate, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je dobro in kaj ni dobro, dragi moji, ni 
poti nazaj! Ne morete stopiti nazaj, ker ne smete stopiti nazaj! 
 
To pomeni, da takrat pridejo na površje preizkuševalci.  
 
MALI MOŽGAN JE REPTILSKI MOŽGAN 
 
Mali možgan je veliki možgan. Izjemnega pomena!  
Mali možgan ima v sebi zasnovke, takšne, brbotajoče se kristalčke. Mini kristalčke, takšne 
drobne, različne, barvitostne energije, kateri se skrivajo v možganu kot kristali v malih 
možganih. 
 
Pred časom Smo jih zelo lepo zakrili, opevali, da se ne bi prestrašili. Zakaj Smo tako opevali? 
Ker so res briljantni. Ker so res fenomenalni. Ker so res čudoviti. Različne barvitosti se 
skrivajo v malih možganih. Vendar, vse barvitosti so na kupu, kot jih imate svoje čakre – tako 
zgoraj kot tudi spodaj, kot v ozadnemu delu hrbtišča, ob bokih, ob krajnih straneh, se pravi, 
kjerkoli se vaše telo lomi in prelomi, toliko malih pikic ali povezovalnih niti kot je vaših, 
pazite to!, čaker, toliko jajčkov se skriva ali je vse vpeto v ta mali možgan. 
 
Mnogi ste te kristale že odstranjevali. In to je tisto, kar pelje k vaši zmagi. Zakaj? 
Ko odstranjujete to in ko pridete preko polovice teh barvnih energij z odstranjevanjem, to se 
imenujejo ti kristali v malih možganih, se prebudi ali nekako prične ta osnova kot gomolj, 
drseti navzven izza hrbtišča in se iz vas, v določenemu momentu, izlušči reptil. 
 
Vsakdo, kateri se je rodil ali povil z malim možganom, ima v sebi reptila. Zato se nikakor, 
nikoli nikomur ne posmehujte, ali pa se jih ne bojte, če so pač reptili obujeni in živeči v temu 
življenju ali vstajenju. 
Nimate ravno največje sreče, če ga imate ob sebi ali pa niti ne največje nesreče, ker se boste 
skozi to mnogo naučili in mnogo zgradili, če vas oni ne bodo do smrti popili. 
 
Bodite pozorni! 
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Reptil, kateri zdrsne čez določen čas, ko je izpraznjen možgan, se dobesedno začuti, kako 
izstopi. To je tako kot veliki krokodil. Na vsakih piramidah egipčanskega časa so opevani in 
čaščeni reptili kot nadzorna bitja. To je bilo umetno vrinjeno v možgan oziroma umetni je 
mali možgan vstavljen v ta veliki možgan, v samo človeško vrsto ali to postavitev. 
To je nekaj, kar boste doumeli čez določen čas. 
 
To bitje je tisto bitje, katero se povezuje s Temo, a hkrati lahko tudi s Svetlobo. Je bitje, 
katero je v nekakšni sredini. Je nad vami, kot nad zasnovnikom in je hkrati tisti, kateri je 
dominanten in vas lahko malce ščuva, malce lisiči ali prelisiči in vas vedno znova pregovarja. 
Pregovarja. Nagovarja. In vas manipulira že od rojstva. 
 
In ta energija, če uspešno opravi in izpelje vse, kar ima v svojemu umu kot nalogo, kot 
zaroto proti vam, da vas prelevi, pretoči in se preko zasnovnika precedi, greste v naslednje 
rojstvo kot reptil. 
Od tukaj ta manipulacija Zemlje. 
 
Reptili so zelo mogočna bitja teme, programa, a hkrati tudi izjemne veličine. So izjemnega 
pomena! 
 
Reptili so bitja teme. Njim je fokus, da vas imajo pod svojim okriljem. Tako kot instinkt. On 
vas želi imeti pod svojim okriljem in vas voditi. Tudi reptil se trudi biti vaš in vas imeti pod 
svojim okriljem. On se povezuje s temo, z globino, z Zemljo, z upepeljenimi telesi. 
 
Torej, upepeljena telesa, svoja lastna telesa, imate vedno v podplatih.  
Vsakdo, kateri je živel življenje na Zemlji, na planetu Zemlja ali kateremukoli drugemu 
planetu, vendar, tam so drugje poshranjena ali shranjena – nekatera so v kosteh, vendar 
tukaj, kar je na Zemlji življenja, kar so bila materična energija ali tisto, kar je šlo v materiji, pa 
se shranjuje dobesedno po telesni strukturi v noge. Vpeti so v podplate in se te usedline iz 
vsakega telesnega življenja shranjujejo vse do popkovnega dela. Več ne gredo, ker takrat 
vam že poberejo in že darujete vi za druge. 
 
Tako bodite pozorni! 
Reptil se povezuje z usedlino fizične materije. Fizična materija pa je bila tista, katera se v 
temu življenju ni reinkarnirala. Torej, to so tista pozabljena telesa, katera so bila iznakažena 
telesa, izmaličena telesa, poškodovana telesa. Morda so bili to kakšni spački energij ali 
zvitkov ali spajanje vsegá, kar se je tam dogajalo, da je nastalo neko telo nečesa ali od 
nečesa. 
 
Ni pomembno zakaj. Pomembno je, da dojamete in razumete. 
 

Torej,  v podplatnemu delu, v levemu delu, točno tukaj spodaj, točno 
tukaj spodaj, je vpeta čakra stopalnega predela.  
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Ob levi strani, točno tukaj, do gležnja, se pravi, 
točno tukaj, do gležnja, je njihova prana. Je 
pranska ali osnovna energija, katera se povezuje 
z gležnjem.  
Šibka gležnja se povezujejo in padajo prav zaradi 
tegá.  

 
BITJE PEPELA 
 
Pazite to! 
Tukaj je vkoreninjena energija pepela.  
Zato nikakor ne smete, tako kot veste, iti v meditaciji skozi podplate, odpirati podplate in se 
prizemljevati v osrčje Zemlje. To je nekaj, kar reptili želijo! Zato so tudi dali v duhovnosti 
toliko znanja in širine in modrosti na svoje strani, da so vas vodili, ker vi niste razmišljali, ker 
vi niste čutili, kaj je prav in kaj narobe, ker niste zaznavali, da je tam nekaj, kamor ne smete 
iti kot zasnovniki. 
 
Ko vi skozi meditacijo meditirate, se povezujete in poganjate korenine skozi podplate v 
osrčje Zemlje, kot so vas učili, greste najprej skozi svoje usedline, poškodovanega tkiva, 
poškodovanih teles, vsegá, kar je neuporabnega za ta čas, a hkrati vaša zgodba, vaša 
zgodovina. Skozi to ali ta usedlina na levi strani, se tvori bitje – bitje pepela. Mi mu bomo 
dejali preprosto bitje materije ali bitje pepela. 
 
Saj poznate.  
Energija je le misel. Misel je prah. Prašina in to, kar je bilo v spominu, kako ste izgledali, je 
pravzaprav transformirana svetloba trenutka, iz katerega se v spominu sestavlja telo. Tako 
nastane prašina ali prašna energija spomina, ker vsaka energija, katera ima spomin, zmore 
ustvariti telo. 
Iz teh prašnih delcev se lahko, če bi ločili delček po delček, ustvarili vaše različne podobe, 
karkoli ste pač bili. Ker vsaka energija ima svoj spomin svojega telesa, kaj ste bili, kdo ste bili, 
kako ste izgledali po materiji, se pravi, to je tista usedlina. In tako nastane bitje nekakšnega 
pepela ali Zemlje ali življenja. Mi mu Bomo dejali bitje pepela, bo lažje. 
 

Reptil se torej povezuje s tem bitjem.  
To bitje se povezuje lahko z vami kot z zasnovniki, če 
se seveda povezujete z mrtvimi. 
 
 
 

 
Pazite to!  
Mrtvi, vsi tisti, kateri delajo z mrtvimi, se morate zavedati, da se mrtvi delijo na tri plasti.  
(prva) Mrtvi so upepeljena telesa ali telesa iz te shrambe, katere prenašate.  
(druga) Mrtvi so lahko razkrojka, kateri se razkrajajo.  
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(tretja) In mrtvi so lahko le spomini ali duh, kateri prosto se giba in nagiba, odhaja ali 
prehaja. Tega duhá vi lahko varno zovete, varno se z njim povezujete, pogovarjate ali 
dogovarjate, če vas je on, seveda, izbral za to. 
 
Kadar pa vi zavestno zovete, pa vi ne veste katera usedlina ali katero bitje se bo odzvalo, 
morate biti zelo zelo previdni!  
Ker, to so mrtve energije, katere se sestavljajo in katere upajo na obuditev, zato so shranjene 
v telesu in lahko prehajajo, če se gibajo prosto po Zemlji, pridejo lahko v delnih deležih, kar 
pomeni, da niso celovitostne. Tako lahko vidite duhá – brez oči, brez rok, brez nog ali le 
košček od njega. To je prvi znak, da on ni celovitosten in da bo nekaj pobral od vas. Od vas ali 
od kogarkoli. Zato je vedno pomembno, da je duh ali celota, s katerim se povezujete, 
celoten, drugače se ne povezujte!  
 
Ta energija, se pravi, tega pepela je torej bitje pepela ali bitje materije, se povezuje z 
reptilom, ker je bitje materije na takšni frekvenci, da ni bilo tako zelo častno ali veličastno, da 
bi ga obudili in spustili v zadnje življenje, da bi se soočili s popolnostjo svoje lastne karme, 
bita ali prvobita, vas nekako reptil ves čas vašega življenja kroji in ukroji.  
 
EGO 
 
Tako nastaja nekakšen spomin, se pravi, ko dva ustvarjata določene deleže momenta in vas 
peljejo preko dneva, vas preizkušajo, nastaja vzgoja. Nastaja vzgojni postavitveni red in tako 
ustvarjate svoj temperament.  
 
Svoj temperament ustvarjate kot ego. Opevanega ga imate kot ego.  

 
Ego je nekako postavljen na vaši levi strani, rahlo hrbtni strani. 
 
 
 
 
 

 
Tisti, kateri imajo močan ego in so zelo zelo prodorni, polni samega sebe in prepolni, da se 
upajo dreti in zadreti nad nekom in celo odrasli osebi vsiljevati svoj prav, si zelo hitro 
zamislite, s kom se povezujete in kam pravzaprav plujete! 
Prej, ko boste ozavestili to, lažje vam bo, prej boste spremenili program, prej boste sebe 
nadgradili in poskušali iti navzven. 
 
Ego je ubijalec vaše razsodnosti! 
Ego nastane iz vsakega življenja svoja postavitev. Če imate v vsakemu življenju dovolj ega, se 
usedlina nad usedlino poseda in tako nastane močno bitje, trojno bitje, katero vas 
manipulira.  
 
Torej, reptil, pepel in ego so tri bitja, katera so v postavitvi postavljena tako, da vas peljejo 
v temo.  
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In ko vas ujamejo kot zasnovnika in vi ne razsodite kaj in kako, se lahko povezujete čisto v 
napačnih postavitvah. In s to trojico nikoli in nikdar ne morete priti navzgor v večnosti 
večnosti in iti domov! 
 
Zakaj? 
Ker je to program, na katerega niste ponosni in ga ne morete sprejeti. Pa tudi, če ga vi želite 
sprejeti, vam ga vaša duša ne bo spustila nazaj. 
 
Pazite to! 
Ta trojni program oziroma ta trojica, katera se povezuje, vas pelje pravzaprav v postavitev 
ponovnega rojstva ali vstajenja. Med njimi se torej vrši vojna – kdo bo prevzel telo? Reptil, 
ego ali pepel? 
In ne vi! Vi ste le žrtev kot zasnovnik, če niste zmožni zapaziti kdo ste, kaj ste in zakaj ste! 
 
Zato, dragi moji, zelo hitro se vzemite v roke in pričnite opazovati in nadvladati samega 
sebe!  
Ne spreminjati svetá okoli sebe, predvsem v družinskemu krogu, nikakor ne! 
 
Vendar, to ne pomeni, da svojega otroka ne boste trdo postavili, če bo zahajal iz poti. 
Vendar zahaja iz poti, ker vi niste postavljeni! Če ste vi vzgled in imate dobro postavitev, 
imate veliko večjo možnost in priložnost, da bo tudi vaš otrok, vsekakor v določenem 
momentu, se povlekel na vas in skozi vas odskočil ali odcvetel. Razen, da nima takšne karme 
postavljene, kjer se nekako tre sam s seboj. So tudi izvzetki ali izjeme. 
 
TROJICA ZGORAJ IN TROJICA SPODAJ 
 
Torej, imate trojico zgoraj in imate trojico spodaj. 
 
Pazite to! 
To so bitja, katera vas lahko, ali prikujejo v novo rojstvo ali pa izpustijo v večnosti.  
 
Vendar, kaj morate narediti? 
Tako kot zgoraj, se povežejo bitja instinkta, bitja pranskega duha, bitja srca in zasnovnika, 
se pravi, je to postala ena, enostna energija, ena celovitost, kateri se medsebojno 
prepletajo, povezujejo, odpirajo in nekako postavljajo svet Zgoraj. 
 
Enako se dogaja spodaj. 
Vendar, če je zgornje polje močnejše in ga vi zapazite in pričnete res zavestno graditi, da 
sesujete sami svoj ego in sami svojo »popolnost« v napačnih pozicijah, kar je največja 
umetnost, to pomeni, da zmorete umiriti tudi svoje telo. 
 
Vedno, kadar se povezujete s tem levim predelom – z malim možganom, s pepelom ali 
reptilom, se pravi, s tem pepelnim delom, pomeni, da ste zelo nervozni, da ste zelo 
depresivni, da ste zelo eksplozivni, da ste zelo popadljivi, zelo nadzorni, zelo kričaški, zelo 
udarni. Udarite. Tepete. Grabite. Hodite. Lomite – kogarkoli: živali, rastline, ljudi in sami 
sebe.  
Znova štiri točke! Tudi vi ste vpeti v ta koncept tega postavitvenega reda. 
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Ko se vi odločite zavestno, da boste vi se povezovali z zgornjim delom, se 
pravi, se morate najprej osvoboditi reptila – to je ta preizkuševalec, kar 
Smo tudi, pred letom že nekako opevali in vas peljali po tej postavitvi, kar 
danes ne Bomo opevali. Lahko si pomagate z gradivi, kar Smo opevali in 
podajali ali s kakšnimi obnovitvenimi delavnicami ali pa si medsebojno 
nekako obrazložite, se pravi, je to tisto nekaj, kjer se izprazni mali 

možgan. 
 
Se pravi, odtrgate prvo sveto temno trojico in ga izluščite iz tega 
predela. 
Ko se osvobodite tega reptilskega dela, postanete bolj umirjeni, 
morda bolj sfokusirani. Bolj nekako veste, kaj hočete in česa 
nočete. 
 

 
Ampak, tukaj nastaja težava! Ker takrat že veste, kaj hočete in nočete, vendar, padate na 
preizkušnjah.  
Takrat vam bodo preizkušnje postavljali vaši – ne Zemlja, vendar vaši –  se pravi, pepelno 
bitje in bitje temperamenta ali ega.  
Ker ste enega izpustili, ste dva izgubili ali jih želite pogubiti. Torej, ta dva vam bosta podajala 
preizkušnjo, se povezovala z Zemljo, vas postavljala v svet preizkušenj, vam postavljala tok 
dneva, naklepno tako, da boste vi omagali, omahnili, obupali, se zgrozili in se pretočili na 
njihove strani. 
 
Vendar, ko odstranite reptila iz malih možganov, imate svojega najvišjega bojevnika, 
vojščaka ali nekoga, kateri je na vaši strani. Ta vam prične pomagati in vas čuvati. 
 
Vendar, pazite to! 
NIKOLI V SVOJEMU OBSTOJU SE NE POJDITE SPOREKATI Z NJIM! Pomnite in zapomnite si 
to, da ne boste tako kot Naša Mala Lana! Ne delajte tegá! 
 
On je močnejši. »Pametnejši.« Ne vedno »pametnejši!«  Bolj iznajdljiv. Vidi vse od 
vsakogar in ne mara in ne ljubi kljubovanja, ugovorov in nekakšnega derenja. To si 
zapomnite! 
 
Če boste prijazni, ponižni, se boste zelo dobro razumeli. Če boste šli proti njemu, vas bo 
hitro sesul, vas prestrašil in vam postavil mesto, ne glede na to, ali je zgoraj. On bo pričel 
sodelovati s to sveto trojico zgoraj, s tem diamantom ali s tem bermudom, vendar tako, kot 
bi bil odmaknjen in bo gledal.  
Če bo nekdo iz njegovega sveta poskušal napasti vas, vas bo ubranil, vas bo čuval. Vendar, ne 
pojdite v spopad, še manj pa v pametovanje in preoblikovanje, da mu ne boste kaj 
modrovali, kaj se spodobi in kaj se ne spodobi. Ne delajte tega! Tudi, kako uživa hrano in 
kako jo ne uživa hrane – pustite to pri miru! 
 
Tako se boste nekako pričeli osvobajati prvega bitja. Reptila ste postavili zgoraj, vendar, še 
vedno ni spojen s tem vašim bermudom. Takrat vas prične svet Zemlje lomiti, postavljati, 
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treti, preizkušati in delati tisoče in tisoče stvari proti vam, da boste obupali in da boste 
prestopili, »tako rekoč« kot k njim, na Zemljo, v zemeljsko stvar. 
 
Vendar, če vi zavestno znova sebe postavljate in ne padate na preizkušnjah in ne rohnite 
nad njimi, vendar pričnete opazovati, vidite, kako vam Zemlja manipulira postavitve. To so 
bitja, katera niso povezana z vašo avro oziroma v temu avričnemu sistemu, ker vsa ta bitja, 
katere Smo imenovali ali opevali, so v vaši avri, dragi moji – v vašemu telesu, v vaši 
energiji, dokler ne pride neka postavitev. 
 
Torej, ko vas Zemlja preizkuša, to opazite! Ne bentite. Ne pljuvajte. Ne godrnjajte. Ne 
hodite se tepsti z njimi. Ne delajte tegá! 
Vendar, bodite modri in opazujte. Učite se po reptilu!  
 
Opazujte, da vidite, kaj bodo naredili in postorili. 
Ko vi dojamete in vidite, da vas oni preizkušajo, bodo vsekakor zelo hitro popustili. Nič ne 
odreagirajte! Če ste modri – pustite, da se odvije, kar se ima za odviti. Takrat pade vaš ego! 
 
Ko dosežete to nadvlado, pade vaš ego in se sesuje v prah. Prah se razlije v materijo, v 
spodnji del, desni del, vašega podplata. 
 
Takrat se bitje zlije v materijo po desni strani in se združi v spodnji vrh bermuda, torej, 
tukaj, tik pod spolno čakro. Zato, dragi moji, če dosegate to postavitev, imate veliko težav v 
spolnosti. Ne morete doživeti velike erekcije ali užitka, dokler se ne popolnoma sprostite 
oziroma ne postavite v takšno fazo, da nadvladate tudi ta dva v spodnjem delu. 
 
To je tako, kot bi se plast Zemlje zaprla. Pod popkovnim delom lahko opazujete tako, kot bi 
gledali svet pod seboj.  
Takrat pričneta se zlivati prah in ego. Si predstavljate? Nastane eno mogočno bitje. To 
mogočno bitje, kar ste bili vi, kar je bilo vaše iz tega življenja ali iz drugega življenja ali 
vstajenja, se pravi, se naenkrat, ob prvi priložnosti, katero dobi, poveže s svetom spodaj.  
 
Ne more biti samo eno bitje, zato prične iskati rešitve. Navzgor več ne more iti, ker se zapre 
plast Zemlje, v takšni gostoti, ker je ta srčna energija ali srčno polje pritisnilo vse skupaj 
navzdol v to globino ali v to postavitev, da nikakor ne more ta energija ali to bitje prodreti 
navzgor.  
 
Bodite pozorni! 
Takrat se podzemlje prične odpirati in gomazeti proti vam in čaka priložnost, da vi odprete 
podplat.  
Ko vi enkrat zmeditirate po takšnih rušenjih v telesu in preoblikovanju telesa, duhá in novega 
življenja, ker vi sebe postavljate – kaj je prav, kaj je narobe, kakšni boste, kako boste v 
svojemu življenju, kaj boste v večnosti, kaj boste v popolnosti, ste vi pripravljeni na polet. 
Vendar, nekdo spodaj vas ves čas drži, ker se mora odluščiti še podplat.  
Takrat pride bučenje, gomazenje iz globine, prav iz globine Zemlje in ko se vi odprete v 
podplatu, imajo tako kot nit, skozi katero se zmorejo medsebojno povezati. In takrat pride 
v vaše stanovanje marsikaj. 
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Ne v vašo avro, vendar v obronek vaše avre. 
Zato vam prične v prostoru gomazeti, praskati, se nekako opotekati, ropotati. Vam je zelo 
neprijetno, pa niti ne veste zakaj.  
Takrat te energije pričnejo iskati možnost in priložnost, kam se bodo zvakuumirale. 
Pričnejo se vakuumirati na predmete, na energije. Se pravi, najdejo svoja telesa. Oprimejo 
se rajnih predmetov. Oprimejo se cerkvenih energij. Oprimejo se vsegá, kar je spodaj. 
 
Zato bodite pozorni! 
Če nekoga res sovražite, pa vam je dal neko krasno, lepo darilo, iz katerega ste si marsikaj 
opomogli, verjemite, tudi tam se prime ta energija. 
 
Tako v prostoru nastajajo kepe. In tako nastane vedno večja gosta energija. In ko pridete v 
prostor, naredite kar »flj« in zaspite, ker vas energije pričnejo sesati. Kaj pričnejo delati?  
Iz predmetov pričnejo trgati vašo avro in sesati vašo življenjsko energijo zato, da bi prišli 
do zasnovnika, da bi oni raztrgali zasnovnika, da bi ga uničili, da bi znova postavili tako, kot 
je bilo. 
 
In, ko vi pričnete poganjati ta postopek, se morate zavedati, da ni poti nazaj, ko greste v 
duhovnost, ko iščete tisto nekaj več, ni poti nazaj! Ne glede na to, kako vrsto duhovnosti 
izbirate. Ni naša popolna duhovnost, niti vaša. Popolna duhovnost je tisto, kar vi ste! To si 
pomnite in zapomnite! 
 
Ko vi vibrirate, zavibrirate kot zasnovniki Zgoraj. Tudi, če prebijejo v svet materije, vam ne 
morejo nič narediti, ker ste prosojni, ker vibrirate na pravi postavitvi, na pravi frekvenci, oni 
potem izgubijo in se raztreščijo, kot bi se raztreščili na prah in poniknejo v zemljo kot oblak. 
 
Tako se vi lahko sami sebe sprogramirate in preoblikujete. Vendar, te preizkušnje znajo biti 
zelo trpke. In tisti, kateri ste zelo dobri, ste zelo srčni in zelo s srcem verujete, zelo s srcem 
sledite, vam je najtežje, ker ste prav v temu, ker vas Zemlja ne želi izpustiti.  
Kdo bo koga? 
Ali vi, kateri lahko v večnosti živite in postavljate svoje vstajenje ali pa Zemlja, katera je 
nekako izgubljena pepelnata energija, iz katere nimate kaj iskati ali pobrati. Tukaj je le kdo 
bo koga? Le eden je lahko na vrhu. Lahko ste vi. Lahko smo Mi. Lahko so oni. Lahko je 
kdorkoli drugi. 
 
Naša moč, naša postavitev ni postavljena, da bi bili Mi v vrhu. Nam ni fokus. Nam ni smisel. 
Mi imamo svoj mir. Mi imamo vse tisto, kar rabimo in porabimo. Mi Smo, to kar Smo. Vi pa 
še niste to, kar mislite, da ste!  
 
Zato bodite zelo previdni, ko se sestavljate, da ste budni in da sledite svojemu srcu. Svoj 
mir v sebi boste našli torej, če se boste znebili vsega tega bermuda, katerega Smo opevali. 
Ni lahka pot. Je pa zmagovalna pot.  
 
Ko se vi pretočite zgoraj, ko pade ta oblak, ko se oni vrnejo v prašni delež, vi lahko preprosto 
že zapustite Zemljo in odidete drugam. Vendar, tukaj pa imate eno težavo.  
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Naša Mala Lana je nedolgo nazaj, nazaj – Sem pobral malce domači izraz, pred časom dejala: 
»Vsakdo mora imeti priložnost, da popravi in da spremeni zapis! Tudi tisti najslabši!«  
 
Malce Smo jo gledali. Malce Smo se muzali, ker je to nekaj, kar Smo si Mi v večnosti želeli. Pa 
Smo jo izzvali, pa Smo dejali: »Dobro. Če Ti misliš, da lahko vsak prašni delec spremeniš, da 
lahko Zemljo spremeniš, pa dajmo, naredimo to!« Pa Smo Jo treščili v ta oblak. 
 
Si predstavljate nekoga, kateri izziva svojo lastno »usodo«? Kateri je Zgoraj in pride Zgoraj, 
sestavi vse Zgoraj in ga treščite spodaj, med same smrtne sovražnike?! Zaprete pokrov in ga 
pustite spodaj. Bolje, da odidete, ker drugače vam poči srce. 
 
Tri leta Smo potrebovali, da Smo Jo spametovali, da Smo Ji poskušali dopovedati, da ne 
morete spremeniti misli spodaj. 
Ona je tri leta spodaj tečnarila, da lahko spremeni vsakogar spodaj! Postala je zaveznica. 
Postala je prijateljica. Postala je zaveznica vsakogar, kateri je bil izgubljen in pogubljen. Iz 
dlani so Ji pričeli jesti, ker jim je pričela dajati ljubezen, toplino, prijateljstvo, iskrenost, 
hrano, dotok – vse od vsakogar. Po več letih trdega dela je spremenila svoj lasten oblak. Kar 
Smo zgradili zgoraj, je zgradila Ona spodaj. 
 
Če je zgradila Ona, zgradite tudi vi! 
Kar pomeni, ko zgradite spodnji del, vsako misel spremenite, vsak pepel spremeni svoj 
zapis in ga obrnete v dobro, v takšno postavitev, da sam pepel prične izhajati iz Zemlje. 
To je bil naš izziv! 
 
In kaj je naredila? 
Po več letih trdega dela in vztrajnosti, je ta Mali deklič svoj oblak milijonske in milijonske 
množice bitij, duhov prepeljal znova domov. Pripeljal jih je do materije in jih pričel izpuščati 
skozi materijo, transformirati v Svetlobo. 
Razen dveh so odšli vsi. Vsi tisti so se spajali in povezovali in tako je nastalo novo, čisto 
okostje za novo bodoče bitje, katero bo sestavljeno in lastnega Njenega bita in prvobita. 
 
Kaj mislite, kaj to pomeni? 
To je točno tisto, kar ste bili, predno ste na Zemljo odšli. 
 
Dva bita sta ostala. To sta bila dva Vladna moža, katera sta Jo spremljala, ne da bi Ona vedela 
za to. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se dela karmično luščenje, se gre v vsak takšen bit, v vsak takšen program. Če se ne 
naredi karmično luščenje v času življenja, ga delate kasneje, ko nekako duša dozori in se 
sooči z vsakim deležem in se pretakate in preoblikujete. 
 
Če želite imeti svojo lastno bodočo materijo, tako, kot ste bili nekoč v prvobitu in v 
celovitosti, dokler niste v prvo rojstvo prešli, morate pobrati vsakogar. Vsakogar spodaj, 
vsakogar zgoraj. Torej, sestavi se polje zgoraj – iz tistih treh, kar Smo jih opevali, sestavi se 
bermud. Iz teh spodaj sesujete v prah in poberete prah, preoblikujete prah. 
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Če je zmogla ena Mala Lana, zmorete to tudi vi, čisto sami! 
Veliko prednost imate, ker vas peljemo, ker vas usmerjamo. Ker vas popeljemo preko vsegá, 
da sestavite svoj lasten oblak. 
 
Ko sestavite in ko ozaveščate to postavitev, se ta postavitev pretoči in se odmakne od vas. 
Trpljenja več ni. Ni več usedlin. Ni več karme. Ni več pretokov. Ni več tistega nečesa, kjer bi 
bili ujeti zaradi baze Zemlje. Vendar ne pretokov, takšnih, povezovalnih, kot ste sedaj 
pomislili na to, da boste zgoraj tudi »odpuknjeni« in vas ne bo več v povezavi zgoraj. Narobe! 
Napačno! Napačno mišljeno. 
Se pravi, kanali, kateri niso več potrebni, ker sami postanete čisti prevodnik vsegá in 
vsakogar. 
 
Zato vam prišepnem – delajte na sebi, sestavljajte sebe! 
 
Vendar, da bo vam lažje vam Bomo prišepnili še nekaj kratkih detajlov. 
 
Ko se poveže instinkt, pranski duh, srčna energija in zasnovnik prične rasti in vibrirati v 
osnovi, nastaja spirala. Spirala se odpira navzgor. Iz vas se preda laser ali snop svetlobe in 
Tisti, kateri Smo Zgoraj, Tisti, kateri Smo od drugje, drugje postavljeni ali usmerjeni, lahko 
preprosto le pogledamo navzdol, da vidimo, kakšna barva lasu raste nad nekom. Ni nam 
potrebno iti navzdol. Ne potrebujemo tegá. Pogledamo le navzdol, kaj se pod nami dogaja in 
vidimo barvne nianse. Snopi svetlobe se različno barvajo in obarvajo. 
 
Tisti, kateri so iskreni, žarijo in pridejo skorajda do Nas.  
Takrat se lahko dotaknemo tega lasu, se odpre kanal, se razširi kanal in se nekdo od 
Svetlobnih bitij spusti med vas. 
Tako Svetlobno bitje lahko prične delati z vami. Sodelovati z vami. Vas pripravljati na proces 
prebujenja. Na proces postavitve ali sestavljanja ali spajanja. 
Takšno bitje vas prične učiti in voditi. Takrat pričnete intenzivno slišati glas, videvate, 
čutite – vendar, znova le do takšne mere in od takšne postavitve, do koder se je vaša 
svetloba zalesketala kot las. 
 
Ponižno prosim, ne sprašujte Me, do kod seže vaš las, vaš glas! Vse je od vašega srca.  
To kar ste in toliko kot ste zgradili sebe ali gradite sebe, toliko visoko se odzvanja vaš las. 
 
Bolj, ko boste sebe poslušali, bolj, ko boste iskreno postavljali sami sebe, bolj boste zgradili 
gor, bolj bo nekako izstopala ta energija tega lasu. 
 
Kaj se zgodi? 
Ko se ta snop svetlobe na vrhu odpre, nastane tako kot velika tuljava. 
 
In, pazite to! 
Si predstavljate? Spirala na vrhu, katera nastane ogromen lijak? In ko vi iskreno prosite, 
iskreno molite, iskreno po lastnemu bitu in duhu radujete, rotite, darujete kar koli, ste vi 
kot na zvočniku, kot bi vas celo Vesoljno stvarstvo poslušalo in uslišalo. 
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MAGIJA 
 
Zato bodite pozorni! 
Če ni to od srca, se enako zgodi v spodnji del, v globino. 
Ko vi rečete, prosite: »Zakaj je on dobil toliko denarja? Zakaj ima on takšen avto? Zakaj ima 
on takšno ženo? Zakaj, za božje rovte, ima on tisto nekaj, kjer bi se jaz kar stisnil?« 
 
In pričnejo se preklinjanja. Prične se zavist. Prične se jeza. Prične se obsojanje. Prične se 
magija. 
Magija! Peta točka vašega spoznanja! 
 
Iskrenost napačnega polja oddaja tuljavo in zvočnik. Ta zven, zvok se odzvanja v globino, v 
samo globino samega etra. 
In od tam se odzvanjajo bitja. In v vaš lijak pričnejo prihajati bitja. In vi ustvarjate magijo, 
ne da bi se morda tega zavedali. Ali pa se! 
Če ima nekdo lepo ženo in bi jo imeli vi, ustvarjate magijo. Zakaj pa jo ne bi imeli rajši vi? 
Zakaj bi jo moral imeti on? 
 
Pa to ni nič narobe, če si želite! Vendar, ne bodite zlobni. Ne bodite hudobni. 
 
Odzvanjajo se bitja in pridejo k vam. In oni pričnejo poslušati in vas pričnejo uslišati. Pričnejo 
plesati okoli vas. In vi jih zaznate, da je neki glas ob vas. Začnejo vam pihati na dušo. Vam 
pričnejo postavljati vse tako, da bo lepo za vas. Pričnejo vam saditi rožice, »rožice«. Pričnejo 
vam ponujati vse od vsakogar. Ponujajo vam, da vas bodo peljali do denarja, do bogastva, do 
posla, do žená, do moških. Kdo bi vedel, kaj si vse želite in ste neprivoščljivi? 
Vse to in še mnogo več vam obljubijo in vam celo darujejo, vam celo omogočijo, vam dajo 
vse od vsakogar. 
 
In oni odidejo, ker vi to sprejmete. In ker se vi v tistemu trenutku dobesedno zlijete z njimi in 
priznate, da je to točno tisto, kar si vi želite. 
In takrat bitja dobijo signal, dobijo dovoljenje, odidejo in naredijo spor. Naredijo 
nespametnosti. Naredijo nekaj napačnega, da se sosedu nekaj zgodi. Morda se mu kravico 
umori. Kdo bi vedel, kaj vse se mu zgodi? 
 
In vi ste v tistemu trenutku šokirani, ko gledate k sosedu, a hkrati zelo presenečeni, ker 
opevate: »Vauuu, pa točno to sem si jaz želel in točno to se je zgodilo!« 
 
Popolnost! 
Bitja teme so vas uslišale, naredile in prišle nazaj. In čakajo. In vas znova pocrkljajo. In vam 
znova pihnejo na dušo. In vi se počasi zavedate, da vas nekdo posluša, vam sledi in vam 
ugodi. 
 
Tako lahko na nezavedni ravni zdrsnete nekam, kjer vam mesta ni. 
Ko pridete do točke žrtvovanja, kjer oni naredijo vse in njihova energija postaja močnejša 
od vas samih – zakaj postaja močnejša? Ker poberejo duše od tistega nečesa, kar ste vi 
poslali uničiti ali pa ste si vi srčno zaželeli. 
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Vam na kratek rok ugodijo. Na dolgi rok imajo oni vse v sebi. In kaj se zgodi? 
V prvemu momentu, ko oni prerastejo vas, napadejo vas. 
 
Pazite to! 
To opevam zato, da boste morda bolj pozorni na to, kaj se vam dogaja ali godi! 
 
Tako kot vaš piton. Imate kačo pitona. Raste z vami. Naenkrat vas prične meriti, vam leze 
pod posteljo ali ob posteljo, ob telo in vas meri. Ne meri vaše lepote, ker ga vaša lepota niti 
malo ne zanima. Meri, ali je tako mogočen, da vas lahko pogoltne in požre. 
 
Enako se dogaja pri njih. 
Ko bo piton prerastel vas in bo močnejši od vas, vas bo stisnil in pogoltnil in boste postali 
njegov plen. 
Tako ta bitja, katera se odzvanjajo iz globine, postajajo močnejša in vi postanete njen plen. 
Naenkrat vas prelije. Vas napadejo. Vas pričnejo rušiti, ne da bi karkoli takšnega, posebnega 
naredili, doživljate napade in se soočate z nečem, kar ste sami ustvarili.  
 
Zato se ozirajte v sebe in bodite pozorni kaj delate, kaj dajete, kaj postavljate! 
 
ISKRENE PROŠNJE, ŽELJE IZ SRCA 
 
Kadar pa ste zgoraj, dragi moji, pa ravno tako prepletate in postavljate želje.  
Vendar, ker vi se veselite, radostite – vaša energija se razpršuje in se želje uresničujejo. In 
takrat, tudi, ko molite in prosite za druge, se dobesedno ta energija kopiči in k vam prihaja 
vedno več bitij, vedno več. Vendar, ta bitja se medsebojno ne spajajo, vendar naenkrat 
nastane polje. Polje bitij, kateri prihajajo k vam, skrbijo za vas in zato jih tudi začutite. In 
zato jih ravno zaznavate, kako nekako sodelujejo skozi vas, vam pomagajo. In karkoli 
prosite, morda le za eno preprosto parkirišče, vam bodo ugodili in vam bodo pomagali. 
 
Vendar, ta bitja Zgoraj, nikoli ne bodo poslužila v takšni meri, kot ta spodaj. Ker njim je v 
interesu, da se polje odpre in da vi pridete zmagoslavno med njih, pred njih in da postanete 
del njih. To so Oni, kateri so prvobitno bili, kar ste tudi vi v osnovi prvobitno bili. 
 
Zelo malo je takšnih, kateri so bili ustvarjeni za rušenje. Vendar, med vami ni niti enega 
takšnega. Vse ostalo so plasti, so življenja, so izkušnje, katere vas oblikujejo in postavljajo. 
 
In vi kot zasnovniki imate to opcijo, možnost in pozicijo, da zaznate, kaj želite biti. Da 
zaznate – ali polje spodaj ali polje zgoraj. 
 
In sedaj bi vas želel popeljati po poti, kako sebe spojiti Zgoraj in po poti, kako sebe odpeti 
spodaj, da boste lažje doumeli, lažje sprejeli, lažje odluščili to postavitev. 
Vendar, Jaz vas ne Bom peljal po poti, da boste sebe spajali z globino. Mislim, kot vidim, kot 
zaznavam, kot Smo razumni, nihče ne želi biti zloben.  
Zato vas ne Bomo spajali v zlobi in v hudobiji, vendar vas Bomo peljali po poti postavitve, 
kako sestaviti in preplesti sebe z instinktom, s pranskim duhom – tudi, če ga nimate 
prebujenega, s srčno energijo in zasnovnik. Se pravi, Bomo ustvarili ta zgornji bermud in od 
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tukaj zgoraj Bomo ustvarili polje zgoraj, da boste vi vsak trenutek vedeli in prehajali do 
svoje modrosti. 
 
Vendar, to ne pomeni, da boste vi zavestno lahko šli zgoraj in boste dejali: »Dajte modrost! 
Modrost. Jaz želim biti pameten! Jaz želim biti moder! Jaz želim pametovati. Jaz želim biti 
znanost in enciklopedija vsegá.« 
 
Ne, dragi moji! To ni tisto, kar vi mislite na bazi Zemlje. 
Tisto, kar je zgoraj, kar se povezuje Zgoraj, je modrost lepote srca. Je modrost vaše shrambe 
Zgoraj, do katere bomo prehajali tudi v naslednjemu druženju, ker vas Bomo peljali, kako 
sebe postavljati v shrambi oziroma vsi tisti, kateri imate narejeno karmično luščenje in imate 
zlati zatič, v kateremu imate to shrambo, se Bomo tudi povezovali s temi energijami.  
 
Tisti, kateri nimate tegá, nič zato! Ni pomembno, ali imate ali nimate. Vas Bomo ravno tako 
peljali Zgoraj, ustvarili nekaj Zgoraj in v nekemu momentu, ko bo pravi čas, se bo na ta 
privesek ali na ta kanal spojilo in približalo vse, kar je potrebno narediti. 
 
Sedaj bi vas poprosil, da Mi nekako sledite. Vas Bomo popeljali skozi postavitev spajanja ali 
sestavljanja. 
 
TEHNIKA - KAKO PREPLESTI SEBE Z INSTINKTOM, PRANSKIM DUHOM, SRČNIM OVIJALCEM IN 
ZASNOVNIKOM (BERMUD ZGORAJ) – PREHOD DO SVOJE MODROSTI (posnetek 1:17:00) 
 
Udobno se namestite.  
Vsak je ovit v posebno energijo, kot, da bi vam dali pokrovčke ali skledčke nad vsakim. Tako 
Smo naredili varovala že Mi, čisto Sami. Vendar, tudi nekateri, kateri prosijo za zaščito, 
vsekakor jo dobite. Ni oviric in ni težavic. Tako, da, ne bomo se povezovali medsebojno. 
Povezovali se bomo le znotraj sebe. Zato je to zelo tisto dobro in mogočno.  
 
Poskušajte zapreti oči. Namestite se tako, da vam bo udobno in da boste nekako zelo 
udobno in sproščeno lahko sledili Moji Besedi ali svoji misli.  
 
Vdahnete preko nosa in izdahnete preko nosa. Znova vdahnete preko nosa in izdahnete 
preko nosa. Poskušajte vdahniti čim bolj počasi. Bolj počasi, kot sploh lahko vdahnete, 
vdihavajte ta zrak.  
Čim bolj počasi, da se pljučka čim bolj napolnejo in v nekemu momentu boste zaznali, tisti, 
kateri imate pranskega duhá prebujenega, boste zaznali prebuditev in dihanje z njim in se 
bo tudi dih ustavil. Pri drugih se bo izpraznil. Ni pomembno. 
 

Sedaj misli usmerite direktno v fizično srce. Kot bi od zunaj misel usmerili 
v fizično srčno polje.  
Vdahnite z mislijo, se pravi, vdahnite skozi nos, vendar tako, da boste 
vdahnili skozi srce in zrak zarotirajte okoli srca, kot bi naredili spiralo 
okoli srca. 
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Znova vdahnite, čisto počasi. Zaznali boste – ali kristalno belo energijo kot nit ali pa zlato 
energijo, katera se ovija okoli.  
 

Ko boste zadnjič vdahnili, nit, katera je kot tista, katera 
se pelje, jo speljite direktno v zasnovnika. 
Zaznajte zasnovnika. Zasnovnik je znotraj v pleksnemu 
sistemu in počasi izdahnite. Misel pustite pri zasnovniku. 
 
 

 
Znova vdahnite tako, da zrak vlečete skozi nos. Misel date v srce. Peljete zrak okoli srca 
direktno do zasnovnika. 
Naenkrat boste zaznali, kako se zasnovnik prelije, kot bi bil jajc in ovijete to belo kristalno 
energijo kot niti preko zasnovnika. 
 
Ponovite postopek. 
Vdahnite in zarotira se jajc ali avra tega ovijalca. Zasnovnik se prične vrtinčiti. 

 
Znova vdahnete.  
Se pravi, energijo skozi srce, okoli srca proti 
zasnovniku, zavrtite zasnovnika in takrat misli 
usmerite naprej, v desno polje, se pravi, desno, kot bi 
v prerezu svojega telesa zaznali, na desni diagonali 
instinkt. 
 

 
Ta dih boste peljali iz zasnovnika proti instinktu in ga napeli – kot bi ga 
pripeli na zasnovnika. Rahlo po diagonalni strani. 
 
 
 

 
Vas znova popeljem naprej. 
 
Vdah, srce – okoli srca, okoli zasnovnika in proti instinktu. Las se pelje naprej proti 
instinktu. 
 
Sedaj dobro zaznajte, kje se je vpel las. Lahko pa ga vodite tako, da mu prišepnete naj da 
svojo dlan, naj se pripne v njegovo dlan – levo dlan. 
 
Naenkrat njegova dlan – leva dlan sprejme vaš las tega diha in se ta bela kristalna energija 
zlije preko njega kot pajčevina in se prične lesketati in vrtinčiti ta energija. To naredite 
preprosto z dihom.  
 
Znova vdahnite zunanji zrak, čim bolj počasi, skozi srce, okoli srca, proti zasnovniku, 
zavrtite zasnovnika proti instinktu v njegovo dlan in opazujte proces, kako se njegova 
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energija ali njegova frekvenca prične lesketati. Kot bi bilo tisoče in tisoče njegovih žilic – 
sijočih in prepletenih. 
 
Iz njegove desne dlani, ker je orjaško veliko bitje, se spusti las naprej. 
Sedaj opazujte le njegov las skozi desno dlan. Sfokusirajte se na njegovo dlan. Ne 
razmišljajte o dihu. Razmišljajte o njegovi desni dlani, kako spušča las naprej pred vas. 
 

Zaznajte las pred vami in na drugi strani imate pranskega duha. Pranski 
duh je rahlo vpet na levi strani, kot bi bil na levi strani, diagonalni 
sprednji strani. 
Zaznajte bitje, katero je rahlo, kot bi bil mehurček, kateri prevzema neko 
obliko in se sfokusirajte na njegovo levo dlan. 
 
 
Sklenil se bo krog – torej, od instinkta se usmerite s tem lasom v levo 
dlan pranskega duha in zaznali boste, kako se je vpela ta energija. 
 
 
 
 

 
Znova se lahko sfokusirate na dih. 
Vdahnete, z zavedanjem skozi srce, okoli srca, proti zasnovniku, peljete dih z mislimi okoli 
zasnovnika v instinkt, skozi njegovo dlan – zazna se svetloba ali vsa njegova struktura in 
skozi desno dlan gre ta las naprej, v pranskega duha, v njegovo dlan. 
 
Opazujte to mogočno bitje pranskega duha, katero je tako, kot bi gledal proti vam. Kot bi 
naredili kolo. Kot bi plesali kolo ali vaše kolo, plesni korak, tako se nekako spne njegova dlan. 
 
Sedaj se za trenutek ustavite prav na njegovi dlani. 
Usmerili se boste na njegovo dlan in z dihom potisnili le naprej, od njegove dlani, skozi 
njega, okoli njega, se pravi, in zapolnili to svetločo energijo in jo potisnili naprej skozi 
njegovo desno dlan. 
Torej, misli usmerite le na dih, kot da vdahnete in takoj boste zaznali, kako dih potuje ob 
srcu, okoli zasnovnika, skozi instinkt, skozi njegovo dlan naprej v pranskega duha. Z 
zavedanjem vdahnite skozi pranskega duha. Energija se stoči okoli in preko njega in v 
njemu in se aktivira ta energija in steče po drugi strani, skozi njegovo desno dlan. 
 

Sedaj svojo fizično dlan, levo dlan dajte pod njegovo dlan, kot bi naredili 
lovilno posodico in zaznajte energijo, katera skozi njega teče skozi vašo 
dlan v vašo dlan. 
Zaznajte to. 
Zaznate migetanje. Zaznate energijo. Zaznate življenjsko energijo. 
 

 
Če dobro opazujete, energija samodejno teče skozi dlan, skozi komolec, skozi telo in 
napolnjuje vaše telo, ne da bi dihali, ne da bi se trudili za to. Opazujte proces. 
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Lahko si pomagate z dihom, če želite (vdahne), poženete hitreje energijo skozi telo in 
desno dlan obrnite navzgor. Tako, kot bi naredili lovilno posodico. 
 

Sedaj bodite pozorni – skozi desno dlan bo pričela odtekati lastna 
energija navzven. Energija teče skozi dlan pred vas.  
 
 
 
 

 
In pred vami se odpira kozmična energija. Snop svetlobe, na katerega se vpenja ta las, je ta 
energija, na katero je pripeta vsaka vaša sredinska čakra. 
 

Torej, najprej poženite skozi vašo materično dlan ta las, jo pripnite na 
steber pred vami in zaznajte, kako las teče navzgor po tej tuljavi in 
zaznajte pred seboj silhueto oziroma energijo ali ta steber. 
 
 
 

 
To je nekaj podobnega kot zdravilni beli steber, katerega imate rahlo 
majčkeno levo od sebe ali pred seboj. 
 
 
 
 
 
Ta steber pa je ta navidezna os sredinskega dela, o kateremu nič kaj veliko 
še ne veste. Se pravi, in skozi to energijo, skozi ta kanal, kateri naj pluje 
navzgor, visoko navzgor, spustite ta las. 
 
 
 

 
Na vrhu cevi opazujte, kako se las razpusti kot slap svetlobe in vam prične stekati navzdol. 
Opazujte, kako snop svetlobe ali slap svetlobe se steka preko tega kanala, kateri je pred 
vami, teče pred vami in se steka v globino. 
Pustite, naj se steka v globino, v zemljo, kamorkoli teče. Le opazujte ga. Nič ga ne usmerjajte. 
 
Znova vdahnite skozi nos in sedaj opazujte polje, katero je nastalo pod vašimi podplati – 
kot polje energije, kot bi nastala zmrzal. Kot bi voda zmrznila na jezeru ali na ribniku, tako 
nastaja takšna kristalna steklena površina. 
Ta steklena površina je zmrznjena ta energija tega svetlobnega dela.  
 
In tukaj se Bomo za trenutek ustavili. 
Pod tem površjem boste zaznali različna bitja. Skozi to zaščito ali to plast ne more nihče 
vstopati, če ni enakopraven vam kot zasnovniki. 
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V takšnemu momentu bi lahko stopili ven skozi zasnovnika oziroma skupaj skozi zasnovnika. 
Vendar, to boste delali doma. Ni se potrebno igrati sedaj. Lahko pa tudi greste, vendar le v 
svoji avri. 
Se pravi, greste ven, v pleksusnemu predelu, ste mali, se spustite na tla in lahko stopicljate 
po temu ledu. Pod tem ledom, »navideznim« ledom boste zaznali bitja, roke, dlani – se 
pravi, te ujete duše, katere so nečasti.  
Nihče ne more priti skozi to. 
In to je tisto, kar je najbolj pomembno, da naredite to plastno energijo. 
 
Če ste zunaj, se vrnite nazaj po isti poti, kot ste prešli, nazaj. 
 
In sedaj bomo nadaljevali ta proces. 
 
Steklovina, katera je pod vami, bo nekako naredila tako, kot, kot bi jo zasukali, kot bi jo 
hoteli zavrtinčiti. Si predstavljate ledeno ploskev na jezeru, katero zasuknete in obrnete, se 
ta energija prične vrtinčiti pod vami. Opazujte ta proces! 
 
Opazujte, kako nastaja spirala. Ta spirala se spušča v globino, globoko, globoko pod vami. 
Kristalno bela energija se steka globoko, globoko pod vami v svet teme, v svet nečasti, v 
svet izgubljenosti. Le opazujte to energijo, to spiralo. 
 
V nekemu momentu se bo raztreščila in nastal bo velik, velik oblak. Ta oblak je nekaj, kar 
bo pobiral vaše usedline. Razpršeni kosci, koščki te energije se spenjajo z vsakim vašim 
duhom, bitom, prahom, energijo. Nič ne vlecite navzgor, le skupaj opazujte, kaj se dogaja. 
Opazujte raztreščene deleže, kako se je spirala raztreščila, kako se je vsak droben delček te 
energije vril v vsakega duha, v vsak kos vsake misli nečesa ali energije, kar je spodaj. 
 
Znova dajte zavedanje na dih. Vdahnite in pričnite opazovati, kako se zavestno prične 
spajanje te plošče nazaj. 
Spirala se znova zliva nazaj in se vzdiguje, vendar ima v sebi ujete deleže – vaše deleže 
izgubljenih in pogubljenih deležev, kateri so bili lahko ujeti ali pa je nekdo živel na njihov 
simbiozni račun, ste zlili v ta ploskovni del. 
 
To pomeni, da ste sedaj v to ploskev, katero ste sestavili nazaj in katero opazujete, lahko 
vidite morda celo posamezne kose telesa ali deleže. Pustite to. 
 
Sedaj naredite takole: 

Z desno dlanjo, kot bi zlati prah posuli preko njih, zlijte zlato energijo, 
katero Smo danes darovali za vas. 
Kot bi balon odprli in ga stresli. Kot bi bili vilinska ali vilinec, vilinska 
energija, katera trosi prah lepote, miline in topline nad vsakogar. Razlijte 
to daritev nad te deleže. In opazujte brbotanje, kako se prične taliti ta 
energija in le opazujte proces. 

 
Nič ne delajte. Le opazujte. 
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Prašna energija, zlata frekvenca prične taliti in nastajajo mehurčki kot prosti balončki, kot 
milni mehurčki, katere napihujete otroci ali pa tudi odrasli. 
Opazujte mehurčke, kako duhovi prosto gredo proti nebu. Pustite, da se odvije ta proces. 
Pustite, da se energija transformira in odide navzgor. Tudi, če se kakšen balonček dotakne 
vašega telesa in zaznavate dlani, nič hudega. To so le bitja, veliko večje časti, kot si vi upate 
misliti, ker bodo oni tisti, kateri bodo v večnosti gradili vaše kosti. 
 
Ta proces lahko samodejno teče še ure in ure ali nekaj dni pri nekaterih, vendar, zelo hitro se 
vse skupaj tali. 
To lahko doma znova naredite ali ponovite, ker Smo vam darovali veliko te zlate energije, 
katero imate tako, rahlo na levi strani telesa in jo preprosto le povlecite navzdol. 
 
Tisti, kateri niste na predavanju in te energije nimate, jo boste, pač, le stransformirali z 
belo energijo in boste vzeli beli snop bele energije. Vendar, ta vibracija ni tako visoka kot 
zlata, vendar še vedno duše osvobajate in jih odpošiljate navzgor. 
 
Opazujte sedaj milne mehurčke zgoraj. Milni mehurčki se vpenjajo kot v neko pajčevinasto 
zmes, prosto potujejo in se gnezdijo, kot bi nastajal velik oblak. 
Opazujte ta proces. Opazujte, kako bitja Visočanstva ali Svetlobe prebujajo in spajajo v eno 
bitje te mehurčke in jih prenašajo v drugi eter, v drugi svet, v drugi čas. 
Vsak mehurček posebej lahko prebudijo in odnašajo te deleže in prenašajo bitja. 
 
Opazujte Angele zemlje. Opazujte Angele neba. Opazujte, kako vsak svet in svoj čas 
premika bitja naprej in navzgor do ozaveščanja, do časa, do katerega vi ne boste prehajali. 
 
Vi ste v temu času pobrali svoje usedline, jih prenesli, jih stransformirali in jih predali 
naprej, navzgor, da Višja bitja bodo v naslednjih letih, dneh ali tednih, sodelovale z njimi, 
jih stransformirale in jih spojile v eno čisto zasnovo. 
 
Tisti, kateri ste nekako opravljali karmično luščenje, ste to nekako imeli v manjšini ali pa 
skorajda nič teh usedlin, le iz zadnjega življenja. 
Tisti, kateri niste opravljali karmičnega luščenja, pa boste morda opazili, da je veliko tegá. 
Vendar, nič se obremenjevati! 
Kolikim dušam ali dušicam, duhovom boste lahko pomagali, boste pomagali se 
stransformirati, hkrati pa osvoboditi tudi svoje energije. 
 
Sedaj znova dajte misel na svoje telo, kot bi se zlili v notranjost telesa. 
Vdahnite skozi nos. Zadržite rahlo dih in izdahnite.  

Zaznajte, kako se je energija zlila v dlani in kako ste zaprli dlani, kot bi 
zaprli čepke v svojih dlaneh. 
 
 
 
 

 
Znova vdahnete. Zadržite dih in dih spustite skozi stopala oziroma v stopala, kjer se 
zaprejo stopalne čakre. 
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Če ste dih spustili skozi stopala, nič zato, se energija povleče in zvakuumira. Po drugi strani je 
enako in se zlije potem ta energija, kot bela energija, znova v telesno strukturo. 
 
Znova vdahnite. Dajte zavedanje na glavo, na celotno telo in se zavedajte življenja tukaj in 
sedaj, v temu momentu. 
 
Sedaj ste se znova zlili v to realnost, v to postavitev, v to širino. Skozi to ste pobirali svoje 
usedline in tisto, kar je bilo ujeto in kar bo še nekako najdeno ali preneseno, boste vi lahko 
stransformirali in prenesli in osvobodili.  
 
Zakaj tudi vi ne bi naredili nekaj za druga bitja Onostranstva ali življenja, v kateremu se vi 
toliko ne gibate in hkrati tudi razbremenjevali svoj prah v svojih nogah, prašnega duhá, ko pa 
imate te možnosti? 
 
Pomnite in zapomnite si to! 
Skozi to sebe osvobajate in raztapljate zapise obtežitev in sebi olajšujete življenje, ker 
nimate sebe v globinah. Pa tudi, če so to bila druga bitja, katera so v temu življenju 
povezana z vami, ni pomembno! Pomagajte jim! Osvobajajte sebe. Praznite zapis. 
 
Ko boste te postavitve bolj nekako čutili in se ozaveščali, boste zaznali, da je vedno manj 
prahu v svojih, v vaših nogáh, ne v svojih nogáh, se pravi, v vaših nogáh, vedno večja 
prosojnost bo nastajala v nogah, vedno bolj bo padal ego, vedno bolj boste postajali vi, 
čisto sami – zasnovniki, zasnovna izvirska energija. 
 
Vaše misli bodo umirjene. Vaš fokus bo postavljen v svoj cilj. Vaši dvomi ne bodo prihajali. 
Vaša vera bo obstala. Vaša vera v Boga, v Čisto izvirsko energijo, ste torej prebudili vi, čisto 
sami in ste najmočnejši, najpomembnejši člen v celi večnosti.  
 
Pomnite in zapomnite si to! 
Ko vi sebe gradite, ko vi sebe postavljate kot zasnovniki, ste vi zadnji drobni, mali delež 
časti. Vi ste tisti ključ, katerega lahko prenesete ali prenesemo, prestavimo ali kamorkoli, v 
vašo novo telesno strukturo, v nesmrtno telo in vi boste tisti, kateri boste vdahnili in 
prebudili novo telo v večnosti. 
To je tisto nekaj, kjer se lahko zavest prenese iz telesa v telo, ali pa še kaj drugega. Vendar, 
toliko ste sposobni v temu času življenja sprejeti, akceptirati, doumeti, spoštovati oziroma 
nekako postavljati. 
 
To je nekaj podobnega kot Avatar,  film Avatar, kjer so prenašali misel, zavest, raven ali 
dušo iz enega telesa v drugo telo, ga spajali. Vendar se povezovali nekateri preko lasu v 
korenine zemlje, poganjali korenine zemlje. Se pravi, svetlobo, katero so oni po koreninah 
zemlje potiskali, smo jo mi ustvarjali v telesu. Povezovali najprej zgoraj, jo spuščali spodaj. In 
to je nekaj takega, kot v tistemu vašemu filmu, kateri je zelo zelo resničen in bodoči in tudi 
realen v naših zavedanjih. 
 
Zelo zelo Smo bili dolgi. Tako, da vam Bomo privoščili malce premora, malce oddiha. Tudi 
sami se Bomo malce odmaknili. Malce Smo se v vmesnemu času tudi zamenjali. Vendar, 
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kakorkoli že, se Bomo ponovno povezali in nadaljevali ta tok vaših vprašanj ali vašega 
odgovarjanja ali vsegá, da Bomo potešili vašo radovednost.  
Do tistega časa pa vam želim veliko lepega počitka. 
 
 
 
 
 
 



 

 28 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še trenutek prosim. Harasutu … 
Takole. Sedaj končno lahko zopet nadaljujemo. Tudi v naših sferah in svetovih se je bilo 
potrebno nekako uskladiti, tako kot tudi malce pri vas.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni nazaj iz naše strani do vaše smeri. Upam, da ste se nekako odpočili in 
nekako uskladili. Ta čas je nekako namenjen vam, vašim postavitvam, vašim vprašanjem. 
Tako, da, kdorkoli želi pač vprašati, karkoli, kar z besedo na dan. Kar izvolijo. 
 
»Pozdravljeni. (Jasara) Jaz imam to čast, da sem danes prvič tukaj in sem prva, postavljam 
vprašanja. (Jasara)  Zahvaljujem se res za vso pridobljeno znanje in da sem sploh tukaj. 
(Jasara) 
Bi pa imela eno vprašanje, ki je, ki mogoče ne sega vsem, ampak, mene zelo zanima, kaj se 
dogaja z mano in z mojo komunikacijo v angleškem jeziku? Imam občutek da, da imam 
nekje nekakšno blokado, pa me zanima malo več o tem. Hvala.« 
 
V predhodnih življenjih ste vsekakor govorili zelo tekoče angleško, ker ste bili nekako tudi 
porojeni v določenih kraljevinah, tako kot vidim tukaj in sedaj. Vi ste nekako pretrgali nit 
govora, ker iz te smeri skorajda niste prenašali nobene podlage. Imate pa tako kot neko 
blokado v ozadju. 
Jaz vidim, da so vas v nekemu trenutku, leta 1826-tega močno pretepli ravno zaradi tegá, ker 
ste nekaj slišali oziroma nekaj tudi spregovorili, kar morda ne bi smeli. Vendar, otrok kot 
otrok ste se nekako tako močno potem zavlekli v molk, da nikoli več niste hoteli govoriti niti 
razumeti. Vendar, v obdobju dveh let, dveh let in pol, vam prihaja zopet ta podlaga na 
površje, kar pomeni, da podlaga tega dekleta, katerega ste imeli v davnini in se bo skozi to 
znova, znova prebudil tudi tok govora v angleškemu jeziku. Kot, da bo neki strah odšel od vas 
in znova se boste sprostili in nekako spregovorili. 
 
Če bi vas nekako dali le za teden dni ali mesec dni v takšen govoreči stadij ali pa v deželo, kjer 
ste nekako govorili ta jezik, bi že v enemu tednu zelo tekoče govorili. Ker to je nekaj, kar je 
bilo vaše že v davnini. Tako, da tukaj le pogumno naprej. 
 
TEHNIKA UČENJA TUJIH JEZIKOV – povezava zgornjega in spodnjega slušnega dela z 
govornim delom (posnetek 03:50) 
 
Za vse tiste, kateri bi se želeli učiti jezika in bi se radi prebudili ali pa naučili nekega novega 
jezika, vam svetujem nekako učenje preko dlani, preko prsta, kot Smo že nekako, v 
nedolgem času nazaj, podajali znanja ali tehniko, kako nekako učiti se ali brati preko dlani 
ali preko prstov, kjer imate dodatne kot »nekakšne« oči ali pomagala.  
 
Drugače pa vsi tisti, kateri imate težave z jezikom, poskušajte narediti nekakšen trik: 
 

V zgornjemu delu, se pravi, rahlo na desni strani možgana, 
kot bi od ušesnega dela navzgor nekako povezali ali 
postavili to nit tega dela, imate nekakšen zatič.  
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Takole visoko v ozadju je nekako takšna kot nekakšna školjka. 
 

Če boste z mislimi le nekako potisnili tukaj, od tega slušnega dela 
navzgor, boste zaznali nitko, katera nekako prosto teče. 
Ljudje, kateri imajo prosto nihajočo se nit, se težje učijo, težje govorijo, 
težje nekako osvajajo tuje jezike. 
 
 

 
Če uspešno postavite to nit, v ta, v to, nekakšno školjkico, jo nekako 
vpnete in skozi, kot bi bili nekakšen uhelj zgoraj, povlečete energijo 
spodaj, nazaj skozi središčni del, kot bi jo skozi češariko spustili – 
vendar ne skozi center češarike – kot bi jo na češariko spustili in bi bili 
kot slap in se zlije preko češarike, se bo v možganskemu delu spustila 
energija v govorni del  
 
in se bo tukaj, v središčnemu delu, znova spela kot snop svetlobe 
navzven in se bo ta energija vakuumirala. 
 
 
 
 

 
To pomeni, da se boste lažje učili jezika, lažje boste govorili, lažje boste brali, lažje boste 
komunicirali – tako z zgornjim poljem kot s spodnjim poljem. Se pravi, to je nekaj, s čimer si 
lahko pomagate tudi tisti, kateri nekako težje se učite ali pa govorite jezika. 
 
Povežite ta zgornji slušni del in spodnji slušni del z govornim delom, miselnim delom, 
predvsem pa preko češarike prelijte to energijo. Ker češarika je center možgana, središče 
telesnega dela, kjer ima nekako duša svoj možgan. Tukaj so vsi zapisi. 
In ko zlijete sebe skozi to oziroma preko te češarike, boste takoj pričeli prelivati in prebujati 
nekakšne spomine. In tam, kjer je angleško govoreči, se bo dejansko takoj tudi odzvanjalo 
znotraj vsakogar.  
Nekaterim, kot vidim, se to dogaja, kot bi znotraj, v sebi govorili angleško, vendar navzven ne 
morete spregovoriti jezika. 
 
Tako, da, ko se poveže ta energija, se pravi, zgornjega pola, češarike, umskega, razumskega 
in čutnega pola, se pravi, in se zvakumira nekako takole navzdol, boste tudi lažje in tekoče 
govorili, tudi vi, angleško.  
Poskušajte s tem trikom. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Izvolijo. 
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»Pozdravljeni Gospodje (Jasara) in draga Naša Lana. (Jasara)  Zahvala za vse, vsa vaša 
znanja in daritve, ki ste nam jih danes spet prinesli. (Jasara) Iskrena zahvala. Me pa 
zanima, kaj prinaša naslednji lunin mrk v naše, v našo Slovenijo? Hvala vam.« 
(op. 28.9.2015) 
 
Naslednji lunin mrk prinaša pravzaprav spremembe. Vendar nič novih sprememb, katere ne 
bi bile napovedane ali prerokovane. Nebeške energije bodo še kako bolj intenzivno 
sodelovale z zemeljskimi ljudmi oziroma s Slovenci, ker boste imeli maso ljudi, svežih ljudi, 
svežega pretoka, sveže populacije, katera bo nekako bežala in prebežala tudi v vaše smeri. 
 
Kar pomeni, da ta lunin mrk pravzaprav je le ena izmed vmesnih faz med temi mrki, med 
temi postavitvami, kjer se bo stara in prastara zgodovina, karma, znova nekako 
nadaljevala in hkrati skozi to tudi zaključevala. 
 
Kot opažate, imate množice ljudi, kateri bežijo in se nekako skrivajo in pretakajo po svetu. 
To je pravzaprav zgodovinska karma. To je tisto, kjer so bili vojni udari, kjer so bili v 
zgodovini nekako, določene civilizacije – hvala, se pravi, določene civilizacije, katere so 
intenzivno pritiskale in nekako posiljevale, poseljevale, pomorile množice in množice ljudi, 
pomorile in uničile življenje na določenih kontinentih in zasužnjile ljudi. Predvsem je tukaj v 
podlagi svetovne vojne in različne zgodovinske vojne. Ker toliko, kolikor je bilo gorjá 
narejenega iz določenih dežel, bodo prav te dežele zelo intenzivno na udaru in bo prav med 
temi mrki, med temi prelomnicami, vsa ta populacija določenih ljudi gnala sebe nazaj. 
Tukaj se pravzaprav v teh mrkih ali pa v teh prelomih tehta zgodovina. Se pravi, se izničuje 
in poplačuje zgodovina karme iz teh tisočletij. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. (Jasara) Jaz vas bi pa rada prosila tokrat, če bi lahko malo popazili na 
zdravje moje primarne družine. Prav tako tudi moje hčere. Moje vprašanje bi se pa 
nanašalo tokrat na begunce v Sloveniji, če lahko nam kaj razkrijete, kaj se bo dogajalo? 
Hvala lepa.« 
 
Vsekakor Bomo pogledali tudi na vaše družine, pa Bomo videli, kaj lahko naredimo za vašo 
družino. In ne le za vašo! Bomo pogledali še malo na vse tiste, kateri ste tukaj in ste nekako v 
družinskih vejah vezani in povezani. Bomo tudi za njih malce pokukali v teh dveh ali 
štirinajstih dneh, kot Bomo nekako, v nadaljevanju dela tudi prepleteni z vami. 
 
Kar se tiče beguncev je tako: 
Nič kaj lepega za njih se ne bo godilo. Predvsem zato, ker nekatere dežele bodo intenzivno, 
intenzivno proti njim, ker se jih bodo bale. 
Vendar, to je tako, kot Sem dejal predhodno. To je zgodovinska karma. 
 
Dežele ali države, katere so močno, močno napadale svet in plužile – prav v te dežele, če 
boste sfokusirani ali usmerjeni, katere so v davnini zgodovinsko posiljevale, poseljevale in 
uničevale in združevale in podjarmile ali dajale pod določeni jezik, določene kontinente, 
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dežele, države, kako naj se drugače izrazim? Prav tiste osnovne dežele, katere so bile 
začetnice vojn in intenzivnega prodora, bodo dobivale največje udare teh beguncev nazaj. 
Skozi to se bo pretehtala zgodovina.  
Vendar, skozi to zna nekako klecniti ali pa nekako stopiti nazaj tako krščanska vera. Tukaj 
zna bit zelo na majavih tleh ali na majavih temeljih zgodovinska karma krščanstva in tukaj 
zna biti sprememba, kjer bodo nekatere civilizacije, predvsem tudi Slovenci se znate tukaj 
izjemno dobro odrezati, predvsem ljudje. Ne Bom dejal ustava, ne Bom dejal tisto, kar je v 
smeri uradnih ljudi. Bom dejal ljudstvo.  Tukaj znate znova stopiti skupaj in pokazati, kdo ste, 
kaj ste zakaj ste. 
 
Pomagajte! Če ne morete pomagati, ne škodujte. Pustite, naj gre val beguncev preko ali pa 
se ustavi. Ne bodite proti njim!  
Nikoli ne veste, kdaj se karma zaključi, kdaj se karma istoveti, kdaj se karma konča – tudi 
skozi vašo misel, skozi vaš pogled. 
 
Tako, da, Mi smo v nadaljnjih tednih tudi intenzivno nekako se Bomo povezovali in v zadnjih 
tednih že intenzivno pomagamo tudi na marsikaterih področjih. Tako, da, tukaj zna nekako 
biti kar težko stanje. 
Nekatere dežele se bodo tako intenzivno zaprle, da bo prihajalo tudi do, kot do streljanja, do 
vojnih, takšnih udarov. Vendar, tako kot se bo zanetilo, se bo tudi tam ugasnilo. Ne bo šlo v 
širino. 
 
To je tisto, kar Smo vam nekako že kar nekaj časa nazaj opevali, kako bo v vsakih deželah 
nekako vrelo, zavrelo in tam, kjer bo zavrelo, bo udarilo in se potem tudi poniknilo. Ne bo šlo 
v tretjo svetovno vojno ali karkoli takega. Vendar, na udaru bo Nemčija, Francija, Amerika, 
se pravi, te večje, tudi Anglija bo na udaru. Se pravi, te mase ljudi bodo drle prav v te kraje.  
Tako, da, Slovenci, tukaj le pomagajte in ne škodujte, če želite sami sebi dosti dobro.  
 
So ljudje, kateri bodo imeli tako dobrih kot tudi slabih ljudi medsebojno. Vendar, niste pa vi 
dežela, v kateri bi se oni želeli ustaviti ali zaustaviti, ker tudi nimate te zgodovinske karme. 
 
»Spoštovani Gospodje, spoštovana Lana. (Jasara) Z ljubeznijo, srcem, s toplino in 
hvaležnostjo vse lepo pozdravljam in hvaležna sem res za vse (Jasara), kar nam podarjate. 
Imam pa eno vprašanje. V torek sem oddala dve pismi in me zanima, kdaj dobim odgovor 
in ali je to povezano z mojimi težkimi nogami in občutka težkega želodca. Hvala vam. S 
spoštovanjem.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Nekaj znate dobiti dosti kmalu, nekaj pa niti ne tako zelo kmalu. Vendar, to je nekaj, kar je 
povezano z drugo osebo. Na tej postavitvi zna od nekod drugod, se pravi, na drugi strani se 
transformirati energija nekakšne nemoči, a hkrati malce prizadetosti, malce postavitvenega 
reda. In tisto, kar se dogaja tam, se dogaja tudi pri vas.  
Vi nekako ne upate ali pa si nekako ne zaupate postaviti vse tako, kot bi stopili naprej. Na 
drugi strani pa dobivate ta udarni val. Ne bojte se! 
 
To, kar čutite, je pravzaprav – v nogah, je ta pepel. Je ta zgodovina upepeljenih teles ali 
pepelnatih energij, tako, kot Smo nekako predhodno opevali. To so ti zapisi iz zgodovinskih 
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zgodb, iz tegá, kar se je v zgodovini časa, v materiji, ali na materiji ali preko materije, tudi 
dogajalo ali odvijalo. In to je nekaj, kar se tukaj tudi postavlja in sestavlja. 
 
Dobili boste neki odgovor. Ne bo ravno tako, kot si boste predstavljali. Vendar, na koncu 
boste s pismom dosegli svoj namen. 
 
»Srčna zahvala za vsa znanja (Jasa) in za vsa spoznanja (Jasara) in za današnje čudovito 
predavanje. Hvala.« 
 
Ponižno se zahvaljujemo vsi, kateri Smo se odzvali na vas. 
 
»Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vse. (Jasara) Rada bi vprašala, kaj vi lahko poveste, 
z vašega vidika, o podzavesti?« 
 
U, dobro vprašanje.  
Podzavest je namreč bitje. Da, to je nekaj, kar bi lahko nekako prepletli v naslednje 
predavanje. Podzavest in še višja postavitev, kamor pa nekako se sestavljajo drugi bermudi. 
 
Vendar, podzavest je pravzaprav stanje nečesa, kar je bilo.  

 
Podzavest shranjuje misli, dejanja in tisto nekaj, kar se je 
prvotno, prvobitno, v umu ali razumu, ustvarjalo in je bilo že 
narejenega in je bilo že postavljenega.  
Se pravi, vsi tisti spomini, kar so bili iz vsakega življenja, vsak 
trenutek, vsak moment, kateri je bil ozaveščen v materiji, se 
shranjuje v podzavest. 

 
Podzavest je pa povezana s pepelom spodaj, se pravi tisto, kar je telo naredilo. Podzavest 
shranjuje tisto, kar se je razmišljalo. Materija ali prah ali prašina, katero Smo opevali, od 
popkovnega dela navzdol, pa shranjuje vsa vaša dejanja. Tako, da se tukaj dva polja 
nekako zapolnjujeta. 
 
Vendar, pazite to! 
Podzavest je povezana s češariko, s spominom ali dušinskim celotnim delom. S celim 
možganom.  
 
Podzavest je tisto, kar je ločeno od tistega, kar je shranjeno. Torej, podzavest je tisto, kar 
so shranjeni vzorci, katere je potrebno še transformirati, vzdigniti, ozavestiti ali 
premakniti.  
Zato podzavestno točno veste, kaj se bo zgodilo ali pa čutite, zato, ker so tukaj, v 
podzavesti pravzaprav spomini, na katere duša ni bila ponosna, pozorna, da bi se lahko 
drugače odvilo in drugače odvrtinčilo.  
 
In vi na določeni stopnji segate dobesedno v to podzavest in se nekateri dogodki ponavljajo 
in jih že nagonsko veste, kaj se bo zgodilo. Ne le zato, ker lahko vstopate v predčasje in lahko 
pogledate naprej – ali v svetu časa sanj, da lahko nekako stransformirate določene spomine.  
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Podzavest je torej shramba nečesa, na kar duša ni bila ponosna ali pa je bilo zelo grenko in 
trpko. To je tisto, kjer so bila dejanja nekaj, kar je prizadelo samega človeka – ali ga 
ustrahovalo ali ga ranilo ali ga ponižalo ali ga nekako spravilo v obup, v bedo, v bolečino, v 
nemoč, v samomor, v nekaj, kjer je ostal sam ali karkoli. Se pravi, vsa ta čustva nemoči se 
shranjujejo v podzavest. 
 
Če boste želeli podzavest bolje spoznati, jo najbolje spoznavate preko sveta sna ali sanj.  
Ko vi sanjate in ste nekako nad telesno strukturo – saj poznate, ko zaspite, se zlijete navzven 
nad telo in spite na svojemu telesu. In takrat se odprete, tako, kot bi se odprl cvet, kot bi se 
školjka vrtinčila okoli vas in na vsakih nekaj časa, trenutkov, se odpira nekakšen prehod. In 
takrat prihajajo bitja določenega ozvezdja, določenega časa, določenega spomina in se 
najprej povežejo z dušo, potem pa s podzavestjo. 
 
Podzavest je namreč bitje, katero shranjuje vse te postavitve in se na to povezuje, se pravi, 
tisti, kateri je prišel, se potem povezne dobesedno s podzavestjo. 
Takrat podzavest iz sebe izlušči spominčke, delčke in zato vi pričnete sanjati ali podoživljati. 
Zato včasih imate občutek, da dobesedno lebdite nad situacijo ali nad telesom in gledate v 
nižino ali v globino. Takrat vi, skozi zadnje življenje, transformirate, popravljate, spreminjate 
tok dogodka. 
 
Na primer, Bom dejal en primer: 
Vi ste nekoč nekomu nekaj naredili. Ste tekli za njim in ste ga udarili s palico, morda tako po 
nesreči, da je človek padel, se udaril, ranil ali močno poškodoval. Zaradi določene poškodbe 
je lahko izdahnil ali pa postal paraplegik ali pa ga je to nekako v globini močno prestrašilo. To 
je neki spomin. 
 
In kaj se zgodi? 
Vi spite. Pridete na površje. Pride tisti nekdo, kateri je bil poškodovan, pride do vaše 
podzavesti, vas, nekako iz vas prebudi tisto silhueto, katera je takrat nekaj napak ali narobe 
naredila. Ta silhueta iz podzavesti se zlije v to zmes, katera spi in skupaj, preko zasnovnika, 
izstopata na površje.  
 
Takrat se prične film sanj. Vi pričnete sanjariti, sanjate in pričnete igrati neko vlogo. In vi 
imate včasih občutek, dobesedno, da ste v vlogi, pa da bežite ali da napadate ali delate 
milijon različnih detajlov. In takrat prične telo zraven ali poleg tegá sodelovati. Prične se 
znojiti. Pričnete dejansko kričati, se smejati, jokati, se veseliti, peti, radostiti – karkoli. To je 
znamenje, da je nekdo iz vaše podzavesti povlekel na površje neko silhueto, jo stransformiral 
in tako pride k vam in se z vami sooča tista oseba, silhueta ali energija, duh, bitje – kdorkoli 
pač je, kateri je v določenemu momentu bil, ali žrtev ali pa nekdo, kateri je bil sodelujoči v 
nekemu momentu. 
 
Če vloga ni dobro odigrana, se pravi, da vi kot zasnovnik, kateri v polsnu sodelujete, ne 
izživite dobro, se vam dogodki ves čas ponavljajo. 
Zato imate v sanjah tudi tako, da se vedno znajdete na isti poziciji, vedno ista vloga, vedno 
iste sanje in se sprašujete, zakaj se vam to dogaja ali ponavlja. To je nekaj, kar je iz zgodovine 
potrebno nekako razbremeniti. 
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Zato je tako zelo pomembno, da v času življenja res pazite na svoje detajle, na svoja 
dejanja, na svoja čustva. Tudi, če vi mislite kdaj, tu in tam slabo, ni tako slabo, verjemite, 
dokler s svojimi mislimi ne vplivate na nekoga drugega in da je nekdo drugi prizadet zaradi 
tegá ali oškodovan zaradi tegá, tudi kakšna slaba misel, če vam v kakšni jezi ali besu, kjer ne 
podkrepite s čustvi, ne bo tako uslišana kot za slabo ali za hudo.  
 
Vendar, ne vzemite to, da sedaj lahko razmišljate slabo! Poskušajte razmišljati pozitivno, 
dobro in ne škodovati. 
 
In tako se prazne zapis iz podzavesti. Zato nekateri se dejansko bojijo višine. Dejansko se 
lahko bojijo poka. Lahko se bojijo višine padca ali avtomobila, ker je tisti šok, tista neprijetna 
energija ali spomin se je shranil v umski in razumski del, v ta podzavestni del in to je tisto, 
kjer je nastala shramba ali spomin, katerega skozi novo življenje transformirate in 
preoblikujete. 
 
»Lepo pozdravljeni (Jasara) in prisrčna in ponižna hvala za predavanje, znanje, daritve. 
(Jasara) Bi pa nekaj vprašal, ker ste zdaj sanje omenjali, podzavest. Jaz imam velikokrat v 
sanjah letenje, lebdenje. Kaj to kaj pomeni?« 
 
Zavisi kakšna vloga je. Zavisi, kakšna postavitev je.  
Velikokrat lahko sanjate, da prosto lebdite, kot bi nekako pluli, kot bi leteli in bili nekdo. 
Lahko ste v vlogi nekoga, da vas je nekdo prišel iskati, vas vlil ali vlil v sebe. 
 
Si predstavljate? Kot bi bil Jaz nekdo, morda angel ali pa demon, kdorkoli. Lahko vampir ali 
kdorkoli, kateri se prosto giba in premika. Vas prelijem. Vas zlijem v sebe in skupaj odletiva 
ali lebdiva nekje. In to pomeni, da vas peljem skozi neko vlogo. 
 
Vendar, to ni vedno slabo. Skozi to vam lahko pokažem svoj svet. Skozi to vam lahko 
pokažem vašo bodočnost ali trenutno stanje. Skozi to vas lahko vzdignem tako visoko, da 
lahko vidite svoje življenje. Ali pa, skozi to, vi v temu času razrešite svoje težave, svoje 
blokade, svoje ovire, da se potem ne ponovijo v vdahu, ko se vi vrnete v telo, ko se duša 
spusti nazaj v telo, ko se zbudite, ko vdahnete. Se pravi, se takrat, v temu budnemu stanju, 
kot ste tukaj in sedaj, to več ne ponovi.  
 
Tako vi lahko v času sna izživite delne spomine in se na ta način razrešujete, razbremenjujete 
in osvobajate, kar je zelo dobro za vsakogar. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Hvala lepa Gospodje za vse, kar nam dajete.  (Jasara) Pa za vse, kar meni pomagate, moji 
družini, iz srca hvala.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
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»Imam eno vprašanje glede zavesti celotne populacije tukaj na Zemlji, pa s tem, ko mi 
spreminjamo programe, s tem ko delajo oziroma delamo skupine – ali se to že zdaj morda 
kaj vidi? Kako to vi vidite? Kako bo populacija ljudi, bo morda kot Slovenija  spremenila 
zavest? Pa, kako bi pač mi to še lahko kaj pomagali ali pa pač dodatna, s temi programi, 
pozitivno vplivali na to, pač, na srčnost, čisto energijo? Hvala lepa.« 
 
Kadarkoli nekdo misli dobro in ne slabo, lahko vstopa v neko polje. Mi Smo vas pred časom 
peljali in postavljali, kako peljati skozi tehniko, da lahko vstopate v polje karmične postavitve, 
kjer lahko staro karmo ali stari zapis, stari program, zaradi katerega se nahajate tukaj in 
sedaj, tudi nekako spreminjate. 
 
Vendar, kadar spreminjate ta program, je zelo pomembno srce. Se pravi, srčna energija. Ni 
dovolj le beseda, ni dovolj le misel, se pravi, če dodate srčno energijo in da ste srčno 
navibrirani, se pravi, vi vstopate mnogo višje in dosegate višjo frekvenco in lažje 
transformirate in spreminjate vse to.  
 
Tako kot Smo vam pred časom nekako opevali, kako nekako vplivati na sam program, je to 
dejansko energija, v katero lahko vstopate. Zato v tej zavesti delajte naprej. Vendar se 
vedno zavedajte, da bodite srčno naravnani, ker s tem dejansko dosežete večkratno 
vrednost svojega mišljenja, svoje prognoze, svoje postavitve ali spremembe, upam, da Sem 
našel pravi izraz?, in na podlagi tegá vi lahko dejansko spreminjate vse in vsakogar. 
 
Če zavibrirate nizko in želite spremeniti program – če je program na neki stopnji postavljen 
in vi zavibrirate nižje, ne morete nič narediti. Niti škodovati niti ga premakniti.  
Vi lahko s to tehniko, s tisto postavitvijo, kar Smo nekako opevali, o spreminjanju programa 
ali vzdigovanju zavesti, lahko vplivate le na to, če višje zavibrirate od tegá.  
 
Tako, da, vsekakor boste kaj kmalu videvali svoje prve postavitve, vzorce, energije, se 
pravi, spremembe programa misli. Čeprav je Slovenija zelo mala dežela, je Slovenija zelo 
intenzivno delovna energetska dežela. Vi ste v samemu vrhu vsegá. Ne glede na to, kako 
ste mali, ste zelo prodorni, ker se zavedate sebe, ker se zavedate svojega obstoja, ker 
delate za sebe in za dobrobit drugih. 
 
Vendar, ponižno prosim, ne bodite zavistni! 
 
Slovenčki imate to v sebi, da gledate na druge. Ni pomembno, kdo koga najde v skupini. Ni 
pomembno, kdo sreča ljubezen svojih sanj! Bodite spoštljivi! Vsi greste preko iste poti. Ne 
obsojati! Ne biti zavisten. Dopustite, da ljubezen spreminja svet. Dopustite, da vloga tistih 
ljudi, kateri so vpleteni, sami sebi razrešujejo položaj. 
 
Ne bodite tako kot v srednjemu veku, kjer ste obsojali,  kamenjali in zalučali in usmrtili! 
Nikakor vam nihče ne daje pravice soditi in obsojati!  
 
Nedolgo nazaj, ko ste delali program, ste padali skorajda vsi. Skoraj vsi! Zelo intenzivno ste 
delali na programu, pa ste padli na eni lepi preizkušnji. Preprosti preizkušnji – ljubezen 
drugih ljudi! 
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Zakaj gledate na druge, ko imate pred svojim pragom največ za čistiti?!  
 
Kar ste naredili, Smo vam zataknili. Smo vam dali zatič, da se obvibrirali in obstali. Vendar, 
veste, zakaj se gre in na koga se gre! Ne bom imenoval osebno, vendar še mnogo, mnogo, 
dragi Slovenčki, boste morali narediti na sebi, da boste drugim dopustili, da se ljubijo, da 
se zaljubijo, da svoje karme, svoje poti, postavljajo sami za svoje smeri.  
Če so znotraj družine dovolj dozoreli, da se zmorejo soočiti in postaviti, se dogovoriti, se 
uskladiti, nimate pravice obsojati, še manj pa biti zavistni! 
 
Tisoče in tisoče nas je bilo, ko Smo gledali na vas. Ali Mi verjamete, da Me je prijelo, da bi 
prišel med vas in bi koga sklofutal?!  
 
Vzor ste. In to slabi vzor. 
Mislite, da delate dobro. Dejanja se pričnejo iz srca. Privoščite! Poglejte in dopustite 
drugim srečo in ne nesrečo.  
 
Se je kdo vprašal in povprašal, kaj je naredil s svojimi obsodbami v mestecu Bohinja? Nihče! 
Razen tistih, kateri so se trudili v družini razrešiti in na novo postaviti določene odnose!  
 
Dragi moji! 
Duhovnost ni blebetanje. Duhovnost je dozorelost. Je misel. Je fokus. Je sreča. Dopuščajte 
drugim njihove poti! 
To si pomnite in zapomnite! 
 
In vse, kar ste v Bohinju zgradili, smo obdržali Mi, ne vi, s svojimi dejanji. Ni dovolj, da se 
povezujete in poskušate spreminjati program. Pomembno je v sebi, znotraj sebe, ozavestiti 
osnove, osnove, ne pa gledati, pikati, pljuvati in se obračati stran.  
 
Kdo ste, da sodite?  
Ali Mi vas sodimo? Če bi vas Mi sodili, ne bi nikoli bili z vami, nikoli vam ne bi pomagali! 
Vendar, preprosto le Smo. Plujemo in opazujemo.  
 
In to ni obsodba!  
To je nekaj, da boste razmišljali, ker boste dobili znova popravni izpit! 
 
Le ena oseba se je dobro odrezala. Vse ostalo je bilo za zjokati. In to nekateri, kateri bi morali 
biti vzgled! 
To imejte na umu in razumu, ko dobite znova priložnost popravnega izpita. Ni dovolj 
spreminjati, ni dovolj nekaj postavljati, ko pa je realnost ali pa gradnja na sebi, nekaj čisto 
drugega. Vi morate dihati z Nebom. Vi morate čutiti z Nebom. Vi morate ustvarjati sami 
sebe z Nebom. VI morate biti ljubezen. VI morate biti kreacija. VI ste tista moč. In nemoč, 
obup, bolečina, beda, pekel in še kaj!  
 
To si, dragi moji, zapomnite! To je duhovnost.  
Pomagati!  
Ne pomagati zato, ker se spodobi in se dobro sliši. Pomagati iz srca za vsakogar! In ne 
razmišljati, koliko dobite nazaj. To je zrelost. To je prva stopnja modrosti, dragi moji! 
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In zelo dobro se počutim, ker Sem vas malce oklofutal. Kar nekaj časa Sem čakal to 
priložnost. Vendar, ne zato, ker bi vas obsojal, vendar zato, da boste razmišljali in iz svoje 
podzavesti privlekli vzorec na površje in se morda dva dni, ni se potrebno ukvarjati tri dni, 
dva dni in dve noči se ukvarjate sami s seboj, kaj ste pomislili, kaj ste naredili, kako ste 
pristopili in sami sebe poglejte!  
Boste videli, ali ste vzor ali pa morate še kaj narediti na sebi!  
 
To je tisto, kar Sem vam želel še nekako vmes malce povedati. Če vam ne bi tukaj zabrusil ali 
vas malce postavil in pretresel, Bi že našel priložnost in možnost, da bi vas malce pretresel. 
Vendar to ni zato, ker ste vi slabi, vendar zato, ker ste pozabili in vas je potrebno spomniti, 
opomniti in znova postaviti, da veste, kje so vam smeri. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. (ploskanje) Jasara. Jasara. 
 
»Ja, najlepši pozdrav vsem vam Gospodom in vsem prisotnim (Jasara) za današnji dan. Saj 
ne vem, kaj bi kaj vprašal. (smeh) Ja, veliko vprašanj. Vprašal bi tole današnjo tehniko, ne. 
Mi, ko gradimo novo telo oziroma okostje za onostranstvo, a je to fizično telo? A je to 
energetsko telo? Mogoče to.« 
 
Končno pravo vprašanje! 
Ali vi mislite, da je Zemlja življenje večnosti? Ne, dragi moji! 
Tukaj je le šola.  
 
Kako pri vas pravite? Lana? Dril?  
Da. Dril. 
 
Tukaj se klesate. To je tako, kot bi vzeli diamant in zbijali in tepli po tistemu diamantu in ga 
izoblikovali. Tako delamo Mi. Tako dela Zemlja. Tako dela podzemlje. Tako dela vaš vsakdan. 
 
Zemlja je trpljenje. Je klesanje. Je izoblikovanje. Je spreminjanje. Je ozaveščanje, da 
postanete diamant. 
 
Diamant postati pomeni biti brezpogojna ljubezen. Brezpogojna spoštljiva energija, kar ste 
nekoč tudi bili.  
Torej, je potrebno na Zemlji spremeniti vsako najmanjšo misel, vsako najmanjšo pogledno 
fazo – kako pogledate, kako razmišljate, kako čutite, kako pristopate, kaj spregovorite, kaj 
naredite? Se pravi, šola je borba, je trpljenje, je klesanje, da postanete nesmrtni. Vendar ne 
nesmrtni v razkroju. Razkroj vas dohiti zaradi tegá, ker se morate izoblikovati. In ne le vi, 
kateri sedite tukaj,  vendar vsi, kateri so povezani z Menoj.  
To prehaja tudi na tiste, kateri grejo skozi razkroj, razkrojke v nižinskih fazah ali pa jih 
upepelite in še marsikaj. 
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Torej, to je za vse, kateri so po plasteh, svetovih, sferah žrtvovani, ali pa tudi ne, ni 
pomembno! 
 
In tisto, kar vi sestavljate, kar je najlepšega, kar je spomin ohranjen od vsakega momenta, 
se shranjuje zgoraj. 
Tisti, kateri ste šli preko karmičnega luščenja in še nekateri boste šli, se očisti, se postavi, se 
sestavi in se sestavlja neka energija zgoraj, kot shramba. 
 
Vendar, pazite! 
Tehniko, katero smo delali spodaj in smo jo delali predhodno,  ko smo se spustili v globino, 
se spomnite? In smo pobrali svoje deleže v tej ledenični energiji in jo potem stransformirali 
navzgor po mehurčkih, je energija, energija ali spomini vsakega deleža, kateri se nekako 
stransformira v višino in jih bodo v zgornjemu delu nekako potem postavljali, sestavljali, 
oblikovali.  
To pomeni, da morate imeti toliko energije, da z njo zmorete tvoriti svoje lastno telo. 
Zaenkrat jo imate tako zelo malo, da ste lahko le zasnovniki. 
 
Skozi dejanja pa vi sebi, sami sebi, pazite to!, prilagajate, preoblikujete, spreminjate, 
postavljate in dobivate privržence, s katerimi nekako tvorite neki krog neke skupnosti ali 
neke postavitve. 
 
Tako se ustvarjajo bitja, spomini ali energije. In le tisti, katere duša sprejema v sebe, in to 
duša, katero vi poznate in se povezuje s češariko oziroma z malim možganom, katera je 
znotraj v telesni strukturi in se hkrati povezuje s črevesno dušo in se hkrati povezuje z 
materično dušo, se pravi, se tri duše skupaj zlijejo v sam vrh.  
O temu Bomo enkrat kasneje tudi kdaj govorili, spregovorili in vas podučili o vaši zmoti ali o 
vaši nepazljivosti ali pač, o čemerkoli.  
  
Se pravi, ko se sestavi to, se dobi telo, se dobi misel in se dobi čut. To so tri energije, katere 
skupaj lahko sestavite v eno prvobitno energijo. 
 
Tisto, kar sestavljate zgoraj, v zgornji energiji kot v shrambi, je vaša bodočnost. To je 
energija, katera se bo transformirala v spominu v zapis. 
 
To energijo Mi lahko, po določenemu postopku pretočimo v svet izven Zemlje, pazite to!, 
jo potopimo po posebnemu postopku – ne Bom opeval kako, ker je predaleč in predolgo in 
Me bojo okarali, ga potopimo v energijo Andale. Andala je nekaj takega kot celitvena zmes. 
Kot bi vašo magmo uporabljali, katera ima vse strukture rudnine v telesu planeta Zemlje, jih 
imate tudi vi, čisto sami, ker ste iz tega tudi deloma ustvarjeni. In torej, ta Andala iz tistega 
planeta je nekaj podobnega. S tem zapolnemo energijo, te mehurčke, kateri so danes 
izstopali, zapolnemo. To je tako, kot bi dejali – vsak atom, vsako celico zapolnemo in tako iz 
nevidnega dobimo vidno. 
In to vidno nastane tako kot mehurček ob mehurčku. Čez to energijo ustvarimo drugo 
energijo, miselno energijo, katera se prične vrtinčiti okoli te zmesi in nastane vdah. Ta 
energija vakuumira te balončke ali te mehurčke in nastane okostje, kost ali telo. 
 
Vendar, ko se združita enostno v eni celoti, se pravi, materija in dih ali duh, kakorkoli pač 
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opevamo, morda Bomo našli kakšen boljši izraz ali primeren izraz, nastane gibajoče se telo, 
katero prosto lahko govori, prosto je sfokusirano, prosto dela, služi, nič ne čuti. Postane kot 
»robot«. 
 
Ko pa temu bitju dodamo znotraj še eno energijo, se pravi, da sestavimo še zasnovnika, je 
pa to tako, kot bi dali ključ v notranjost, kot bi dali v vaše telo srce in tako prične telo se 
gibati. Vendar, to se dela po posebnemu postopku. Morda vam Bomo enkrat tudi opevali to. 
 
In tako vse, kar ste nekoč bili, kar ste nekoč živeli – kjerkoli, na katerikoli civilizaciji, na 
kateremukoli planetu, se pravi, se naenkrat shrani v eno gosto zmes. Vendar ne še čisto 
izoblikovano. 
 
Mi to delamo v posebnih komorah. Takšno energijo shranimo v komoro in jo damo, Bom 
dejal približno, kot na vaš računalniški sistem, vendar s tem, da naša tehnologija in vaša se ne 
moreta kaj veliko primerjati. Vendar Bom dejal preprosto, zato, da boste nekako razumeli. 
To priklopimo in potem gledamo, kako se duša izoblikuje. In duša iz sebe prične ločevati 
drevesa, zemljo, rastline, živali in potem vse, kar je človeškega, vse, kar je neke sorte. Kot bi 
dali sorto bitij na različne konce ali kotičke.  
In Mi se takrat odločimo, glede na zadnje živeče bitje, torej, na tistega zasnovnika, kot je bil 
zadnji živeči v svojemu poslanstvu, ga vlijemo v notranjost tegá in takrat mu dopustimo, da 
je on to, kar želi biti.  
 
In ker imate v času življenja ustvarjen program, ustvarjeno misel – kako izgledate, kako 
mislite, kako čutite, kako dihate, kakšni ste, kako dajete, kako darujete, se pravi, preprosto – 
celota celostnega sistema, je to tisto, kar damo v to celoto. Takoj se razdeli, če ni enostno 
ene harmonije. 
 
Ko pa želimo prebuditi zadnje živeče bitje, pa ga želimo najprej v njegovemu zadnjemu 
življenju spremeniti, ga spomniti, ga ozavestiti, da postavi neke harmonije pravih vzorcev. 
 
Kdo želi imeti ob sebi nesmrtnega »človeka« ali nesmrtno bitje, katero bi vas vsak dan 
prerešetalo, kako ste oblečeni? Kdo si želi ob sebi imeti bitje, katero bi dejalo: »To je moja 
voda! Ne dam ti jo!« Kdo si želi ob sebi imeti bitje, katero bi vas udrihalo, bi vas teplo, bi 
hodilo po vas, bi mendralo vas? 
 
Mi že ne! Morda vi? 
Ker potrebujete lekcije, ker se potrebujete soočiti sami s seboj, da tega niste vredni in da 
tega ne potrebujete. 
 
V čemu je težava? 
V nas, kateri nočemo tegá ali v vas, kateri hočete to? Pa imejte to! Mi tega nočemo! Zato ste 
tukaj! 
Mi bomo pobrali tiste, kateri bodo enakopravni nam, s katerimi bomo Mi uživali v večnosti 
in jim bomo ponudili nesmrtna telesa in jih gradili po postopku. Vendar, najprej boste 
misel, življenje in zapis ustvarili tukaj in sedaj, kjer vi bivate. 
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Ko je spomin ustvarjen, ga ne morete več spreminjati. Spreminjate ga le v obliki, kakršni 
ste. Zato pa je Zemlja tako neprecenljive vrednosti, ker se na Zemlji lahko spreminja vse in 
vsakogar. 
 
In ta shramba, katera je zgoraj, se bo kasneje uporabljala v novi transformaciji novega 
telesa, vendar s tem, da boste sami gradili kosti, sami gradili kri, sami gradili mišice, sami 
gradili svoje misli, svojo lepoto. Vse boste zgradili sami iz sebe. 
 
In za koga se trudite v temu življenju? Za Mene? Za nas? Za vas? Za nikogar! Za sebe, dragi 
moji! 
 
In v življenju, si pomnite in zapomnite, vse delate za sebe! 
Tudi, če živite življenje za drugega, je to iz vas prešlo ali pa ste se vi tako odločili. To si 
pomnite in zapomnite! 
 
In ko boste videli celotno sliko, boste videli, da ta življenja ali ta trenutek tukaj in sedaj je 
tako kot droben kristalček v mivki cele puščave. Je pomemben, a hkrati tako zelo veličasten, 
pa tako zelo naporen in sušen. 
Tako da, da odgovorim na vaše vprašanje. Se pravi, to je tisto, kar boste vi v življenju po 
vstajenju iz tega življenja prenašali drugam. 
 
Morda pa boste tako razvita civilizacija, da boste svoje življenje lahko tudi prenesli k nam. 
Pustimo se presenetiti. Morda pa boste dorasli temu?! 
 
»Prisrčna hvala.« 
 
Kar izvolijo. 
 
»Dober dan. Hvala za vse. (Jasa) Hvala za kolegico. Hvala za razjasnjene pojme. (Jasara) Jaz 
bi vas pa samo prosila, če bi mi pomagali pri mojemu največjemu problemu. Hvala.« 
 
Bom Jaz nekako dal ali odposlal dva odposlanika, pa Bomo videli, kaj lahko tukaj na bazi 
Zemlje naredimo. Vendar šele okoli pol enajste ure vidim, da Bom lahko tukaj nekako 
pogledali v tej postavitvi. Morda Bomo tudi kaj zbarantali. Vsekakor pa se Bomo potrudili za 
vas.  
 
Tako. Še na eno vprašanje odgovorimo, potem pa Bomo počasi pobegnili ali pa odšli od vas. 
Ker sedaj Smo vas res kar zasuli z različnimi odprtimi ranami, bolečinami, ozaveščanji ali pa 
spoznanji. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Prisrčna zahvala za vse vaše daritve in znanja. (Jasara) Jaz bi prosila za nekaj ljudi za vaš 
blagoslov, za vašo pomoč na njihovi poti, in sicer za moja dva otroka, za bivšega moža in 
za usojenega partnerja. Hvala vam.« 
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Bomo naredili blagoslov. Z največjim veseljem Bom delal blagoslov. Vendar, da ne Bomo 
delali le za enega, Bomo naredili blagoslov za vse vas. Ker ste vsi pomembni in vse imamo 
radi in Bomo tudi maševali. Vendar, Mi mašujemo malce drugače kot pri vas. 
 
Mi dejansko, ko gremo na shode, ko nekako se povezujemo, Mi rajamo, tako kot vsi vi morda 
v srcu želite, kar ste nekoč tudi zagotovo bili del nekega procesa. 
Bomo nekako maševali, blagoslavljali in prosili in molili in hkrati kreirali dobre misli, dobre 
postavitve za vse in za vsakogar izmed vas. 
 
Tudi za tiste, kateri ste prepleteni v različnih karmičnih vezah, nikar ne obupajte. Karmične 
veze znajo biti fantastične za vašo rast, fantastične za to, da se zgradite, da se nekako 
otrdite, da ne olesenite. Da zmorete dojeti, kaj si želite in česa si ne želite. 
 
Pa izberite res tisto najlepše, najboljše. In prišli boste tudi do usode, kar Smo tudi že opevali 
v enemu izmed predhodnih predavanj.  
Usoda je tisto, kar ste bili zgoraj, ko ste gledali navzdol na različne plasti, smeri in svetove. In 
ko ste si od zgoraj izbrali nekaj, kar boste naredili spodaj, ste zavestno se pretočili po plasteh. 
Tam pa so vam malce naložili tudi karme in teh usedlin. In dandanes spreminjate sebe, 
spreminjate svet okoli sebe. 
 
Vendar si pomnite in zapomnite – kar delate sami kot zasnovniki, znotraj sebe, ne 
spreminjate ljudi okoli sebe! Spreminjate bitja, kateri so povezani z vami. Vsako bitje pa 
nosi točno določene postavitve, točno določene spomine, točno določene fokuse in še 
marsikaj boste dojeli in razumeli. 
In skozi to boste pričeli vi gledati na svet drugače, iz drugačnega zornega kota, iz druge 
perspektive. In boste videli, na koncu boste doumeli in razumeli, da je življenje le pesem, 
katero lahko pojete in se izpoje. Vendar, skozi to dobite prav tisto veličino, po čemer Mi, vi, 
oni in marsikateri hrepenijo in to je večnost. 
 
Vsaka misel je večna misel. Tako, kot vsaka beseda, katero vam damo v poduk, vam damo 
v vzpodbudo, vam damo z Ljubeznijo, zato, da ne boste padali. Da boste se zaleteli, se 
ustavili, se obrnili v sebe in dejali: »Dobro, tega ne smem več narediti!« 
 
In boste sami sebe pričeli opazovati. Sami sebe boste pričeli programirati. Sami boste na 
sebi delali in dobili boste pomoč od Zgoraj navzdol, ker boste enako pričeli vibrirati, se 
usmerjati in enako bo pomagalo vam. 
 
Če ste spodaj v ujetosti v drugačnih vzorcih, vam pomaga od spodaj navzgor in potem imate 
znova takšne zagonetke. 
 
Vendar, Jaz vam želim, da se čim več smejete, čim bolj iskreno veselite za vsakogar okoli 
sebe. Predvsem pa se veselite vsakega svojega napredka, vsake ozaveščene misli, katero 
vidite, kaj ste naredili prav ali kaj ne.  
Nič ni napák, tudi, če naredite napák. Vendar je to zato dobro, da vidite, da tega ne boste več 
naredili in da boste sebe v mogočnosti tudi naprej gradili. 
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Bodite ljubezen. Ostanite ljubezen. Hodite v ljubezni. Imejte se radi in spoštujte drug 
drugega. 
 
Pozdrav. 


