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TRI DUŠE 
Lana, Vrhnika, 24. oktobra 2015 
 
Samo še malo prosim. Jarasata…  
Takole. Končno Bomo lahko nekako tudi pričeli. Tudi v našemu sfernemu svetu Smo se vsi 
nekako uskladili, postavili in zastavili to pot tega prevajanja in usklajevanja, dogovarjanja in 
pogovarjanja. Kakorkoli že opevamo je pravzaprav tudi najbolj prav.  
 
Najprej en lep, sorčen, srčen – že v samemu prevodu takoj nekako malce palčkamo. Vendar, 
tri imamo nove, zato bi nekako poprosil, da pridejo malce bliže, drugače Bomo imeli ves čas 
težave s prevodom. 
Nič napák. Tudi v našemu svetu je malce zmede, vendar, tudi novejšim in novincem moramo 
dati priložnosti za to, da nekako tudi oni se prilagajajo, povezujejo in usklajujejo s svetom, 
kateri je najbolj časten, žlahten in najpomembnejši. To pa ste vi, čisto sami. 
 
Lep pozdrav prav vam, kateri ste se zbrali tukaj pod nami, med nami zaradi Naše besede, 
Našega pogovora ali usklajevanja. Tako, da danes Bomo razkrivali marsikatere skrivnosti in 
postavitve, po katerih nekako človek človeškega duha že večnost večnosti hrepeni in morda 
dobite danes tudi eno od večjih skrivnosti, tančic, razkritosti vašega življenja ali popotovanja. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Brahma, Brahma Brahmanjurski ali Brahma Visočanski. 
Tako, da, danes Bom nekako prevajal Jaz, v sodelovanju z Jerhusom, Jezusom Kristusom 
Križanim Vladnim in čisto zemeljsko podanim. On je Tisti, kateri Mi bo pomagal in podajal 
določena znanja, veličine, prav po strani te energije same materije. 
 
Takole. Sedaj Smo povezani in usklajeni, tako, da res lahko nekako tudi pričnemo. 
 
Tematika je danes nekako zelo zemeljsko preprosta. Vendar, preprosta v temu smislu, v 
temu kontekstu, katerega nekako poznate ali želite spoznati prav vi, čisto sami. 
Tematika se bo navezovala prav na fizično materijo, pravzaprav na vas, kot fizične ljudi. V 
temu kontekstu je človek človečanstva izjemnega pomena.  
 
Ko nekako vdahnete se še marsikaj zgodi ali prilagodi. Predno nastanete vi kot v popotnici 
energijske ustvarjalne niti, kot tista energija, katera nekako zajoče, zakriči in jo nekako 
tlesknete po riti, da nekako zarjuje, zatuli in nekako vdahne v vaš zemeljski čas, se marsikaj 
dogaja. 
Vendar, to je izjemnega pomena, zato Bomo nekako danes razkrivali tri duše. 
 
TRI DUŠE 
 
Človek pozna nekako eno dušo. To je ta duša, katera izstopi, katera je nekako belkasto 
sivkaste energije ali silhuete. Vendar je bolj nekako bela, nekako povlečena snežno belo iz 
vaše strani. 
Potem pa imamo še dve duši, katera je – ena je siva. Ena pa je, hm, pepelnato črnkasto, 
nekakšno rjavkasto energetsko gibljiva. 
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Tri duše Bomo poimenovali na tri različne detajle. 
 
PRVA DUŠA JE VAŠA POZNANA DUŠA 
 
Prva duša, katero poznate in katero povsod opevate je duša, katero poznate. Nekako tako 
jo Bomo imenovali – vaša poznana duša. To je tisto, ko telo nekako izdahne ali nekako 
izpusti ta eter duhovne energije.  
Ko se odpre ovoj ali nekakšna ovijalna energija ta duša izstopi in to dušo vi nekako 
objokujete, jočete, nekako vabite, nekako se povezujete z njo ali usklajujete z njo in to je 
tisto nekaj, kar je morda za vas zelo pomembno. Takrat odidejo rajni oziroma tisti, kateri 
postanejo rajni. 
 
Rajni so torej tisti beli, belkasto svetle energije, kateri prehajajo, obhajajo, obstajajo in se 
znova vračajo v duhovni svet. 
 
DRUGA DUŠA JE TELESNA DUŠA 
 
Druga energija, katera nekako je vam skorajda nepoznana, je telesna duša. Tako jo Bomo 
poimenovali.  
 
Telesna duša je duša vrenja, je duša vodovja, je duša godrnjanja.  
Morda ste kdaj opazili, da na samemu pokopališču se slišijo zvoki, objokovanja, godrnjanja. 
Se pravi, se sliši, čuje in nekako razumljivo podaja glas, ko nekako objokujejo in zvanjajo in 
nazvanjajo določene energije, ali sklope ali skupke duhovnih spominov, kateremu nekako 
pripada telesna duša. 
 
Ko in če telo pokopljete v celi telesni strukturi, da ga ne upepelite, pomeni, da bo v nekaj 
dnevih telo zavrelo.  
Telo zavre in prične se vrenje, brbotanje in prične se nekakšno, tako, kot bi se napihovalo 
telesno tkivo. Ko nekako doseže stopnjo najvišje vrelosti, poči ovoj in prične izstopati, kot 
bi iz mehurja pričela teči voda, prične iztekati telesna duša.  
 
Telesna duša je vodna silhueta, je vodna energija, katero vi nekako lahko tudi obudite ali 
prebudite, če se nahajate v času kome, trka, šoka, udarca – nečesa, kar pomeni, da tista 
duša, katero poznate, zdrkne ali zdrsne na površje in se izpusti iz materije in zapusti 
materijo, se steče v ovojnico vaše avre in zaradi prevelike težnosti, se pravi, namesto, da bi 
bila znotraj, postane zunaj. Poči zunanji ovoj in duša odide od vas. 
 
V času kome pa lahko se telo umetno obdrži in če ga umetno obdržite pri življenju, se 
skorajda nikoli več, Bom dejal 99,9 procentov, ni več možnosti, da bi se ta duša, katero vi 
poznate, katera prva izstopi kot svetla bela energija, da bi se spustila nazaj in vdahnila 
življenjski čas. 
Namesto tegá se izpusti vrela duša. Torej, duša vrenja ali takozvana telesna duša. Ta je 
vpeta tako kot v podkožje, kot bi bila pod kožo nekako zraščena in vraščena direktno v 
podplat.  
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Prav v podplatu, v delu med prvim prstom in med drugim prstkom, v 
ozadju, se pravi, kot bi prelomili vaš veliki prst in ta drugi prst, v sredini 
nastane takšna pika. Ta pika je nekako osnova, kjer je zapeta ta energija. 
 
 
 

 
Če bi pogledali z vrha navzdol, bi dejansko lahko, v določenemu momentu, 
videli kot neko vdolbinico. In tam je zapeta po niti ta telesna struktura ali 
telesna duša. 
 
 
 

 
Telesna duša je vedno zapeta na levi strani. Na levi strani levega stopala.  
Torej, telesna duša je vraščena v podkožje, kot bi se pod celim kožnatim 
delom naslanjala energija in je tik pod porami vraščena in lebdi in napol 
spi. Zataknjena ni nikamor v možgan, vendar je vraščena v levi podplat. 
Torej, v ta delni predel v spodnjem delu samega stopala.  
Tam je speljana dokaj debela nit ali energija življenja. 

 
Ko nekako telo odvre in se tudi dogaja, da, ko telo pokopljete, se lahko v nekaj urah ali celo v 
nekaj dnevih zgodi, da se telo lahko prebudi. Dogaja se ali zgodi se to sila redkokdaj, vendar 
se zgodi. Zakaj? 
Le takrat, kadar nekdo po telesni strukturi ni uspešno še zaključil svojega procesa. To ne 
pomeni, da v temu zadnjemu življenju ni naredil vse, kar bi moral narediti. To so lahko 
zgodovinska leta. To so lahko tisočletja, stare zgodbe, stara poznanstva, stari spomini, stare 
usedline. 
 
V teh starih zapisih je lahko obtežitev, da je nekaj bilo narobe. Največkrat se je telesna duša 
zbujala v najhujšemu trpljenju, ko so ljudi sežigali, mučili, jih dajali na raztegovalnice ali na 
razteznice. Dejansko, kadar so jih mučili z raznimi, raznimi pripomočki, da je izstopila od 
bolečine glavna duša in je na koncu prevzela telesna duša. 
In takrat telesna duša, če takšna oseba preživi, nadaljuje življenje s poškodovanim telesom in 
to je tisto nekaj, kar je morda najtežje od najtežjega, ker takšne duše običajno ne izživijo 
vsegá kot sklop, vendar le morda nekaj let. Te duše ne živijo celo življenje ali celo postavitev 
v tistemu masakru, ali od masakra ali od šoka dalje oni živijo le kos nekega življenja.  V 
ponovno rojstvo one običajno ne vdahnejo. Se pa pričnejo prebujati in nadaljujejo tok tam, 
kjer so končale, če človek znova doživi v nekemu življenju šok, komo ali nekakšno takšno 
stanje, neke čudne čutne zavesti ali ravni, da ona znova prevzame nadaljevalni tok njenega 
življenja. Takrat ona nadaljuje s spominom masakra iz tistega deleža spomina oziroma tistega 
kosa na življenjski bazi, kjer je ona sobivala in tako po droben košček, po droben košček se 
ustvarja spomin. 
 
Ko se konča neko vrenje v telesni strukturi in nekako sopara ali energija z izdihom 
popolnoma izdihne in telo preneha se vreti, solziti in pareti, nastopi »sušno« obdobje, če se 
Smemo tako pošaliti. 
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Takrat v nekemu izdahu, kjer telo rahlo nekako gibne ali se nagibne na levo stran za 
trenutek, se takrat pobere, pobere duša same telesne strukture. Ona je tista, katera se 
nasloni na telo, na levo stran in potem dobesedno izstopi iz telesa. In ko stoji in je vpeta v 
levi podplat, ona toliko časa stoji in ne lebdi, toliko časa, dokler zadnji tresljaj sopare ne 
izpari iz notranjosti. Takrat se ona dobesedno potem, kot bi se led stopil in jo izpusti.  
 
Takšna duša lahko prevzame približek podobe zadnjega telesa in nadaljuje življenje ali 
nekako neko spominsko noto, vendar, takšna duša nikoli ni vnebovzeta duša. Nikoli ni duša, 
katera bi nekako prehajala v Višja kraljestva ali v Višje svetove, zato, ker je vmesna in nekako 
zajema ta vmesni čas med Nebom in med Zemljo. Se pravi, ta prekat ali ta pas zavzema in 
nekako postavlja. 
 
Ko ta duša samostojno odide, se običajno, tu in tam, še vrača nazaj na svoje pokopano 
telo, če ga seveda ima. Drugače prične preprosto tavati po Zemlji in se giba po Zemlji. 
 
Če je takšna duša uspešno izživela dva ali tri življenja ali vstajenja, je ona lahko tako zelo 
kompaktna in celovitostna, da se več ne sestavlja. 
To pomeni, da vodna silhueta ali takšno vodno bitje telesne strukture, se lahko prosto giba 
in hodi po Zemlji, kot je hodil človek, ko je bil še nekako živ in nekako tudi gibljiv. V takšni 
strukturi vi običajno lahko vidite duhove ali duše, kateri jim morda tu in tam kaj 
primanjkuje, morda kakšen delež telesa, roke ali česarkoli drugega, in je ona dejansko na 
tleh. Morda nekaj milimetrov nad tlemi, vendar, dobesedno jo vidite, kot, da bi bila malce 
zraščena s tlemi. In oni dobesedno na nek način hodijo oziroma polzijo. 
 
Svetle duše oziroma tista prva duša, katera je lahko v Nebo vzeta, pa je bela, prosojna in 
lebdi in puhti. In ko se takšna duša vam pojavlja, jo vedno zaznavate višje od sebe in ona je 
tista, katera lahko obhaja. Ta telesna struktura pa sama prihaja ali prehaja kadarkoli želi ali 
pa, če nekdo od rajnih zelo zelo žaluje in nekako objokuje in močno trpi, se lahko ta duša tudi 
pojavlja k vam. 
Vendar, če takšna duša prične z vami živeti in prične ostajati v stanovanju, v objektu, v 
prostoru ali blizu vas, se kaj kmalu udomači tako globoko, da prične nekako črpati vašo 
življenjsko energijo in se prične polniti iz vas, le zato, da je blizu vas. 
 
Takrat se kaj kmalu zgodi, da drug za drugim kaj hitro greste, ali odhajate ali prehajate. Tako 
ona lahko počrpa energijo življenja, na primer, od partnerja, kot, da imate morda 
pokopanega moža in žena žaluje in nakar se čez nekaj tednov ali nekaj mesecev zgodi, da 
človek zboli in tudi potem ona odide.  
To je le zaradi tegá, ker ta duša ostaja v njenemu etru in črpa to življenjsko energijo. Drugače 
bi ona prosto se gibala po Zemlji in se dobiva s sebi enakimi. 
 
So svetovi in prostori ali časi, kjer se te energije lahko nekako sestavljajo, spajajo, počivajo, 
radujejo. Tudi uživajo. Vendar, takšne duše običajno zelo rade hodijo k fizičnim ljudem, ker 
imajo fizični spomin dotika in vsegá. Zato jih tu in tam lahko tudi zaznavate. 
 
Vendar, to ne pomeni, da so sedaj slabe duše. To pomeni, da je to druga duša telesne 
strukture, katero nekako sedaj tudi poznate. 
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Ko ona izstopi in ko ta duša nekako zapusti to fizično telesno strukturo, se ne more več 
nikoli obuditi telesa nazaj, vsaj po takšnemu postopku, kot ga poznate vi, čisto sami na 
Zemlji ni več možnosti, da bi nekako to dušo lahko prebudili ali nekako obudili. 
 
Bodite pozorni! 
Takrat se prične razkroj. To pomeni, da prične telo razpadati, kot, da bi ga vaši črvički, vaši 
žužki – upam, da Sem našel pravi izraz?, pričeli obirati, obdelovati in spreminjati v prah. Prah 
pa je prvobitna oblika ali prašna energija, kot bi bila mivka.  
 
Si predstavljate?  
V takšen prah se na koncu tudi duša črevesja povrne. 
 
ČREVESNA DUŠA 
 
Črevesna duša je zadnja duša, ko zadnji trohec mesa oziroma, kar je v kosteh notranjega 
izpari in razpade in od njega ostanejo le še čiste, čiste kosti, brez vezivja, brez mesa, brez 
česarkoli, potem izstopi črevesna duša. 
 
Črevesna duša pa je vpeta v črevo. Po celemu črevesu, tankemu in debelemu črevesu, ker je 
vpeta tudi v debelo črevo, vendar je preko celega tankega črevesa spojena tanka nit, tanka, 
kot bi nekako – če si predstavljate – črevo razrezali kot nekako na polovico cevi, bi v sredini 
videli, seveda, nekateri da, nekateri ne, Bom dejal tako – tanko energijo, kot las debelo nit. 
Ta energija je vpeta v črevo. 
 
Ko telesna duša izstopi, za seboj premakne črevesno dušo.  
Črevesna duša, dokler je telo živo, lahko visoko vibrira. Je lahko tudi kristalna, zlata, 
nekakšno rumenkasto zlata, gnojno rumena energija. Kot bi se videla. Kot bi lesketala. 
Ko življenje usiha, ona nekako temni. Postane temna. Temna ali kot je vaša zemlja, prhka. 
In ko nekako razpade zadnji delček fizične materije, ta energija postopoma izstopi. Vendar 
tako, da pride košček po košček navzven. 
 
Si predstavljate? 
Telo je pokopano v celi energiji in pride najprej en radovedni košček in se vrne nazaj. Morda 
na roki pogleda drugi radovedni košček in se vrne nazaj. In tako se postopoma razpršeni 
deleži izmikajo iz fizičnega človeka ali materije. In ko je rahlo nad telesno strukturo, se naredi 
izdih. Izdih. Iz tega izdiha ona vdahne. Takrat nastane takšna peščena ura, kot peščena 
energija, kjer jo zaznavate lahko kot meglico, kot piš, kot nekaj, kar je dobesedno kot 
nekakšna mivka, če jo spravite v vrtinčasti položaj. 
 
Ta energija, ta črevesna duša je zadnja duša, katera zapusti telo. 
 
To so tri duše, katere so izjemnega pomena. 
Ko se prebudi in zapusti telo zadnja črevesna duša, je telo pravzaprav že čisto samo, fizično 
okostenelo telo. 
 
Takrat se prične postopek razpadanja kosti. Kosti pa so nekaj najbolj veličastnega, kar duše 
ne čakajo. Zakaj? 
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Ker predolgo časa se čaka, da kosti razpadejo.  
 
Ko kosti razpadejo, lahko nastane zemlja, po določenemu času, če pod določenimi pogoji 
zmorejo kosti sploh razpasti. 
Takrat nastane zemlja ali gmota, osnova, kar ni duša. Osnova, kar je le zemlja. Zemlja daje 
vdah. Zemlja daje izdah. Zemlja da tisto, kar je dala v kosti, v prah, v okostenelost. In 
zemlja sprejema nazaj. Ta gmota nikoli visoko ne vibrira, da bi lahko odšla ali prešla. Šele, če 
zmorejo, če zmorejo kosti razpasti, čisto razpasti, lahko na tisti točki, kjer je bilo pokopano 
telo ali celo tkivo, vstane vstajiteljsko eno živo bitje, katero je nekako, do približno, približno 
opevam, do koleni, do kolenov nekako v zemlji, v globini zemlje in nekako se niha ali giba, 
tako kot malce na površju, pa malce znotraj, pa malce zgoraj, vendar se izredno radi ti 
ostanki ali zemlja spaja z drevesi. Zato jih velikokrat zaznavate gibajoče se po telesih 
drevesa in se nekako gibajo kot silhuete, katere zaznavate kot bitja, kot prvobitna energija, 
katera vam daje lepoto tudi telesa ali drevesa. To je nekaj, kar je praktično skorajda 
neuporabnega.  
 
UPEPELITEV TELESA 
 
Vendar, če vse skupaj kot telo upepelite, ni takšnega postopka. Vse energije pridejo hitro 
na površje in se ločijo. 
 
Kadar telo nekako upepelite, je postopek sledeči: 
Duša, to, katero poznate, to belo dušo, izstopi prva. Ta za seboj, ko ga potisnete v 
krematorij ali morda na kakšno grmado, kar dandanes že skorajda ne počnete, pa bi bilo to 
zelo veličastno, se pravi, iz ognja vstane takoj telo. Iz telesa v trenutku, ko nastane pepel, 
vstane črevesna duša in tudi energija zemlje. 
Pepel, katerega nekako pospravite ali počistite, bi bilo najbolj veličastno vračati naravi 
nazaj. Torej, da bi ga nekako posuli, ali v grobu ali posuli v naravi, se pravi, to je nekaj, kar 
sodi v naravo. Vendar tudi, če ga pokopljete, pač, tako imate postavljene postavitve, želje in 
usmeritve. 
 
Bodite zelo pozorni! 
Ko je človek v zadnjemu popotovanju zadnjega življenja ali zadnjega vstajenja, je potrebno 
vse te duše spojiti nazaj. To pa je najbolj veličasten proces ali najbolj pomembna energija. 
 
Ko nekako človek duše dozori in vi duhovno zorite, ko vi duhovno dozorite in pričnete iskati 
nekaj več v življenju, se pričnete vračati nazaj v prvobitno postavitev, v prvobit samega diha, 
v prvobit samega Boga, Božanstva – kakorkoli to energijo ali izvor imenujete in se pričnete 
spraševati od kod ste in kam pravzaprav plujete. To se vam prične dogajati šele tedaj, ko ste 
zreli za premik drugam, ali za odhod ali za zapustitev Zemlje. Takrat se pričnete ukvarjati z 
duhovnostjo, takozvano duhovnostjo, katera vam nekako daje le vzpodbudo, da v tistemu 
času vašega življenja pričnete iskati samega sebe. Samega sebe iščete zaradi tegá, ker v tej 
postavitvi iščete sam Izvor. Sam Izvor pa se nahaja v fizični materiji, dokler ste živi.  
 
Dokler ste živi ali gibljivi, tako, kot ste tukaj in sedaj, imate zasnovnika. 
Zasnovnik, to ste vi, kot zadnja živeča energija, katera je čisto čista, nebogljena in kristalna 
energija, če jo Smemo tako sploh imenovati, čeprav ni čisto kristalna, da ne bo nekih 
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nesporazumov, vendar, tako nedolžna ali čista, da jo lahko imenujemo kot kapljevina čistega 
kristala. 
Ta energija je energija ustvarjanja, brezmadežno vstajiteljska in brezmadežno spočeta. Ona 
ne nosi ničesar davninskega, ker je bila za zadnje življenje prebujena in vstajena. 
 
To pomeni, da zadnji duhovni ali zadnji zasnovniki imate izjemno, izjemno, izjemno težko 
nalogo, ko se pričnete zavedati življenja tukaj in sedaj, ker se zavedate, da ni več poti 
nazaj. Da ste prišli do momenta preloma, kjer morate stopiti le še naprej in shoditi do 
končne postaje te poti ali smeri. 
 
Če duhovni ljudje ali tisti, kateri niso duhovni, vendar pričnejo iskati tisto nekaj več, se 
pričnejo obračati v sebe, se prične prebujati njihova duša. Pričnejo se pogovarjati sami s 
svojo dušo.  
Najprej se pričnejo pogovarjati ali usklajevati s to belo dušo, katero poznate. Se pravi, to je ta 
duša, katero Smo v enemu postopku tudi obrnili, ker je bila obrnjena na glavo navzdol, v ta 
mednožni predel, smo jo obračali navzgor. Se pravi, da je glava na glavi. To je tisto nekaj, kar 
smo že ustvarjali in to pomeni, da ta duša potem prične res intenzivno sodelovati tudi z vami. 
 
Vendar, tukaj nastaja velika zmeda. 
Ko se ta duša prebudi, se vi kot zasnovniki preprosto obrnete na njo –  bo ona povedala, kaj 
je dobro za vas, kaj morate narediti, kaj morate uskladiti, vendar je to prav narobe! 
Napačno! Zakaj? 
 
Preprosto zato, ker je ona lahko živela tisočletja in tisočletja in se je prebudila šele tedaj, ko 
ste bili vi zreli za to in ste jo vi prebudili, jo obrnili, se z njo pričeli pogovarjati, usklajevati, kar 
pomeni, da je ona naknadno bila prebujena in postavljena v koncept tega živega življenja. 
 
V temu konceptu tega živega vstajenja ali postavitve, pa se ona prične nekako usklajevati ali 
dogovarjati. 
Če ona nosi zapise razbremenitve, kar običajno ne, ker je v telesni strukturi in je obtežena, 
vendar je hkrati tudi shranjena neka veličina v njej, pomeni, da bo ona, v temu skupku 
prebujanja, pričela sodelovati in to prav preko meditacij. Ona je tista duša, katera vam 
odpira prostore, kraje, čase, višino, globino svojega časa. Vendar, v globino le do tiste mere, 
do koder seže ona sama. 
 
Če vi zavestno želite iti globlje, od koder ali do koder ona ne seže ali ne izvira, v ta namen 
mora ugoditi vam, ker ste jo prebudili kot zasnovniki in vam pomaga, če greste vi navzdol, 
ona v trenutku prebudi telesno strukturo ali telesno dušo. 
Pričneta se dogovarjati ali pregovarjati. Vendar, telesna duša je tista duša, katera vas 
nekako spušča nekaj globin pod zemeljsko strukturo, vendar le do tam, do koder seže 
vlaga same Zemlje. Naprej v globino ona ne seže. Seže le do tam, kjer je voda ali vodna 
energija. Ona se povezuje izključno le z vodo ali vodno strukturo. 
 
Če pa vi želite ali segate še globlje v zemljo, do koder vlage ni več, do koder vi segate preko 
meditacij v osrčje Zemlje, kjer je gorljivost in ni vodne silhuete, ni vode, ni vodne postavitve, 
pa je ta tista, katera prebuja črevesno dušo. 
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Črevesna duša pa je tista, katera se ne prebudi tako, da bi z vami zaživela, vendar vam 
prične pogledati in pomagati, da se boste prizemljili v globino Zemlje, do tam, kamor pač 
sodite ali pa želite iti. Potem ona znova zaspi. 
Ne ukvarja s tem, kaj boste vi delali v globini, zakaj ste v globini, zakaj niste v višini, zakaj ste 
v širini – ona se s tem ne ukvarja! Ko jo nekdo pocuka, se ona prebudi, vas spusti v globino. 
To je trenutek. To je tisočinka sekunde ali svetlobnega časa. Ko se spustite v globino, vas ona 
tisti trenutek pogleda in potem znova zaspi. 
 
Zelo malokrat zaspi nazaj, če jo boste vedno znova drezali preko meditacij in jo prebujali. 
Vendar se tega skorajda ne zavedate. 
Ko vas ima dovolj, običajno pusti odprt kanal spodaj, le zato, da bi ona lahko v miru spala, 
ker ona je zadnja, katera se prebuja. 
 
In tako se naenkrat lahko pojavi težava, ker skozi meditacije ali sprostitvene tehnike 
naenkrat zaznavate življenje spodaj. In to življenje prične prihajati vedno bližje k vam in vas 
spravlja v depresijo, v žalost, v ujetost, v bolečino, v strah, obup, pekel ali karkoli drugega. 
Zato vam tudi opevamo, da se nikoli ne prizemljujete, kar že poznate, skozi podplate v 
osrčje Zemlje. Ker, ko greste skozi noge, skozi nožice v podplate, je tam shramba usedlin, 
določenih zapisov ali upepeljenih teles in vse skupaj prebujate in premikate. 
 
Da se vrnemo višje. 
Kadar vi v meditaciji, v sproščanju, v željah, v hrepenenju želite iti višje in tudi greste na 
nek način višje, pomeni, da boste v tisti strukturi dejansko uporabljali belo dušo. To je tista 
bela duša, katera je nekako visoko lahko vibrirna. Vendar v vmesnemu času, se pravi, dokler 
traja telo in malce, dokler traja avra ali se nekako razvleče ta avra, lahko seže tudi telesna 
duša. Se pravi, ta vodna silhueta. Naprej pa nastopa ta bela, telesna duša. 
Vendar, to ne pomeni, da ona izstopa. One so vse v notranjosti. Vendar se nekako tako, ko 
vstanejo in se razvlečejo. In ko se razvlečejo, če si predstavljate, izgleda kot ogromen kanal. 
Ta ogromen kanal je nekako bitje, katero pride do nekega sveta ali časa, kot bi potrkala in se 
tam odprejo »takozvana« Nebeška vrata, Nebeški kanal in se od tam spusti svetloba na vas.  
Nastane takozvani kot navidezni kanal, preko katerega potujete. Vendar le zato, ker je od 
vrha navzdol se spustil kanal na vas. 
 
Po temu kanalu vi lahko potujete, se premikate, uživate ali delate pač, kar pač delate. Če ste 
morda bolj radovedne narave, greste raziskovati, vendar se morate vedno vračati po istemu 
postopku, po isti poti direktno nazaj v svoje telo.  

 
Bela silhueta ali duša, katero vi poznate je 
vpeta, tako v vratni predel – v ta najbolj 
izobčeni, izbočeni del v samemu vratu, pa 
vse do spodnjega dela malega možgana. 
Je nekako tako velik rez, kjer je nekako vpeta 
potem ta, ali naslonjena ta energija. 
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Tukaj je nekako prehod za to belo dušo ali belo energijo. 
 
 
 
 
 

 
Zato nekateri pravijo ali pravite ali pa imate morda kakršnekoli izkušnje, kjer izstopate skozi 
vrat ali skozi hrbtni del – zavisi, skozi katera vrata ste prešli, skozi tista vrata tudi zmorete 
izstopati. 
 
POVEZOVANJE TREH DUŠ 
 
V času življenja, se pravi, ko ste v zadnjemu vstajenju in ko dosegate častno življenjsko pot – 
častno, da postajate razsvetljeni, modreci ali modri, »takozvani« modri, se pričnejo 
usklajevati vesolja, se pričnejo usklajevati in povezovati energije življenja in se zgodi v telesu, 
da se zmorejo povezati tri duše medsebojno. 
Poveže se duša, katero poznate – ta bela duša. Potem se poveže telesna duša, katera je 
vodna silhueta in poveže se črevesna duša. 
Črevesna duša pa je duša, katera je najbolj prefrigana duša. To je duša, katero vi nekako 
poveznete in uskladite kot tri duše medsebojno.  
 
In naenkrat vas pričnejo šejkati, obračati, preizkušati in manipulirati. Vi kot zasnovnik pa ste 
tako kot osrčje teh treh živih energij. 
In tukaj pričnete vi imeti velike težave. 
Ko se vi pričnete povezovati sami s seboj, je izjemnega pomena, da vedno znova najdete 
sami sebe in da se ozavestite, kateri delež v času dneva ste vi kot zasnovniki. Torej, 
zasnovnik ste vi – ne duša. Duša boste šele bili, ko se bo zasnovnik spojil ali razčlenil na tri 
deleže, na dva deleža ali na en delež, zavisi, kako se boste porazdelili, kako ste živeli in izživeli 
častno življenje. 
 
Če se zgodi, da v času materije ali še živega življenja dosegate stopnjo razsvetljenstva, 
dosegate stopnjo modreca in preidete v modreca pomeni, da vidite, da razumete, da 
spajate, da ljubite, da spoštujete, da pomagate, da se predajate, da se razdajate, da 
postanete Bog v mali preobleki. V narekovaju opevano: »Bog v mali preobleki« pomeni, da 
postanete srce. Pomeni, da postanete srčna energija. 
Vendar, prosim, da ne boste spraševali na povezavah: »Ali sem postal Bog?« Prosim, ne 
delajte tegá! Poskušam vam pričarati, da vam prišepnem, kam vse to pelje in zapelje. 
 
Gremo stopnjo dalje. 
 

Če v času življenja zmorete spojiti vse te tri duše in se vi kot zasnovnik 
spojite z njimi, dobite utrip življenja, se duša, katera je kot drugi delež 
naslonjena na fizično telo izven materije in imate duhovno srce tukaj, na 
desni strani in je kot ovijalska energija vpeta in pripeta na telo, spoji v 
celoto. 
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Takrat naenkrat razumete vse. Doumete vse. Vendar tudi veste, zakaj ste tukaj in sedaj. In 
to je najtežja naloga samega duha, človeka ali kogarkoli, kateri se odloča, da prehaja 
drugam. 
 
V času življenja, če zmorete spojiti vse te tri duše, dobite vso njihovo veličino, vso znanje ali 
vse njihove izkušnje v eno celoto. Vendar bo vedno ostalo po plasteh, dokler ste zasnovnik. 
Ko se tu in tam zmorete zliti in preliti preko te cele celote, se pričnete spominjati in dihati in 
vživljati v situacije, v katerih so se znašli vaši davninski kosi. 
Torej, če ste bili na fronti, ali v bojevanju ali v kateremukoli klanju, ali morda v 
ljubezenskemu trikotu, se pravi, kjer je bilo nekaj živega, vi lahko vstopate v to energijo in vi 
podoživljate, sanjarite in spreminjate zapise, ne da bi se tega zavedali. 
 
Ko je duša ali celota dozorela ali kot zasnovnik, ko je dozorel za ta prehod, da zmore 
doumeti vso to celoto, zmore zapustiti svet. Zakaj? 
Ker je izpolnil vso svojo celovitost, vso svojo celoto, usodo, karmo, vse zapise, je zaključil v 
popotovanju tukaj in sedaj. Zato takšne duše se potem več ne rojevajo.  
 
Vendar, najbolj veličastne duše so pravzaprav tiste duše, katere so se zmogle spojiti in spajati 
v celi celovitosti. 
Če želite imeti prvobitno energijo življenja drugje, morate pobrati vso energijo – tudi 
seksualno, tudi srčno, tudi modro, plemenito. Na nek način tudi ego sodi v ta sistem, ker je 
zelo borbeni in zelo razsodni. Se pravi, vse enote je potrebno pobrati in jih prenesti v novi 
svet. 
 
KAKO NASTANE NESMRTNO TELO? 
 
Sila redki bodo in tudi so, kateri so zmogli v času življenja očistiti vse te plasti, vse te celote in 
vse. Kar pomeni, da zmorejo prenesti tako kosti, da zmorejo prenesti energijo kosti, da ne 
bo pomote! Vidim, da kar gledate, da bodo letele kosti okoli – ne bodo letele kosti naokoli! 
Energijo, ta prah, kateri nastane, ta duh, ta energija življenja – ta odpotuje.  
Ta je bila lepa. Kar noga je odletela. Dobro. Ne bo letela noga. Ta duh bo letel oziroma 
lebdel.  
 
Na tega duhá se spne črevesna energija razkroja, kateri je pa že šel skozi razkroj in se več ne 
razkraja. Se pravi, in se ta energija spoji v neko vmes, nekega vrtinčenja in v neko 
kompaktnost. 
Nato ta energija pridobi novo silhueto in ta vodna silhueta ali telesna struktura v vsej 
celovitosti zavrtinči energijo in nastane takšen vrtinec treh zmesi. Na to energijo se vpne ta 
bela duša ali bela energija in vse skupaj nekako močno zavre. Kot energija, katera bi pričela 
se šejkati, gostiti. Kot bi na samemu loncu ali v samemu loncu dali neko kašico, katera bi 
pričela vreti in brbotati, tako izgleda vrtinčenje teh duš ali teh energij.  
 
Nato nastane in se umiri ena zmes. Nastane ena podoba kompaktnosti in veličastnosti. In 
nato pride zasnovnik iz zadnjega življenja in se kot iskra strele spusti v telo in telo dobesedno 
obudi. 
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In zadnji živeči da lepoto vsegá, zadnjega telesa, zadnjega duhá in tako dobite nesmrtna 
telesa. 
 
Ne da se jih narediti na umetno postavitev! 
Nesmrtna telesa se dobijo s pobiranjem vsegá. 
 
Da pa zmorete pobrati vse od vse celovitosti, pa morate v zadnjemu življenju vsakemu 
koščku duhá dati možnost ozavestiti spomin, ga morda spremeniti v kakšnih dogodkih ali 
postavitvah in na podlagi tegá dobesedno vi lahko dobite energijo ali novo podobo in novo 
uskladitev. 
 
In to je tisto, kar imajo sila redki. In v našemu svetu jih je kar nekaj. Čeprav nas ni veliko, 
imamo prvobitna energetska telesa in imamo kompaktna telesa. Takšna energija se zmore 
razblinjati, se utelešati, znova izginjati, se znova povezovati in premikati iz časa v čas, iz 
zavedanja v zavedanje, iz telesa v telo. Se pravi, se zmore gibati in potovati kjerkoli si pač 
zaželi – ali zgoraj ali spodaj. 
Vendar, takšne energije nikoli ne zmorete oprijeti, nikoli je ne morete imeti, še manj pa, da 
bi jo greli in vzeli karkoli od te energije v sebe in želeli ali poskušali živeti na račun 
nesmrtnega bitja ali veličastne silhuete. 
 
To je tisto, kar je vaša bodočnost. 
Vendar, glede na to, da v tej bodočnosti bodo sila redki, kateri bodo zmogli prenesti res vse 
plasti, do zadnjega deleža, se potem pomaga usklajevati, izživeti, vendar se po drugačnemu 
postopku potapljanja v Andalo, v drugačnih smereh tudi ustvarja nova silhueta, novo telo, v 
katerega se prebudi. Vendar je brez razkroja in starikanja. Tako, da je to nekaj, kar je pa 
novost za vsa vesolja tega stvarstva zemeljske postavitve. 
 
Vendar, glede na to, da je vaš um in razum še malce v ozadju, da imate več skrbi s tem, 
kako boste preživeli, kako boste vsak dan preglodali, kako boste denarce prislužili, kako 
boste sužnji, kako boste hlapci sodobnega časa, se, verjemite Mi, nihče ne ukvarja s tem, 
kaj bo, ko bo in kadar bo. Vendar vas je za razumeti. 
Vendar, prav to hlapčevanje vas lahko prebudi vsaj v takšni smeri, da se ozavestite, da se 
obračate nazaj v sebe, za sebe in da poskušate razumeti, doumeti – kdo ste, kaj ste in zakaj 
tudi ste. 
 
Zasnovnik je najbolj pomembna enota v celi silhueti. Vendar imamo tukaj še nekaj, kar je 
pomembnega. 
 
FIZIČNI MOŽGAN 
 
Vsi spomini vseh teh deležev, se pravi, od bele silhuete ali duše, katero poznate, do 
silhuete vodnega stanja ali vodnega duha, ali telesne strukture, kakor Smo jo imenovali ali 
poimenovali, do črevesne duše in celo do prahu same kosti ali okostenelosti – zopet nimate 
vseh izrazov, vse to ima en skupni center, eno skupno svetišče – to je en fizični možgan.  
 
Češarika je mini, mini, mini možganček, kot nekakšna, kako naj prevedem?, žleza ali nekaj 
takega, ali, recimo temu,  da naj ostane mini možganček, se pravi, je pa skupek vsegá, kar se 
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povezuje v to energijo spomina. Zato Smo vam vedno opevali, da ne drezajte v mini 
možganček ali v češariko, ker je to pravzaprav svet, kamor ne sodite! Zakaj ne sodite? 
Zaradi tegá, ker je zasnovnik izvzet iz tega sklopa, ker je še vedno živ in gibljiv. Vendar, so 
določene tehnike, po katerih so vas in Smo vas tudi predhodno že peljali, kjer se včasih 
izogibate mini možgančka, včasih ga objamete, se pravi, zavisi, v kateri postavitvi je. 
 
 

Mini možganček pa je povezan z malim možganom. 
Prerez ali polovica malega možgana, če ga nekako 
poveznete ali uskladite, je v sredini nekakšen center. 
 
Si predstavljate? 
Imate mali možgan in ga razpolovite in v sredini 

nastane nekakšna os, vez ali prerez. In ko še ta prerez daste na pol, dobite središčno točko. 
Tam je center ali središče povezave zemeljskega materialnega sveta.  
Tam so tudi vladarji, reptili in tista duhovna bitja, kateri nekako manipulirajo Zemljo in ves ta 
širni svet in delajo suženjstvo in trpljenje, bolečino, žalost, ujetost, nemoč in vse, kar vas 
spravlja v obup in v bedo ali nemoč. 
 
Se pravi, središče se nahaja prav v tistemu deležu. 
 
Potem pa imate še veliki možgan. Veliki možgan pa ima v središču ravno tako prerez.  

 
Vendar, če bi ta prerez prerezali in mu sledili do čelne 
čakre, se pravi, in če bi čelno čakro poveznili v 
notranjost, se pravi, v temu vrtinčastemu toku, in 
prerezali predel, nekako od senc v notranjosti, in ga 
rahlo spustili navzdol, v sredino velikega možgana, bi 
znova dobili center, drugi točkovni del centra ali 

središča vesoljnih predelov. Se pravi, centra ali osnove vsegá.  
 
To so različni prehodi, v katere ne boste vi šli.  
 

So pa točke, torej, češarika, središče 
malega možgana in središče velikega 
možgana, so tri točke, katere se 
medsebojno samodejno povezujejo 
in nastane nekakšna membrana. 
 

 
Tako kot bi nastal trikotnik, si prestavljate?  
In tako nastane membrana. Ta membrana je postavljena tako, da oddaja signale oziroma 
vibracije – kar vi mislite v času sproščanja, se oddaja ta vibracija. 
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Kadar se vi pogovarjate s takozvano eno, drugo ali tretjo dušo ali 
s katerimkolim deležem, se oddaja postrani, od te membrane na 
levo ali na desno stran, se oddaja signal po zemlji in nekako do 
polovice vaše avre se oddaja signal.  
 
 

 
Tako, da, ko vi nekako se pogovarjate, ali dogovarjate ali poskušate nekako nekaj delati ali 
uskladiti, se vse oddaja okoli vas. 
Tako, da nekako nekaj metrov okoli vas prične vibrirati energija in vse, kar nekako delate na 
fizični bazi, na fizični strukturi, zavestno, se oddaja tukaj program. 
   
Zato morate vedno paziti kaj govorite, kaj razmišljate.  
Vendar tudi, če kdaj tu in tam porohnite, ali zabentite ali se zlomite iz nemoči, se vam ne 
šteje v slabo, ker je to tista olajševalna okoliščina, kjer lahko vi sebe zagovarjate in stojite 
za tem, zakaj ste se zrušili oziroma zakaj ste nekaj naredili ali postorili. Tako, da na to 
bodite vsekakor tudi pozorni. Vendar, nikakor pa ne izkoriščati! 
 
Kadar pa vi zavestno pričnete delati slabo in se pripravljate na to, da boste naredili slabo, 
pa prav po tej vibraciji tega trikota, kjer se oddaja signal, ne potuje signal prosto tako v 
levo in v desno stran, vendar se niti naslonijo navzdol, kot jokajoči jaz in se spustijo v 
zemljo in v podzemlje in v globini nastane najnižja točka, kjer vas nekdo posluša.  
In iz sveta ali iz časa, kjer vas nekdo v globini posluša, prav od tam, od tiste točke se poveže 
najnižja točka do teh signalov in tako ste uslišani iz strani pekla, nižine, globine – seveda, če 
se vi zavestno povezujete z globino. 
 
Vendar, od tam, kjer vam poslužijo, tam boste tudi kasneje služili. Tam, če greste v globino 
in ne k nam, se pravi, bo vaša duša kot celota tudi oddana oziroma razdana. 
 
Ne Bom opeval, da je to prodana duša, ker je ujeta duša. Zato vsi tisti, kateri se ukvarjajo z 
magijo in delajo slabo, se potem ujamejo v ta lasten proces in ne morejo zavibrirati višje, ker 
so jih ves čas nekako vnovčevali v nižini, poslušali in jim ugajali. 
Zato bodite zelo pozorni na to, kaj v življenju delate dobrega in kaj slabega. 
 
Slabo se tretira pod slabo takrat, kadar zavestno nekomu škodujete in zaradi vaših 
zavestnih dejanj nekdo trpi in celo oleseni. To je tisto, kar se nekako spaja pod slabo. 
Kadar iz nemoči, iz neukosti, nevednosti naredite slabo, se vedno vibrira tako, v tej središčni 
točki. Dobite znova popravni izpit toliko časa, da se ozavestite in se spomnite in prebudite, se 
obrnete, pogledate in ugotovite, da je to slabo in od tistega momenta dalje več ne 
ponavljate tega programa. Tako, da je to tisto tehtanje, razbremenjevanje in osvobajanja, da 
si ne boste dajali na sebe kaj je slabo, da ste slabi, da je to slabo ali kaj takega. 
 
CERKEV SE POVEZUJE NA TRI DUŠE 
 
Cerkev paše v nekakšen tehtalni del, tam, kjer se tehta. 
Cerkev je tista energija, v kateri ali v sklopu vsegá se zmore povezati, ali v globino zemlje 
ali na sami zemlji ali pa rahlo nad višino zemlje. 
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Vendar, zopet so dejanja skupnosti kot celovitostna osnova za to, ali se zavibrira zgoraj ali 
spodaj. 
 
In znova je vse v celoti povezano – kako je bila častna, žlahtna ali nekako veličastno 
podana ali pa se v imenu Boga skriva marsikaj. 
Tako, da je to osnova. 
 
Tukaj bi se dotaknil še nečesa. 
 
Na te tri duše se povezuje tudi cerkev. Povezuje se na materični del. Povezuje se na dušo 
vrenja, se pravi, na telesno dušo – na to se povezuje ta energija. 
 
Religije ali druge religiozne postavitve se ravno tako povezujejo na to, vendar, če je njihova 
osnova ali postavitev bolj žlahtna, bolj čista, bolj polna, zavibrirajo višje in lahko nekako 
sežejo tudi v svet, rahlo nad Zemljo ali podnebesni svet ali podnebesni svod, zavisi od 
skupnosti, v katero vstopate ali prestopate. 
 
V času vašega življenja bi vam Jaz svetoval takole: 
Tri duše, katere so izjemnega pomena, nosijo in prenašajo spomine. Spomini so utrinki 
dogodkov. Dogodek je energija. Energija je misel. Misel je struktura gibanja, je energija 
duha. 
 
Ko se duh ob duh ali energija ob energijo prisloni ali pomeša, nastane gosta energija, 
nastane bolj kompaktna energija. Več kot jih je, boljše vam gre, bolj kompaktna je ta 
energija. Opevamo jo duša ali dušinska zmes. 
Dušinska zmes pa je tista, katera se obudi, ko vi duhovno dozorite. Duhovnost pomeni 
čustvena naravnanost. 
 
To ni nekaj, kjer boste vi dejali, da ste srčni, ker pomagate, ker sledite, ker poslušate, ker se 
trudite. Ne! 
Srčnost je to, kar vi živite iz vas samih, ne da razmišljate. Vse ostalo je vmesna pot 
preoblikovanja, da postanete boljši ali najboljši ali najbolj srčni ali najbolj topli. Tako, da ta 
vmesna pot je vsekakor potrebna in pomembna, pomemben faktor za vse in za vsakogar, 
kateri se zavedajo, da želijo biti Nebo ali Nebeška energija. 
 
Zato se takrat zavestno odpirate zgoraj, k zgornjemu delu in se ne povezujete v spodnjemu 
delu. Na to bodite zelo pozorni! 
Tako, da vsi tisti, kateri tudi sledite Nam, sledite Nebeški energiji – da boste vedeli, kam 
pravzaprav sodite, ker se pojavlja vprašanje kam kdo sodi? 
 
Mi prehajamo od drugod k vam, iz Višine v nižino, vendar le zato, da vas spomnimo, 
opomnimo in kasneje prepeljemo in pomagamo znova ustvariti to, kar ste nekoč tudi bili – 
vaša prvobitna telesna energija ali vaše prvobitno telo. 
Tako se boste končno vsi skupaj pobrali kot vsak samostojna enota in lahko tudi zaživeli. 
Nekateri bodo procese podajali skozi, skozi čase, ko bodo pripravljeni na to. Nekateri 
umetno pospešujejo določene situacije.  
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ČISTA LJUBEZEN 
 
Vendar se zavedajte nekaj, ene bistvene postavitve – merilo vse zmage je ljubezen. 
Ljubezen je tista, katera povezuje telo, duha, duše, energije, razmišljanja, čutenja, celo 
zasnovnika. 
To je bistvo vsegá.  
Ker, ko nekako se vakuumirate in postavljate, dobivate ovoj, se zapirate v ovoj, kateri je 
sama čista ljubezen. Sama čista ljubezen je energija ovijalca. Tako, da najboljšo in najbolj 
srčno energijo imate okoli sebe okoli ramen vpeto in zapeto in vas tako daje v ovoj. 
Ker je takšna frekvenca topnosti, srčnosti ali predanosti, je vse, kar je nasprotnega ali 
nasprotujoče, odbojno. Zato tudi po bazi zemlje ne morejo vstopati, ker visoko vibrirate. 
 
Pazite to! 
Tisti, kateri ste srčni po naravi, imate kar malce sijaja okoli sebe. Nihče ne vstopa v vas. 
Zakaj? 
Ker odbijate vse zaradi svoje nasprotujoče se energije sile Zemlje. Vi ste ljubezen – tisto je 
zlo. Nikakor ne more iti skozi ali skupaj, ker je to tako, kot bi  dali luč vešči ali neki takšni 
energiji. Saj se kotali okoli, vendar nikakor ne more speti se ali pripeti. Vedno le nekako 
rilčka, nekako opazuje, postavlja, sestavlja. Vendar se na koncu preoblikuje čisto sama. 
 
Če boste hoteli od vsega tega nekaj imeti, si zapomnite nekaj: 

 
Zasnovnik je energija vdaha.  
Energija vdaha se vedno povezuje preko 
navidezne osi, katera teče od Višine v globino. 
 
 
 

 
V globini je energija, se pravi, prav nekako v mednožju se steka ta navidezna os in nekako, če 
bi dali prerez pod podplati, do te navidezne osi, je najnižja točka fizične sredinske točke te 
navidezne osi. 
 
V to os vi lahko povežete energetske središče točke teh možganov – se pravi, malega 
možgana, češarike in nekakšnega velikega možgana. 
 
Zelo dobro vprašanje! 
 

Pri češariki – češarika ima na vrhu vsegá najvišjo točko. Se pravi, imate 
češariko, katero ne režete po prerezu in ne iščite središčne točke. Središčna 
točka na češariki je na vrhu naslonjena, na vrhu, kot bi bila na temenu, se 
pravi, tam je najvišja točka. 
Od tam povežete te tri smeri. In to tako, da jih povežete skozi to 
navidezno os in povežete te tri točke. 
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Takrat vi medsebojno povežete dušo črevesja, katero ne obudite, dušo telesne strukture, 
katero s tem ne obudite in dušo, katero poznate, katera pri duhovnosti že tako ali tako 
prične sodelovati z vami. 
Se pravi, te tri duše se medsebojno uskladijo. In ko vi pričnete rasti duhovno in ko vi zvišujete 
frekvenco, se prične prebuditev nižine in jih polnete z najvišjo frekvenco in jih tako tudi 
spreminjate. 
 
Jaz vas nekako lahko peljem skozi ta postopek, če želite, da se nekako poveže ta energija, 
vendar obujali jih ne bomo. Obujali jih boste skozi to, ko boste delali na sebi, ko boste 
nekako to plast nekako prestopali in se povezovali Zgoraj, se bodo energije pričele 
medsebojno povezovati, boste lahko svetove, čase, prostore medsebojno povezali, uskladili 
in spojili. 
Tako ne bo nič pobegnilo vam izza obličja, vendar se ne bodo prebujale, dokler boste živi, 
vsaj toliko časa ne, dokler ne boste vstopili v stopnjo razsvetljenstva, kar pa še zdaleč ne bo 
tako hitro ali modrosti. Takrat pa so duše že tako spojene, da same že sodelujejo z 
Nebesnimi energijami in ne direktno z vami. 
 
Če želite in če kdo želi, vsekakor peljem skozi ta postopek. Nekateri pa lahko naredite to 
potem doma, kakorkoli komu to nekako paše, gode ali sodi. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA TREH DUŠ (posnetek 1:09:30) 
 
Dobro se namestite in popolnoma sprostite. Poskušajte zapreti oči in poskušajte čisto 
počasi zmanjšati dih in počasi dihati. 
Vdahnete skozi nos in ne skozi usta. Dajte zavedanje le na dihanje – na nič drugega. 
 
Takole. Bom Jaz nekako prevzel in vodil dalje. 
 
Vdahnete skozi nos in ne skozi usta. Dajte zavedanje samo na dih. Vdahnete počasi in 
počasi izdahnete le skozi nos. 
Popolnoma sprostite svoje telo. 

 
Znova vdahnete in se ozavestite te navidezne osi praznega prostora 
znotraj v vašemu telesu ali znotraj v vašemu jedru in se kot z 
zasnovnikom spustite v to cev. Kot bi se premaknili v to cev. 
Vstopite in še vedno dihajte skozi nos. 
 
 

 
Vdahnete tako, da se premaknete v točko glave. Poskušajte zaznati sebe v središčni točki 
te osi znotraj glave. 
 
Najprej se obrnite tako, da gledate kot v mali možgan.  
Stegnite notranjo roko. Primite točko, središčno točko, katera se nahaja v središču malega 
možgana kot bela kepica, se jo dotaknite in videli boste, da se na vašemu prstu vije 
energija.  
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In to energijo peljite in nesite in povežite v sredino velikega možgana, tako, kot Smo vam 
predhodno opevali in poiščite ta beli center in se dotaknite tega drugega centra. Dotaknite 
se ga. Držite notranji prstek na tej točki.  
 
Znova rahlo vdahnite in sedaj energijo prenesite proti češariki – vendar ne v češariko, 
vendar nad češariko in jo pobožajte po vrhu. Kot bi jo pobožali, se dotaknete vrhnje točke 
same češarike. 
 
Kot bi se jo malce dotaknili. Nato po drugi strani peljite to energijo proti središčni točki 
nazaj v mali možgan. 
 
Ste zaznali? 

 
Iz malega možgana v veliki 
možgan. Iz velikega možgana 
ste potisnili energijo proti 
češariki. Jo na vrhu češarike 
tako kot vpeli in jo zapeli 
nazaj v mali možgan. 

 
Vidite bele niti, tri bele niti kot trije trikoti, kateri so medsebojno vezani.  
 
Če boste dobro pogledali, boste zaznali kot neko svetlobo, kot neko membrano, odsev ali 
odboj. 

 
Kot zasnovnik se spustite nazaj v to cev, nazaj v pljučni predel, v točko 
pleksusa. 
Vdahnite in se spustite na svoje prvotno mesto. 
 
 
 

 
Sedaj usmerite misli na dlani in boste zaznali nekakšno povezavo na samih dlaneh. Kot bi 
na vaših dlaneh nastajale svetlobne cevi. 
Cevi so odboj od Višine k vam v nižino. 
 
Če dobro pogledate navzgor v notranjosti, boste zaznali, zaznali svetove, katere ste tako 
znotraj kot tudi zunaj medsebojno povezali. 
 
To pomeni, da ste s to tehniko povezali tri različne čase, tri različne prostore, kateri bodo 
zgoraj nekako sodelovali in se povezovali in usklajevali in vam poskušali narediti čim več 
miru v vaši silhueti in v vašemu vsakdanu. 
 
Znova postopoma vdahnite, se zavedajte celega telesa, kot bi prelili energijo preko telesa. 
Lahko znova postopoma pričnete dihati tako kot dihate. Odprete oči in boste zaznali, tako 
nad seboj kot bi bili povezani v tej središčni točki zgoraj, ker Svetloba od vrha navzdol sveti 
na vas. 
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To je tisto nekaj, kjer se boste povezovali in usklajevali med tremi različnimi časi. 
 
Vendar, ker še niste zreli, da bi te tri duše uporabljali v vašemu vsakdanu, jih pustite pri miru. 
Sami, ko boste zoreli, se bodo te duše premikale in povezovale z vami in delale za vas. Tudi 
njim je v interesu, da v zadnjemu življenju se tudi same čim bolje odrežejo, da bodo tudi 
same počistile, kar imajo za počistiti in za zaključiti. 
 
In ne le to! 
Ko boste zoreli, boste čez čas opazili, da se te duše, katere so poveznjene tako kot v 
notranjost telesa, pričele obračati navzven in bodo postali vaši čuvaji. Zaznali jih boste tako 
ob strani, kot bi nekako stali naslonjeni na neke puščice ali na nekakšne sulice ali palice, ne 
znam drugače prevesti, in te energije so tiste energije, kjer dejansko oni slonijo in vas tudi 
čuvajo. 
Kar pomeni, da po bazi Zemlje – tako po strani bitij, kateri so povezani s črevesno dušo, 
nihče ne more napasti vas in nihče ne more vstopiti v vas. Tako po strani vodnih silhuet ali 
po strani bitij Zemlje, katere so vodne energije, ne morejo več vstopati v vas in ne morejo 
prodirati v vas.  
Tako tudi vaša duša, katera je postavljena tudi v ubran, se pravi, postanejo trije vaši čuvaji 
ali zavezniki, ko povežete te tri točke v celoti teh samih možganov. 
 
Tako, da, to je nekaj, kar se doprinese. Vendar, vam pa ne bodo običajno služile, tako, da ne 
se obračati na njih, naj one nekaj naredijo, ker so one ravno tako v telesni strukturi kot vi, 
čisto sami. 
Vendar, ko boste dozoreli, ko boste nekako spoznali, v kakšen namen jih pravzaprav lahko 
uporabljate in jih poprosite – takrat pa vsekakor, vsekakor vam bodo tudi pomagale. 
 
Jaz bi na tej točki nekako tudi zaključil to nekakšno predavanje ali ta povezovalni del tega 
spajanja. Sedaj pravzaprav poznate tudi človeka v človeški postavitvi, kako je nekako 
postavljen in sestavljen. 
Povezali smo te silhuete medsebojno, tako, da tudi ne morejo več bežati in spolzeti navzven, 
tudi, če se prestrašite ali da je kaj šokantnega. Tako, kot bi se naslonili navzven, bi napol 
spolznili in bi vas drugi dve povlekli nazaj. In to je za tisto, kjer se boste vi vsekakor zelo varno 
in dobro tudi počutili. 
 
Jaz bi vam predlagal, da sedajle naredimo kratek premor, kratek predih in da potem znova 
nadaljujemo. Jaz pa Sem nihče drug kot le Jorgovanski vladni mož. 
 
Pozdrav. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še malo prosim. Jasara. 
Takole. Končno Smo tudi v našemu sfernemu svetu nekako pripravljeni za povezavo. Jaz Sem 
Tisti, kateri Bom nadaljeval vez ali postavitev. Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski 
vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo. 
 
Tako, da, drugi del bo nekako kar Moj. Na vprašanja in odgovore Bomo odgovarjali kar preko 
te postavitve in Bom Jaz Tisti, kateri Bom nekako poskušal čim bolj direktno, odprto in 
razprto tud nekako, tudi nekako opevati ali nekako odpirati določene postavitve. 
Danes ga res neki novinčki malce palčkajo, vendar upamo, da vsekakor dobro prevajamo. 
Vendar, tale Zemlja je res malce hudomušna. 
 
Kakorkoli že, kdo bo pravzaprav prvi, kateri bo nekako vprašal? Tako, da kar z besedo na 
površje. Kdo bo prvi? 
 
»Jaz bi vas vse prav lepo pozdravila. Vse Gospode, vsi, ki ste prisotni, vse moje vodnike in 
vodnice. (Jasara). Zraven bi tudi mojega prijatelja, ki se je pred enim mesecem poslovil, je 
odšel iz tega materialnega sveta. Pa vprašala, na to temo bi se navezala. Jaz sem bila pred 
nekaj časa že pri vas na kanaliziranju in sem vprašala med drugim tudi za mojo bolečino v 
trtici in ste mi povedali, da se moja črevesna dušica prebuja. Zdaj pa me je mal zbegalo to 
predavanje danes. Sicer mene ne boli več, je vse v redu. Ampak me zanima, če lahko 
mogoče? Hvala.« 
 
Duša črevesja je vpeta ali tega materialnega sveta, tega razkrojnega, upepeljenega telesa, je 
vpeta prav v črevo. Nekateri imate v črevesju, prav v tanko linijo, skorajda v trtico še nekako 
zataknjeno to energijo. Vendar je znova od vsakega posameznika odvisno kje, kaj in zakaj 
pravzaprav nekako leži ali sloni. Ni nekega zlatega pravila, da je sedaj le od tukaj do tam 
nekakšna ta duša. 
Pri vas je umirjena, pomirjena ta energija, spojena, tako, da ne vidim, da bi bilo karkoli 
potrebno tukaj premikati ali usklajevati. Je pa res, da je nekako prav Nekdo, kateri je 
sodeloval z Menoj, pospešeno nekako umirjal to energijo in jo tudi vakuumiral. Tako, da se je 
potem tudi bolečina prenehala ali nekako umirila. In ne vidim, da bi bilo potrebno tukaj 
karkoli še popravljati ali pa krpati. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz bi se vam vsem iz srca zahvalila za pomoč, katero ste dali naši Ani, 
katera je bila včeraj operirana, uspešno operirana. In evo, zdajle prosim, da ji še naprej 
stojite ob strani, da se vse v nadaljevanju za njo dobro, lepo konča. Še enkrat globoka 
neizmerna zahvala tudi za mojega sina Andreja, kateri je bil pred parimi dnevi pri vam in 
za katerega jaz vem, da je rabil pomoč in mislim, da jo je dobil, da bo svojo pot usmeril v 
pravo smer. Tudi za njega iskrena, globoka, neizmerna zahvala. Hvala vam.« 
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Ponižno sprejemamo vašo zahvalo, čeprav, glede na vašo situacijo pri deklici so še trije 
odposlanci. Tako, da jih še Nismo niti povlekli nazaj ali premaknili nazaj. Upam, da Sem našel 
tudi pravi prevod. Tako, da pomoč bo vsekakor še dobrodošla. Vendar bo pa se zelo hitro 
tudi celilo in pocelilo, tako, da nikakor ne skrbite. Vse se bo dobro odvijalo za njo. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dragi Gospodje, vodniki, zvodniki moji – srčna hvala za vso pomoč pri vsem, kar sem vas 
prosila. Vse se odvija tako, kot ste mi rekli. Najlepša hvala.« 
 
Jasa. Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. 
 
»Zdaj imam pa še eno vprašanje, pa še eno prošnjo. Moja znanka je imela hudo prometno 
nesrečo in je imela pok glave. Zdaj pa ima velike bolečine tam, kjer je bila, kjer je imela 
operacijo. Ali so te bolečine od operacije ali od česa drugega in lepo bi prosila, če ji 
pomagate, da se stvar čim prej pozdravi. Hvala lepa.« 
 
Jo Bom Jaz nekako obhajal in Bom videl, kaj lahko za njo naredim. Vsekakor pa bi bilo dobro, 
da bi nekako uživala kakšne homeopatske zeli, nekaj, kar bi nekako podpiralo samo celitev 
tega sistema. To je nekaj, kar bi ji Jaz vsekakor svetoval. In tudi morda celjenje preko 
bioresonance. To naj si nekako tudi vzame ali sprejme. To ji bo pospešeno nekako celilo. 
Drugače Bomo pa nekako po peti uri v popoldnevu obhajali, pa Bomo videli, kaj lahko 
naredimo za njo. Se Bom potrudil za njo. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Prav lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasara) Iskrena, srčna zahvala vsem vam, ki mi 
pomagate, ki mi stojite ob strani. Velikokrat se mi zdi samoumevno, da se nekako gradim, 
učim, po vaših navodilih ali po tistem, kar sem pač v preteklosti tudi slišala. V določenih 
trenutkih pa mi le nekako pride do srca, do uma vaša Veličina, vaša Ljubezen in vaša 
Milina. Res iskrena hvala vam za to, da v tistih majčkenih trenutkih tudi to občutim. To bi 
rada ponesla, zaživela tukaj na Zemlji, v tem življenju in ponesla s seboj, kamor bom odšla. 
Hvala vam.« 
 
To nam tudi Nam veliko pomeni, tako, da ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
Vsekakor pa je to tisto nekaj, kar bi radi tudi v vas, vseh vas prebudili – Ljubezen prvobita ali 
osnove, katero ste imeli v prvobitu vsi vi.  
 
Prvobitna civilizacija je bila izjemno, izjemno ljubeča, čuteča. Čeprav vaša znanost nekako 
opeva, da ste se razvili iz opic in iz česarkoli drugega, o temu rajši ne bi tako nekako šel v 
detajle.  
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Prvobitna civilizacija, katera je bivala in nekako bila ustvarjena za popotovanje tukaj na 
Zemlji, je imela res ljubečnost do vsegá. Ljubezen v sebi, v osnovi, sočutje in vse tisto, kar 
ste tudi vi prvobitno bili. 
 
In ko Mi nekako prehajamo med vas in vam znova nekako spravljamo spomin v samo 
prvobitno stanje, vas želimo le spraviti v zavedanju nazaj, v tisto, kar ste bili ali pa tisto, kar 
ste morda nekje prestopili, pozabili. In to vam pravzaprav prinašamo skozi Naše sfere in Naše 
svetove in Nam veliko pomeni, da se to dotakne skorajda vsakogar.  
Tako, da, ponižno sprejemam zahvalo. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Moram, moram priznati, da že vseskozi, vse življenje nekako sem res imela občutek, da je 
nekaj drugače, da je nekaj drugega. In mislim, da po tem že vse življenje hrepenim. Zdaj pa 
mi dovolite. Imam eno prošnjo. Moj vnuk Lovro je zadnje čase veliko bolan. Prosim vas, 
iskreno vas prosim, če mu lahko stojite ob strani, če nam lahko poveste, kaj naj naredimo, 
da bo otrok nekako prešel te travme, ki jih sedaj doživlja, ko pač odhaja v vrtec in da se bo 
nekako vzpostavila drugi način njegova materija, dvignil imunski sistem ali njegov srček – 
jaz tako rečem, ker ga vidim zelo žalostnega. Tu bi vas iskreno prosila za vašo pomoč in vaš 
nasvet. Imam pa sicer, vem, da je to drugo vprašanje, pa samo povejte mi, za mene, če 
lahko pridem na karmično luščenje? In če, kakšne svečke potrebujem? Iskrena hvala vam.« 
 
Kar se tiče vašega vnuka je sledeče: 
Ne bo dolgo potrajalo, nekako dve, triletno obdobje bo še, kjer bo nekako malce nihal. 
Vendar, tudi v samemu vrtcu ne bo tako zelo hudo. Bo nekaj kar virusov, to vidim tukaj, tako, 
da prehladov kar nekaj bo. Vendar, to je nekaj, kar je tudi kar običajnega v teh malih 
postavitvah, v teh šokih ali nekako usmeritvah. 
 
Otroci se odzivajo na nekakšno domače ognjišče, tako, da naj bodo pozorni na to, kako se 
oče in mati usklajujeta. Na podlagi tegá se potem to nekako vidi dosti hitreje tudi na 
samemu otroku. 
Kadar si otrok daje marsikaj do srca, da ga prizadane ali da se ga dotakne nekakšen 
nesporazum ali kakšen konflikt ali kaj takega med odraslimi, on to dejansko povleče na 
sebe in ta zapis ali trenutek shrani v sebi in ga prične transformirati. Zato imajo takšni 
otroci tudi več težav po čustvih, nekako več izpadov, več prehladov, več teh virusnih okužb. 
To je nekaj, kjer je čustvena energija zelo odprta. 
 
Kar se tiče karmičnega luščenja pa vam nekako prišepnem šele od meseca februarja, marca 
dalje v drugemu letu, nič prej. Tako, da, takrat pa lahko prinesete dve rdeči svečki, dve 
rumeni svečki, eno zeleno, eno temno modro in eno temno rjavo. To je nekaj, kar bi pri vas 
potrebovali. 
 
»Hvala.« 
 
Jasara. 



 

 22 

 
»Jaz sem tukaj pri vas vedno tako ganjena, da sploh, da se še zahvaljujem. Se mi že zdi, 
seveda, samo po sebi umevno, ampak skorajda nepotrebno, ker mislim, da izražamo vsi 
eno tako hvaležnost že v samem svojem bistvu. Moram pa priznat, da sem bila zdaj v enih 
takih krizah in sem si rekla: »Pa kaj, Gospodje, pomagajte prosim, kaj ste že čisto zatajili ali 
kaj?« In zdaj prihajam ven in bi samo rada vprašala, če res prihajam ven? Hvala lepa. Iz 
tiste hude krize mislim.« 
 
Nekako ta kriza vam je šla mimo ali preko. Ne vidim, da bo še nekako tako hudo, kot je bilo. 
Vendar, težava pri vas je to, da se nekako leta in leta kopičijo in to nekako tudi vsesplošno, 
kot vidimo in opazujemo, je nekako težava v temu, ker je to tok bolečine in ujetosti.  
Vaš prav ta vsakdanji tempo življenja, kjer se odmikate od svojega prvobita, od jaza, od 
obraza, od vsegá, kar pravzaprav ste in ne dobivate ljubezni nazaj, ne pridobivate tiste 
milosti ali umirjenosti nazaj, vendar vas ves čas nekaj ali nekdo trga zato, da nekako 
služite, poslužite, urejate, usklajujete. 
 
Ta tempo življenja vas je pripeljal tako daleč v to ujetostno suženjstvo, da enostavno le še 
delate za denar, za golo preživetje. Šele, ko si bo duša človeka zmogla postaviti proces tako, 
da bo začutila, kaj si želi in to tudi dobi, se bo tempo življenja umiril. 
V vsakdanjemu življenju si sami lahko ukrojite tempo življenja. 
 
Bodite pozorni! 
Čas življenja se skrajšuje. To je dejstvo. Mimo tega ne moremo iti. 
Če morda opazite, boste zapazili, da v življenju, prav v življenju imate tok dneva že dosti 
krajši. Vi pa bi radi v ta čas stisnili še dvakrat več. Bi radi zidali, bi radi gospodarili, bi radi 
kuhali, bi radi prali, bi radi uživali, bi radi delali milijon in tisoč reči. 
 
Vendar, si predstavljate, kako je vaš zemeljski čas postavljen? 
Imate planet Zemljo. Okoli in okoli so galaksije ali neki prostori. In to je nekakšen takšen velik 
lijak. Tako kot ogromen lijak, kjer je planet Zemlja. Na temu planetu, se pravi, nad tem se 
vrtinči ta čas. Energija je tako kot spirala in bolj, ko se bližate temu lijaku, ozkemu delu, bolj 
s hitrostjo tečejo zapisi. Hitreje se vse skupaj spraznjuje. Hitreje se razbremenjujete, 
vendar hitreje se tudi utrujate. 
Ker je ves čas tako nekako natempiran, da nič ne dajete za sebe in se ne zmorete umiriti, 
vendar ves čas le dajete in se ženete za to, da se zaključujejo te postavitve, vas najmanjša 
postavitev, lahko že najmanjša beseda, pogled, kateri ni na mestu ali pa nekaj malega vas 
spravi iz popolnega ravnovesja čustvenega stanja.  
 
Tako, da v temu stanju bi vam Jaz preprosto svetoval – vsem: 
 
TEHNIKA – USTAVITEV UMA  (posnetek 14:39) 
 
Ko začutite, da ste nekako popolnoma utrujeni, da nimate več energije niti za to, da bi imeli 
odprto oko, naredite en trik. 
 
Zaprete oči in pričnete umirjeno dihati. Čisto počasi. 
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Misli, besede, govorjenja, godrnjanja, slike toka dneva pustite pri miru. Naučite se umiriti 
svoj um.  
 
Vaš um govori: »Imam za narediti še to, to, to, to, to, to, to!« Nikoli konca! Pa vi sami pri sebi 
opevate, da boste naredili le še to, potem se boste usedli. Nikoli ne naredite tegá! Ker, ko 
boste prišli v kuhinjo, boste videli še umazano kuhinjo in boste pričeli pospravljati kuhinjo. 
Kakšen počitek pri kavi? Ni počitka. 
Ko se boste spravili kuhati kavo, boste ugotovili, da nimate kave, boste šli v trgovino in boste 
nabavili in boste prinesli. In znova boste morali pospravljati in znova, znova, znova nekaj. 
 
Vi morate vaš um se naučiti USTAVITI. 
To je program. To je računalnik. To je program, v kateremu je zapisano, kaj vse imate v 
trenutku stotinke sekunde sijaja še odprto in ne podelano.  
 
Vendar, nekdo kot um, je to računalnik, kateri pravi: »Zmanjkalo je kavice, zmanjkalo je 
sladkorja, ni oprane posode, ni vode, ni elektrike. Ni tega. Ni onega. Ni tretjega.« 
To je računalniški program, kateri ve, kaj ima za narediti, ker ste ga tako sprogramirali. 
 
Če pa boste vi v računalniškemu programu naredili kratek rez ali kratek stik, pa ga boste 
resertirali, se boste odpočili, se boste spočili in se boste napolnili. 
 
Ko vam je najtežje se naslonite na stol, ali v naravo ali glejte v nebo in poskušajte zavestno 
umirjati – prav mir naredite v možganu. 
 

Ko pričnejo misli deževati, to niste vi.  
Vi ste tukaj. 
Kaj bi delali tukaj? 
Torej, je to nekdo drugi! 
 
 

 
Tudi otroku, če tečnari v sobi, mu rečete, naj bo tiho, da greste spat. 
Torej, tudi temu zgornjemu delu vi lahko ukažete, da je tiho. Če ne želi biti tiho in obmiruje, 
ga pričnite zavestno ignorirati.  
Ko nekdo želi povedati in se vi zavestno ustvarite polje, znotraj misli, da ga boste ignorirali, 
nastane znova nov balon – tako, kot bi znotraj v mehurju možganov zrastel balon. In ko 
nekdo želi razmišljati in vam dajati informacije, se od tega balona nevtralnosti odbija 
energija. 
 
Tudi, če bi poskušali sedajle narediti tako, da Me nebi hoteli slišati, le naredite tako, da ne 
slišite – pritisk se ustvari, kot bi v sencah ustvarili pritisk. 
Tako umetno postavite energijo tako, da se vse skupaj prične umirjati. 
 
Ko umirite svoj um, boste naenkrat zaznali kot, da ste v nekemu balonu. Kot da ste na neki 
barki in se rahlo guncate. Upam, da Sem našel pravi izraz? Tako, kot bi se malce gibali sem 
in tja. 
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Naenkrat boste zaznali, kako umirjenost preplavi celo vaše telo. In misli usmerite le v to, 
da ne vidite, ne slišite, ne čutite ničesar razen molk. 
Tako boste ustvarili harmonijo, kot bi bili v razredu in ustvaril se bo mir v prostoru. Telo je 
prostor, v katerega in na katerega se nekako pripenja ali pa je znotraj prebujenega marsikaj. 

 
Ko ustvarite to, pričnite dihati 
tako, da vdahnete direktno 
skozi nos v predel grla, 
navzgor in navzdol. 
 
 

 
Torej, zrak v notranjost, kot bi ga povlekli skozi grlo, skozi grlo, skozi 
čakro, ga povlečete navzgor, kot bi ga ob hrbtenici povlekli okoli 
možgana, ga zasuknete spredaj in ga spustite navzdol. 
Kot bi naredili neko zanko. 
 
 

 
Si predstavljate? 
In ko dvakrat ali trikrat zavestno tako vdahnete, boste zaznali polnost telesa, druge 
energije. Že, ko samo naredite to zanko, boste zaznali zapolnjeno energijo v prostoru telesa, 
katera je čisto nevtralna in nedotaknjena. 
 
Nato misli usmerite v to, da pričnete poslušati zrak. Ne svet okoli sebe, vendar zrak! 
V trenutku, ko boste poskušali slišati zrak, se ustvari kot en vakuum okoli ušesa in tako se 
zapre slušni del. 
 
Ko naredite to, boste začutili, da vladate in vladate in obstajate v popolnemu brezčasju. 
Kot bi ustavili čas. 
V takšnemu brezčasju lahko nekaj trenutkov postojite – kot bi zavestno poskušali držati 
ušesa zaprte. 
 
Nato naredite zelo preprosto. 
Zlato ali belo energijo – vendar, bela je rahlo spredaj, zlata je okoli kronske – vsi jo skorajda 
imate v temu prostoru. Nekaterim Smo jo tudi danes podarili. Tako, da, to energijo povlecite 
direktno ob kronski čakri v notranjost telesa. 
 
Zaznali boste polnjenje z zlato energijo. Čutili jo boste, kako teče po telesu, kot bi vam 
nekdo želel obrisati telo. 
Nato zavestno to energijo, kot bi jo vdihavali in se bo razplunkala po celemu telesu in se 
napolni telo. 
Ta trenutek Sem napolnil telo. Njeno telo postane budno. Nič več utrujeno. Zelo preprosti 
triki, kateri lahko v dveh minutah vašega časa popolnoma sharmonizirate um, razum, čustva, 
budnost telesa, vsegá. To je vaša zmaga. 
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In ko ustvarite ta ravnovesni pol, se naseli mir v notranjosti, boste popolnoma budni, ne bo 
več raztrganin. Situacije okoli vas se bodo popolnoma umirile, ker boste vi postali kompakten 
steber. 
 
To je trik, katerega lahko uporabljate pri računalniku, v službi, v družbi, ko se morda čaka na 
kakšno kavico.  
In ko vi v umirjeni energiji čakate, da vam nekaj prinesejo, le pomislite na dihanje, ga 
spustite. Pomislite na vakuum. Povlecite energijo navzdol in se boste polnili. In jo 
opazujte!  
Pomembno je, da jo opazujete, da jo, tako kot čutite in hkrati, tudi, če se pogovarjate, to 
tehniko lahko delate, jo vdahnete in boste videli, kot bi se priklopili na vir energije. Vaše 
telo se bo dobesedno regeneriralo. 
 
To je nekaj, kar uporabljajte. To je uporabno tudi za otroke v času šolskega sistema. Tudi za 
najmlajše je to zelo dobro, ker je to nekaj, kar oni znajo. Še ko so v maternici se umirjajo na 
takšen način. 
 
Sedaj Sem bil malce dolgi, ampak vseeno, je bilo potrebno. 
 
»Izredno, izredno lepo ste mi odgovorili in sem res iz srca hvaležna. Pa upam, da bo tudi 
drugim koristilo. Meni vsekakor bo.« 
 
Vsekakor bo. Me veseli. 
 
»Hvala.« 
 
»Ponižna zahvala Gospodje. (Jasara) Jaz bi pa vprašala za Slovenijo – ali je Slovenija že 
dosegla dno?« 
 
Slovenija počasi drsi proti dnu. Vendar, ne Bom še dejal, da ste dosegli dno, ker se še kar 
dobro držite. Vendar, Slovenija ima tako v sebi, v temu času, zelo veliko strahu. Vendar le 
navidezno. Drugače ne. 
Preveč poslušate medije.  
 
Vendar pa vas moramo pohvaliti. 
Ste eden od izjemno potrpežljivih narodov. Mali, vendar izjemno potrpežljivi in sočutni. 
 
Po eni strani opazujemo veliko ljudi, kako godrnjajo nad begunci, nad tistimi, kateri prehajajo 
z neko novo vero, z novim prepričanjem, z novo dušo, z novo energijo v vaš življenjski tok. 
Kot, da so vas majčkeno zmotili. 
 
Vendar, že Nostra, Nostra, Nostradam vam je napovedoval: 
 
Da prehaja in prihaja žezlo jekla verskega,  
da prehaja in prihaja sprememba časa zlatega. 
Prišla bo nova vera, prišla bo nova vstajiteljska energija. 
Nekako življenje davnine se bo vrnilo k vam. 
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Plovila in gibljiva energija, kar ste ljudje, človek, posameznik, se bo pričel mešati in 
mešetariti.  
Nič več čiste rase tak ne bo. Nikoli več jo k vam ne bo. 
Pa ne zato, ker jo ne bi bili vredni, vendar zato, ker je čas vračanja nazaj. 
Vsi tisti, kateri so bili, vsi tisti, kateri ste bili, vsi tisti, kateri še bodo bili pregnani in pognani 
drugam, se bodo ob zadnjemu spajanju vračali nazaj. 
Ubogi vsi tisti, kateri so gnali. 
Ubogi vsi tisti, kateri so klali.  
Ubogi vsi tisti, kateri so delali čisto vero čistega vsegá. 
Dobili bodo vsega in vsakogar nazaj. 
Toliko, kot so jih izgnali, toliko jih bodo prignali. Toliko jih bode kar samo prešlo. 
 
Simpatično – kar sami se vračali vam bodo nazaj. 
 
Slovenija je le tranzitna. Ne bojte se tegá. 
Nekaj malega vsekakor jih bo ostalo. Vendar, Slovenčki ste iznajdljivi narod. Malce jih boste 
postavili. Malce jih boste premestili. Malce jih boste odpustili. 
 
Vendar, pomnite in pomnite! 
Evrope več takšne ne bo! Islam, muslimanska vera bode vladala svetu, vendar ne zato, ker 
bi vas želela podjarmiti, vendar zato, ker je prvobitno ona v osnovi bila. Prvobitno je 
vladala prav ta vera na svetu in najmočnejša je bila.  
Nato so morili in pobijali, klali in poklali, pognali in sežgali in toliko, kot so ljudstva izgnali iz 
določenih ozemelj, toliko jih bodo sami pridobili nazaj. 
 
Opazujte Slovenčki in radujte se sprememb. Ne bojte se sprememb! 
Teroristov med njimi skorajda ne bo. Si predstavljate teroriste, da bi se gnali toliko tednov in 
mesecev naokoli v blatu, v vodi, ko pa lahko zelo elegantno prehajajo z avionom, v kravati in 
urejeni. Če imajo namen, tako ali tako izpeljejo! 
Tako, da, malce razmišljajte drugače! Vam bode lažje. 
 
Drugače pa, Slovenija bo marsikaj odprla, marsikaj bo postavila. Vendar, dobrota ni sirota! 
To si pomnite in zapomnite! 
 
Ne pljuvajte po ljudstvu, katerega ne poznate. Res so drugačni in posebni.  
In ne zagovarjam nikogar. Vendar, nekateri so vzgojeni tako. Nekateri so postavljeni tako. Vi 
se šele sedaj gradite, da ločujete, da postavljate, da se zavedate. 
Lahko ste radostni in lahko ste hvaležni Bogu Stvarstva in vsegá, da imate to kar imate. 
 
Tako, da, vsekakor delajte na sebi. Ljubite svojo Slovenijo. Pomagajte, kolikor lahko. Če ne 
morete pomagati pustite, naj se dogodki odvijajo sami. Ne vmešavajte se v tok dogodkov. 
Rajši se odmaknite, ker zavestno ustvarjate karmo. 
Kar zavestno ustvarjate, zavestno odplačate. Tok dajanja in tok jemanja je enakopraven, 
zato bodite pozorni in se učite. Zgledujte se. Bodite odprti. Še mnogo, mnogo vsegá bo 
prešlo. Vendar, vera ljudstva, kateri prehaja tudi preko Slovenije, bo osupnila svet. 
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Vsi se bojijo tega sveta zato, ker ga ne poznajo. So pa drugače vzgojeni. In za vero Boga bi 
ubijali vsakogar. 
Vendar, tega Mi ne podpiramo. Mi podpiramo ljubezen, spoštovanje, sprejemanje. Vendar, 
kakorkoli že, vse se bo na koncu dobro odvilo za vse vas. 
 
Tako, da, Slovenija bo tudi neko pomoč pridobila. Malce se bo izvila. Slovenija je zelo 
diplomatska. Zato nekako se vedno dobro znajdete. Vendar še ni dosegla dno. Bo pa dosegla 
določene spremembe, katere bodo pa tudi osupnile svet. Tako, da, le pogumno naprej. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
(ploskanje)  Jasara. 
 
»Najlepša hvala Lani in Gospodom za vso milost in potrpežljivost (Jasara). Prosila bi za 
pomoč. Naslednji teden, na poslovnem področju, imam ene sestanke, če mi lahko 
pomagate. Drugače bi pa rada vprašala – namreč, ko grem v portal vidim marsikaj. Zdaj ne 
bom v detajle povedala, vi veste, na katero stvar mislim? (Da) Povejte mi, kaj naj naredim 
na to temo oziroma, če je to res? Hvala.« 
 
Poglejte. 
Ko nekako prehajate preko portalov, se morate zavedati, da je svet po plasteh. Tudi časi so 
po plasteh. Tako kot ta trenutek ustvarjate najvišjo plast. Ta trenutek je plast, katero 
polagate čisto na vrhu, kot bi mivko stresali nad velikim žakljem že ustvarjene mivke. 
 
Potem imate sebe spodaj. Zapise in spomine, trenutke in dejanja ustvarjate zgoraj. Tako kot 
na vrhu, ko napišete, znova daste novi list in list nad list, nastaja velika usedlina. 
 
Tako nastajajo prostori večnosti ali vsega časa ali kraja. In ko vi zavestno ustvarjate 
portale, se vi pričnete gibati skozi kanal. Kanal pa nekako pretrga vse te čase, vse te 
prostore in vse te svetove.  
 
Nič se ne bojte.  
Vedite, kadar greste zgoraj, se nimate ničesar za bati. Boste srečali marsikatera bitja, 
takšna ali drugačna. Vendar, vi le bodite to kar ste in vedno znova se vam bo vse 
postavljalo in sestavljalo. 
 
Malce težje je, če zavestno rilčkate navzdol, kot iz radovednosti, kot Naša Mala Lana. To 
vam odsvetujemo. Razen, če želite spoznati svet na glavo obrnjenega sveta, potem sledite 
tej radovednosti. Vendar boste spoznali potem marsikaj. Tudi morda neprijetnega za oko ali 
za sluh ali za kaj takega. 
Vendar znova so plasti tudi navzdol. 
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Če želite spoznati svet preko portalov, ga lahko spoznavate tudi v 
telesu, ker je telo odslikava vsega. Kar je zgoraj, je tudi spodaj, v 
predelu trebuha, vse do popkovnega dela. 
Vse, kar je v zemlji spodaj, je vse od popkovnega predela navzdol. 
Torej, vse to je nekako tudi človeško telo. 
 

 
In kadarkoli potujete preko prostora oziroma preko portala, vedno ostajajte v portalu. 
Vedno! 
Se pravi, potujte navzgor. Če pa nekdo pristopi in vam odpre prostor ali portal, da pridete 
v neki čas ali v neko obdobje, se pa vedno obrnite, da pogledate točno na kateri prostor 
oziroma od kod ste prešli in si dobesedno označite prostor in tam, točno skozi ta prehod, 
se boste znova vračali nazaj. 
 
In vedite, kadar greste zgoraj, v katerikoli prostor, v katerikoli čas, le ne se zaljubiti, ker tam 
je mnogo vsega lepega in tudi najlepšega. Ker potem boste ugotovili, da je morda svet Zgoraj 
prelep in boste znova jokali zaradi sveta spodaj, ker vam ne bo tako lep – imamo izkušnje z 
neko Malo Lano. Vsekakor je pa to tisto nekaj, kjer enostavno le uživajte.  
 
In nikogar ne prenašajte preko portala v notranjost, da bi mu pokazali svoj svet! Temu se 
tudi strogo izogibajte, ker je to vaš svet vašega portala in vašega zavedanja. Tako, da je to 
tisto nekaj, na kar bodite izjemno pozorni. 
 
Vsekakor pa bi vam prišepnil, da, če imate občutek, morda, da bi radi kaj več, lahko tudi 
poprosite svojega vodnika ali pa nekakšen instinkt, da poskrbi za to, da nekdo potuje z 
vami in bo potoval ob cevi ali pa ob portalu navzgor in vas spremljal in nekako bodril nad 
vami. In tako se nimate ničesar za bati. In vsekakor, vsekakor le pogumno naprej! 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in iskrena in najlepša hvala za vse.  Jasara. Jaz bi prosila in vprašala – 
moj sin je ta trenutek na eni preizkušnji v odnosu s svojim očetom. In zase bi vprašala, kdaj 
lahko pridem na karmično luščenje?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Ne bo se takoj vse zaključilo, kar se tiče očeta in sina. Tukaj zna biti neko nemirje, potem 
znova približno navidezni mir, potem pa zna znova nekaj počiti. Tako, da tukaj bodite 
potrpežljivi in poskušajte pustiti toku dogodka, da teče svoje smeri. Na to bodite pozorni! 
Vsekakor pa se na koncu uskladi zaradi vašega sina, ker je on tisti, kateri bo želel nekako 
vzpostaviti ali postaviti tako, da bo na koncu za vse dobro. Vendar, karma še ni končana. 
 
Kar se tiče karmičnega luščenja, pa bi vam dejal takole: 
Vi vsekakor lahko pridete na karmično luščenje, vendar ne še sedaj, v letošnjemu letu. Šele v 
prihajajočemu letu dni in še to bo odvisno od tegá, kdaj bodo vaši usojevalci dopustili, da 
lahko opravimo tudi to. 
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Za svečke vam vsekakor lahko prišepnemo. Potrebovali boste eno rumeno plamenico, eno 
svetlo modro plamenico. Eno belo. Eno zeleno in eno rjavo. To je nekaj, kar Bomo 
potrebovali za to, da boste lahko potem nekako te plameničke tudi prižigali. Vendar, glede 
časa pa vam tukaj ne Morem opevati, ker so usojevalci tisti, kateri sedajle ne želijo nič 
prišepniti. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Najprej iz srca se vam zahvaljujem za vse. Prosila bi pa za mojega mlajšega 
vnuka, kak mu sledi njegov, glede zaposlitve? Nekak ne more prit do zaposlitve.« 
 
Pri njemu je tako: 
Ne bo še takoj dobil takšno zaposlitev, kot si bo sam želel. Dobil bo neko vmesno zaposlitev, 
katera se ne bo ravno naslanjala na tisto, kar si bo on želel. Vendar bo pa vmesni čas nekaj 
tudi imel. Tako, da se zna malce jeziti zaradi tega. Vendar, vseeno je pa to potrebno, ker 
skozi to zaposlitev, to vmesno zaposlitev – kako naj drugače obrazložim?, je to tisto, kjer bo 
srečal tri prave karmične ljudi in z njimi zaprl neki tok dogodkov. 
 
Mora biti strpen in potrpežljiv, da ne bo nekako preveč vzkipljiv. Vendar, bo pa znal skozi to 
nekaj zapreti, da se mu potem zložijo dogodki naprej. 
Če pa Mi dopustite, pa Bom odposlal dva odposlanika, pa da Vidim, kaj lahko tukaj naredimo, 
da morda kaj uskladimo ali pa pomagamo. Bomo videli, kako mu lahko kaj pripomoremo. 
 
»Prosim lepo. Pa hvala lepa.« 
 
 Prosim. 
 
»Tudi jaz se zahvaljujem za vse, kar tukaj dobivam. Jasara. Moje vprašanje pa je povezano 
z mojim potovanjem. Odpravljam se na eno potovanje, pa bom imela precej časa zase. Pa 
vas prosim, če mi lahko date kakšen namig, kako ga naj najbolj koristno uporabim?« 
 
Vidim, da se boste res imeli lepo in res bo tudi daljše potovanje in se boste zelo dobro tudi 
imeli.   
Predvsem bodite pozorni, da ne ugajate drugim, da ne poslužujete drugim, vendar, da 
poslušate sami sebe. Ko boste uživali v naravi, uživajte v naravi. Ko boste nekako 
prisostvovali različnim skupnostim, prisostvujte, vendar pazite, koliko od vsegá v tisti 
skupnosti uživate, kar je nekako morda povezanega z različnimi obredi, povezavami in 
usklajevanji, ker imate toliko zlate energije v notranjosti, da bi lahko postajali prevodniki. 
Tako, da res izbirajte tudi ljudi. Tudi te postavitve, katere so morda v temu malce bolj 
skromnemu, navideznemu predelu, lahko zelo delikatne. 
Tako, da, vsekakor pa, če boste hoteli ali želeli, vam lahko nekako odpošljemo kakšna dva 
odposlanca za na pot, tako, da bi z vami tudi potovali, pa bomo videli, morda se bomo tudi 
mi malce lepo imeli. 
 
»Ja. To pa res. Prosim.« 



 

 30 

Jasara. 
 
»Vsa čast. Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Zahvaljujem se Lani in vsem Gospodom za vse. Jasara. Imam pa eno vprašanje. Ko smo, 
tudi zdajle o teh portalih. Zanima me pa astralna projekcija. Kaj menite o njej?« 
 
Astralna projekcija je gibanje duhá vsepovsod naokoli. Astralna projekcija zna biti zelo živa 
in zelo zelo nekako tudi, mmm, ne Bom opeval, nevarna. Vendar, astralna projekcija je 
premik sebe drugam. In, kadar vi sami sebe premaknete drugam čutite in ste tam, kar 
pomeni, da se lahko zlijete z določenim časom, z določenim krajem, z določenim 
zavedanjem. 
 
Vendar je to tako: 
Po eni strani lahko zelo dobra postavitev, po drugi strani pa lahko to zelo nekako zahrbtna, 
nekako previdna – previdni morate biti pri tej postavitvi. 
 
TEHNIKA – ZAŠČITA ZA ASTRALNO POTOVANJE 
 
Kadar astralno potujete se vedno zavarujte! 
Ali se dajte v kakšen ovoj, kot v milni mehur, skozi katerega in s katerim potujete, da Bom 
našel prave izraze in šele, ko ste tam, se lahko ta ovoj tudi odpre. Tako varno tudi potujete. 
Ali pa se nekako tako kot v sami osnovi, se pravi, privežete predno odpotujete, da si v 
telesu ustvarite energijsko nit, morda gleženj na gleženj, vendar znotraj na kost, prav okoli 
kosti. Če se boste nekako prav nad temi deli nekako privezali, boste točno na milimeter, na 
stotinko spolznili nazaj v notranjost svojega telesa ali telesa, v kateremu ste. 
 
Pri astralni projekciji je pomembno, da imate začetek – izstopno točko in nekako vračajočo 
točko pokrito. 
 
Včasih se vam bo zgodilo, da se vam bo marsikaj pripetilo. Če boste morda tako nadobudni, 
žal, moram zopet uporabiti Lano – iz hlač Me bo stresla, vendar dobro, da ne nosim hlač, 
vsekakor, vem.  
Vendar, astralno lahko potujete in lahko prepotujete svet. Lahko prepotujete čas. Vendar, 
ko vas v tistemu času, kjer potujete – ne Bom vsega opeval, obljubim!, ko nekako potujete 
skozi čas, se lahko zgodi, da se od tistega časa ali od tam nekje nekdo prebudi in vam sledi.  
 
Že meditacija, če boste pozorni, je ravno tako neke vrste astralna projekcija oziroma astralno 
potovanje, ker greste nekam, ker zavestno nekaj ustvarjate, ker zavestno nekam nekaj 
projicirate. 
 
In lahko se igrate in potujete preko morja. In se dotikate in uživate preko morja. Detajl ali 
primer, tako kot Naša Mala Lana: potuje in se igra z valom. Pluje nad valom in gre preko 
morja. Naenkrat opazi nekega ribaka. Ta ribak ji od spodaj navzgor sledi in pluje z njo. 
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Naša Mala Lana, katera je zelo inteligentna, prične razmišljati: »Od kod, za vraga, se je našel 
on?« V Mojih mislih tega ni!  
In Ona potuje in se ustavi in gleda tega ribaka. In gleda navzdol v vodo in ga vpraša: »Ti, čuj, 
kaj delaš ti tuki?« 
Ta ribak se nasmehne in izgine. 
 
Naša Mala Lana v astralni projekciji misli, da je malce nora in znova odpotuje, tako kot si je 
izbrala. 
Znova se dogodek ponovi. Znova pride nekdo. 
 
Ko v astralnemu potovanju pride nekdo, bodite pozorni, da vas nekdo opazuje! 
Naša Mala Lana znova potuje. Znova se igra z valovi in znova pluje proti horizontu. Nekdo 
naenkrat znova pluje z njo. Naenkrat jo oprime in jo povleče v vodo. In, ko jo povleče v vodo, 
Ona izgubi nadzor nad telesom. Postane ujetnica vodovja. Postane ujetnica vodne silhuete. 
 
Ko nekje nekam potujete, se enako dogaja tam in enako se dogaja v telesu. Zato bodite 
pozorni! Če bi bila Naša Mala Lana malce bolj iznajdljiva in bi bila nekako označena, tako kot 
bi bilo prav, tudi, če jo nekdo povleče in premakne iz zgornjega polja v spodnji pol, bi se 
znova vrnila nazaj. 
Vendar jo ta nekdo ni spustil tri dni in tri noči in Jo je naučil, kaj pomeni astralne lekcije. Ko je 
bila spodaj, se je znova dolgočasila zato, ker ni imela kaj spodaj početi. Pa še – ni Ji bil všeč. 
Čez določen čas jo je to bitje vrnilo nazaj. Vendar, od tistega časa dalje je imela vodni svet 
odprt. 
 
Astralna projekcija dela odpiranje svetov – vodnega, zračnega ali kateregakoli drugega. 
Lahko tudi čutnega, srčnega, takšnega ali drugačnega. Tako, da, v astralni projekciji bodite 
zelo pozorni na izstopno točko. To je najbolj pomembni detajl – da se nekako, ali privežete 
ali z mislimi nekako pripnete, ni pomembno kako, le zapomniti si morate izhodiščno točko 
in zaznati kot nit, da se vleče za vami. 
Lahko pa poprosite, da vas nekdo iz svojih področij nekako zaznači in da vas spusti in 
opazuje in varno spremlja vaš prehod. In ko se vračate nazaj je pomembno, da po isti poti 
pridete do svojega telesa in po isti liniji nazaj v telo. 
 
Astralna projekcija je fantastična izbira. To je nekaj, kjer lahko spoznavate duha, spoznavate 
kraje, spoznavate čase, spreminjate zavest, spreminjate nivo razmišljanja, preoblikujete 
marsikaj. Celo telo zmorete preko tega dela spreminjati. 
 
Ko astralno potujete in če hodite v en sveti prostor, katerega ste si izbrali kot svetišče in 
vam je zelo drago in zelo ljubo, pomeni, da se v tistemu svetu ali času nahaja vse.  
In če boste tam zavestno ustvarjali sebi telo, boste svojo energijo, katero ste prenesli tam, 
spremenili, jo vzgojili, jo naučili in jo vračate nazaj. In ko jo vračate nazaj, se zlije v 
materijo, se prične materija spreminjati.  
 
Opazujte se, boste videli, kaj lahko z energijo duha ustvarjate! 
S projekcijo lahko potujete in greste pogledati tudi v drugi kraj na planetu Zemlja in vidite, 
kaj kdo počne. 
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Astralna projekcija je lahko zelo dober način strašenja ljudi, katere morda ne marate, na 
primer in se premaknete tja in zavestno hodite po hiši in ropotate. Verjemite, bo pobegnil 
ven. Lahko se mu malce maščujete. Vendar, zavisi od vsakega posameznika. 
 
Lahko pa naredite tudi to, kar smo Mi nedolgo nazaj gledali, ker je mož zapustil ženo, pa ga 
žena ni hotela sprejeti nazaj. Pa se je mož odločil, da bo astralno prepotoval in si jo vzel. In je 
to tudi naredil. Verjemite, da ni imela velike izbire. Tako, da, astralna projekcija ali astralni 
premik je pravzaprav lahko vsestransko uporaben, če nekako tako vzamete. Lahko pa z 
astralno projekcijo spreminjate zavest, raven. Ustvarjate novi čas, novi kraj, novo zavedanje. 
 
Pomembno od vsega je, da v astralni projekciji uživate.  Tako kot v ustvarjanju novega 
časa, novega zavedanja. 
 
Človek je kepa energije, katera se po določeni frekvenci giba in nagiba. Zaradi zvoka, kateri 
drži skupaj to frekvenco, vi izgledate tako kot to – kompakten. Malce bolj suhljat, vendar 
kompakten. 
 
In lep je vaš svet. 
Zato vam želim, da se cenite, spoštujete vsak moment. In kadarkoli vam pride slaba misel 
na površje, je pomembno, da jo ozavestite, da to ni vaša misel. 
 
Kadar vi kot zasnovnik slabo razmišljate, verjemite, da skorajda ne znate slabo razmišljati, 
ker nimate spomina davnine, da bi bili lahko tako nekako postavljeni rušilni za sebe. Tako, da 
je to nekaj ali nekdo iz davninskega spomina. 
 
Zato vam svetujem, da v času, v kateremu ste, in ko se obračate nazaj in ko boste obhajali 
svoje grobove in ko boste obhajali svoje rajne ali drage, vam svetujem, da čim manj žalujte. 
In ko prihajate na grobove, čim manj ostajajte na grobovih, čim krajši čas! Zato, ker bolj kot 
ste ranjeni, večja je vaša rana odprtosti, več energije boste iz groba prenesli domov. Pa ne 
tistega, h kateremu ste šli!  
Tistega, katerega ste imeli radi in ga ljubili, običajno ni več tam, kamor ste prišli. 
 
31. oktober in 1. november 2015 
 
Zato bi vam prišepnil, da v času od 31. oktobra, kjer se prične satanistični praznik, 
Halloween, tako pravite pri vas, ali noč čarovništva, je noč magije, je noč smrti, je noč pekla. 
Ne uživajte tegá, če niste nagnjeni k ubijanju in satanizmu. 
 
Zato nekako v tisti noči, če ste modri, si prižgite kakšne bele plameničke po okenskih 
poličkah, zato, ker bo plast energije, katera bo rušila po Zemlji in bo nekako takšna lepljiva 
gosta zmes, kjer se bo zaznalo prav polje, plužila preko vseh domov.  
Da ne boste imeli neprijetnosti doma, prižigajte plameničke prav v času noči – tam nekako 
naj gorijo do pol tretje ali pol četrte ure v jutranjemu času, če le imate te možnosti in jih 
prižgite, ko sonce zahaja, ko noč vzhaja. In jih imejte prižgane celo noč. Lahko tudi celi dan, 
če boste tako želeli. 
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In letos bo tudi, v letošnjemu letu, zelo močan 1. november, kjer se satanistični praznik ali ta 
satanistična energija ali njihova odprta sfera povezuje z rajnimi, kateri so v zemlji ujeti.  
 
Zato nekako vam svetujem, da, če imate le možnost, rajši pojdite po 3. novembru, ko se ta 
plast približno prične usihati nazaj v zemljo, da ne boste povlekli in bili izčrpani.  
Če pa se zgodi, da boste na sebi prenesli iz grobov energijo, pa jo sežgite preko sebe, 
sežgite s sončno energijo. Ali pa, predno greste na grob prosite, naj vas zaščitijo, če se ne 
znate zaščititi sami. 
 
Tako, da nekako štiri dni imate zelo okultne –  ta okultni praznik se bo nekako povezoval v 
prvi november in vse bo budno nekako do tretjega, kjer bo pričelo zahajati to energetsko 
polje. 
 
Tako, da, po pameti, Bom dejal, vendar po srcu preko dneva. Rajši preko desete ure v 
jutranjemu času, pa vse do druge ure v popoldnevu, ali pa, po šesti uri nikar na grobove! 
Takrat je drugi čas, drugo zavedanje. Rajši dan prej kot dan kasneje. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
Jasara. 
  


