KAKO POVEZOVATI ČASOVNE PASOVE
Lana, Vrhnika, 21. novembra 2015
Takole. Postopoma bomo končno lahko nekako pričeli. Tudi pri naših svetovih imamo
marsikdaj kakšne zabave, tako, da Mi je prav v ugodje, če se malce pošalite.
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se danes ali nocoj pri Nas, ker
pri Nas je ravno že proti jutru, vendar še vedno v nočnemu času, zbrali v takšnemu
številnemu, velikemu številu pravzaprav, tudi za vas.
Glede na to, da se še majčkeno usklajujemo, majčkeno še povezujemo, tako, da upam, da bo
nekako v prevodu vse skupaj, že v samemu začetku, dobro potekalo.
Danes Sem Jaz Tisti izbranec, kateri Bom nekako sodeloval in vodil in se usklajeval z vami –
Mohoronto…
Malce drugače se pripenjamo na to fizično telo, vendar, vsekakor bomo na koncu dobro
postavljali ali zastavljali.
En lep, topel, srčen pozdrav vsem vam, kateri ste se danes zbrali v tako lepemu številu za
Nas, za vas, za karkoli.
Pričeli bomo z različnimi daritvami. Nekateri, katerim Smo obljubili, to so trije, katerim Smo
predhodno obljubili, da bodo neke daritve tudi dobili na samemu druženju, nekaj za nazaj,
boste danes izjemoma to tudi dobili.
Vse ostalo ali ostale daritve se bodo pričele pretakati čez nekaj minutk, tako, da boste vsi
dobili Nebeške energije, katere so posebej pripravljene za povezavo časovnih pasov.
Danes Bom Jaz Tisti kot Brahma, Brahmanjurski Visočanski povezoval in sodeloval na
najnižji ali na hkrati najvišji stopnji vaše postavitve.
Časovni pasovi – Meni velik izziv, velika postavitev in mogočnost, o kateri boste dandanes
morda tudi tu in tam kaj prebrali, zaznavali, vendar se boste morda zavedali, zakaj ste
pravzaprav tudi tukaj in sedaj.
MISLI IN SPOMINI
Vsaka misel, vsak utrinek se dogaja in razvija.
Ko se utrinek, dogodek, moment ali to trenutno stanje postavlja, je to neki čas, v kateremu
nekaj nastaja.
Vendar, verjemite – ali pa ne, vse je plod domišljije!
Vi živite v virtualnemu svetu, v svetu, kateri je trenutno postavljen kot igra misli in ne še
dejanj. Misli programirajo in ustvarjajo čas.
Spomini, kateri so bili in so bili nekoč ustvarjeni, so le neka časovnica nečesa, kar je bilo
starega in že izživetega. Spomini, pri katerih vi upate, hrepenite, si poželite in si vedno znova
in znova utirate pot v nove postavitve, da bi bilo tako kot morda nekoč, si vi želite morda
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neko osebo, si vi želite morda neki trenutek, neki moment neke postavitve in po njemu
dobesedno hrepenite že odkar imate ta spomin ali to zavedanje.
Ko si nekdo želi ljubezen, ali ko nekdo nekaj ali nekoga išče, je to le zato, ker je v davnini bilo
temu tako. V davnini, v času, ko je nastajal neki spomin in ko ste vi živeli v takozvani
harmonični povezavi ali kot v nekakšnemu nebeškemu raju ali kraju, ste bili postavljeni v
energijah – Horonsonto… , ste bili postavljeni v energijah, v katerih se je nekaj dogajalo,
postavljalo, ljubilo, cenilo.
To nastane nekakšen spomin. Nekaj lepega. In najlepše od najlepšega se vedno shranjuje v
enemu paketu ene energije.
Spomin je misel. Misel je energija. Energija postane utrip. Ko se giba, nastane vdih. Ko
nastane vdih, nastane duh. In ob spajanju duha nastane duša. Povezava energij, se pravi,
je spajanje misli ali spominov.
Misli ali spomini se vežejo in postavljajo na dobre spomine ali na tiste, na katere duša ni
ravno nekako, kot da bi ji bilo v ponos, v čast in je nekaj, kar ne sodi morda v vašo čast. To so
tiste slabe postavitve.
Slaba misel ali pomestitev, je pravzaprav že to – hm, Horosonto!
Nekdo se nikakor ne zmore pripeti na Mene, da bi nekako ustvarjal povezavo, zato se
opravičujem, vendar Bom malce počakal.
Slaba misel ali slabi trenutek, slabi moment je tisti moment, kjer se vi ozavestite, da ste
nekomu nekaj škodovali. Torej, ko nekdo zaradi tega trpi, morda celo zboli, je to znova neki
paket nove energije, kjer je znova enaki postopek. Se pravi spomin, misel, energija,
vrtinčenje, utrip, vdih in prebuditev, spajanje in nastane duša.
Torej, nastajata dva sklopa – dobrega in slabega. Vendar, dobro ni za to, da se bo dobro v
reinkarnacijo podajalo nazaj. Zakaj?
Ker je to spomin, na katerega ste ponosni in ga ne želite omadeževati in na podlagi tegá se
dobesedno spajajo momenti, trenutki in postavitve.
Bodite pozorni!
Kar je dobro, je vedno zgoraj. Kar je slabo, je vedno spodaj. Središče je telo.
Telo je v sredini pleksusa ali pleksusne postavitve, je energija zasnovnika.
Si predstavljate?
Energijo od zgoraj, vsega Vesoljnega Stvarstva, katero se vpenja v
zasnovnika in spodnja globina ali širina, sta osnovi, katera se tudi znova
prislanja ali prislanjata oba polja na zasnovnika.

Zasnovnik je torej središče ali vrtinčasta enota teh energij ali teh postavitev. Tako se
ustvarja en kanal – povezava zgoraj, preko zasnovnika ali preko telesa, skozi zasnovnika, v
nižino ali v globino se povezuje Nebo, se povezuje Zemlja, a hkrati sta ločena polja, ker ju
veže medsebojno le plast zasnovnika.
Tako se ustvarja en bistveni kanal. Tega poznate.
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To je čas ali kanal tega trenutka tukaj in sedaj.
Vendar, spomini se delijo, tako Smo dejali, na dobre ali na slabe. Vendar, ko vi prehajate v
rojstvo, imate ustvarjeno popotnico.
V popotnici vam točno je opevano, kaj morate izživeti, koga morate srečati, s kom se
morate spoprijateljiti, s kom se morate morda ljubiti, se postavljati, se sestavljati. Celo
lokacije bivanja so že v naprej določene. Kar pomeni, da v grobem postavitve so
postavljene.
To so vam vaše zlate smeri, katere dobite, da spreminjate program.
Ko vi vdahnete, ko vi nekako pričnete živeti v momentu fizične materije, pa nastane
največja ovira vsega časa – želje, hrepenenja, fokusi, simpatije, se pravi vse, kar je
povezano z nekimi čustvenimi postavitvami, se vedno povezuje zgoraj.
To pomeni, da imate zemeljsko polje. Nad zemeljskim poljem je tako, kot bi odprli sončni
vzhod. Si predstavljate?
Telo v središčni točki, telo v ravnini. Nad njim vzhaja sonce. Vzhaja in nastaja sončni vzhod.
Vse, kar je zgoraj, je dobro za vas postavljeno.
Enako se dogaja spodaj. V enaki meri. Vse, kar je spodaj v sončni energiji ali v obliki krogle,
je spodnja plast, je groba, hladna, nekako pogubljena, izgubljena, pozabljena, zaničevana,
sramotilna ali kakšna druga podlaga. Vse to se nahaja spodaj.
Vendar, če bi imeli večnost ločeno – vse, kar je slabega je spodaj, vse, kar je dobrega, bi bilo
zgoraj, bi bilo dobro za vas. Vi bi živeli v raju tudi tukaj na Zemlji.
Vendar, kaj se dogaja?
V vsakemu življenju se ustvarja zapis spomina, trenutka in dela.
Si predstavljate?
Vi ste ena ogromna kepa sonca ali sončne energije, katera vibrira, se giba, se kotali, se
premika in ves čas prši energijo. Okoli vas se ustvarjajo momenti – kako pogledate, kako
pristopite, kako spregovorite, kaj začutite, kaj mislite, kaj delate, kako pomagate, kako
sovražite, kako udarite, kako klofnete, kako ponižate, kako pomendrate. Kako morda kje
brizgne celo kri.
Vse to je energija, katera se kotali. In to je vaša avra.
Vaša avra vibrira in se vrtinči in razpršuje v milijone biljardne, bilijonske kose razpršenih,
takšnih atomčkov. Kot bi okoli vas vibrirala puščava, tako se vaša energija vrtinči v vaši avri.
In ta energija se prosto razpršuje in se pričnejo momenti, vsako stotinko vašega časa
nekako, tako kot, kako pravite pri vas? – sortirati, postavljati, nekako popredalčkati. Tako
bo nekako morda najbližje vašemu predhodnemu postavitvenemu besednemu zakladu.
Bodite pozorni!
Tako se preko dneva dela sito. Preko noči, ko vi spite, ko vi dnevni, kateri ste ustvarjali
dogodke, zaspite, se prebudijo nočni. Nočni pregledajo tok dogodkov dneva in vam v
podzavesti pričnejo pregledovati, postavljati in ločevati dogodke.
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Določeni dogodki, kateri se dogajajo tukaj in sedaj, vam jih preko noči povežejo z davnino,
ker so to tako davninski časi, kjer se je že nekoč nekaj takega ali podobnega zgodilo, ali vas
povežejo s časom, v kateremu ste bili in ste morda čisto zašli ali pa so vam dali postavitve,
kjer ste se izkazali in ste popravili davninski zapis.
Vsa karma tako ali tako ni vaša. To Smo že nekako predelovali, pregledali, pogledali in
nekako tudi že postavljali na tej bazi.
Momenti se nekako postavljajo tako kot sončni žarki. Si predstavljate?
Vsak moment, vsak utrip srca je tako zelo unikaten, je tako zelo poseben, je tako lahko
veličasten, da se shranjuje na točno enako vibracijo kot je bil predhodni, morda moment
preko dneva, leta, tedna ali predhodnih življenj.
Si predstavljate?
Enako gre vedno k enakim!
In tako imate okoli avre, malce nad seboj, odprte kanale.
Če bi vašo avro pogledali pod res ogromnim, ogromnim mikroskopom, bi dejansko zaznali,
da vaša avra izgleda tako kot vaše pore. Nešteto drobnih luknjic, vrtinčastih energij, se vidi
od zgoraj navzdol.
Ko se nekako srčno povežete, od vas se odda nekakšen signal svetlobe. Ta signalna
svetloba dejansko izgleda točno tako kot bi bili vi luč od luči.
In ko pogledamo Mi na vas, lahko v nefizičnih oblikah vidimo dejansko barvne lučke, barvne
nianse, barvne svetlobe, barvne lase ali barvne trakove.
Tistim, kateri intenzivno čistijo karmo ali so v nekih karmičnih momentih ali procesih, se
njihova avra dejansko vrtinči okoli njih, vendar, po zunanjosti avre, kar ni videno vašim očem,
pa se dejansko kanali povezujejo ali shranjujejo momenti.
Si predstavljate?
Moment se poveže z enakim momentom davnine. Lahko tisočletja starim spominom. In
ker se spomini shranjujejo, nastajajo prostori. Začasni prostori, kateri se medsebojno
povezujejo le z vašim pleksusom.
Torej, skozi energijo spomina se spusti las energije kot kanal do vaše avre, skozi vašo avro,
direktno na pleksus, na zasnovnika in tako izgledate kot nekakšno sonce.
Si predstavljate?
Vsak spomin, kateri je bil v davnini ustvarjen – boljši, slabši, v pozicijah čustev, v poziciji
simbioze, v poziciji sovraštva, v poziciji neprivoščljivosti, v pogledu nekakšnega zarotništva ali
zarote, v momentih, kjer ste nekako se zaljubili na prvo oko, v momente, kjer ste ljubili, cenili
ali sovražili, se pravi, vse to je povezano z vašimi čustvi.
Spomine ali davnina je ustvarjena popolnoma iz vaših čustev. Vaša čustva so povezana s
srcem. In zato Mi vedno opevamo – srce je osnova tegá, kar ste vi, čisto sami.
Kje se izraža srčna energija?
Preko vaših oči.
Vaše oči so izraz vaše duše ali shrambe topline ali energije srčne osnove.
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Srčna osnova je identično zlita s shrambo dobrega v vaši duši, kar pomeni, da tisto, kar ste v
srčni osnovi, se nekako oddaja signal in se tako po temu vzglavnemu kanalu povezujete lahko
zgoraj ali pa spodaj.
Kar pomeni, da, če se trudite, imate veliko večjo možnost in moč napredka in napredovanja
in ustvarjanje ali kreiranje nečesa novega, kar lahko povzdiguje frekvenco in vas nekako
spravi na polje ali na energetsko polje, kjer lahko odskočite in pričnete živeti nekaj, kar ste se
učili, naučili in tudi sprejeli. Ko sprejmete nekaj kar je, postanete to, kar je ustvarjeno.
Zato nekateri, pazite to!, kateri veliko lažejo, kateri se veliko pretvarjajo, že tako močno
lažejo, da se zataknejo ob svoja lastna dejanja. Ne vedo več, kaj je prav in kaj ni prav. Ne
vedo več momenta, ali je v temu momentu ali je v predhodnem, ali je v davninskem. Se
pravi, laž je osnova, ena energija, katera vas lahko zruši in poruši.
Vendar, če lažete naklepno, da sovražite, se vse odraža iz srca. Ta energija se odraža preko
oči. Oči so hladne. Energija oči je prodorna in sfokusirana.
PROSTORI IN ČASI
Pazite to!
Vse to so spomini, kateri se shranjujejo in tako nastajajo prostori. Prostori so torej povezani z
energijami kanalov do vas, na zasnovnika. Kaj se dogaja?
Ko vi ponoči spite, imate velikokrat občutek, da nekdo gloda in raziskuje zasnovnika, da ves
čas nekdo želi prodreti v vas in v zasnovnika.
Skozi to energijo tega fokusa vi dobite občutek, da se zbudite, da se prestrašite, v resnici pa
dobesedno, dobesedno pregledujejo in tehtajo davnino.
Ko ste vi v zasnovniku ali v zadnjemu življenju boljši od predhodnega spomina, vsako noč
prihajajo tehtati moment in vas na nek način razbremenjujejo, a hkrati tudi nekako plašijo,
strašijo, spravljajo v negotovost, v težke pozicije. To je tisto nekaj, kar vas zmore preko noči
dohiteti ali dobiti.
Vsi ti navidezni prostori so torej prostori ali kraji. Vsi ti kraji ali momenti pa nekaj kilometrov
okoli vas se spajajo z drugimi ljudmi, drugimi dušami, z enakimi postavitvami, kot ste jih
ustvarili vi, čisto sami.
Ker v življenju ne živite sami, vendar kreirate in ustvarjate pot energijam, se vi srečujete, vi
prijateljujete, se, žal, tudi sovražite, se tudi pretepate, se tudi cartate, si tudi pomagate. Si
tudi jemljete. Delate marsikaj! Se na nekih poljih, od vsakega posameznika, ti mehurji ali
prostori pričnejo združevati in zlivati od vsakega posameznika znova v neki balon. Več kot je
teh balonov medsebojno povezanih, močnejša je energija in v nekemu momentu se ustvari
eksplozija časa in tako se nekako prebudi skupinska davninska karma.
Zato v določenih momentih, ko vstopate v kakšen prostor, srečate določenega človeka,
posameznika, se včasih razradostite in skorajda imate občutek, da bi ga objeli in ga kar
pocartali. Včasih pa se vam zgodi, da vidite človeka in se kar ustavite, naježite se vsi,
zaledenite, se potuhnete, se prestrašite in to je le zaradi nečesa, kar je nekoč, nekje tudi bilo.
Baloni ali momenti teh prostorov ali časov se medsebojno prepletajo.
Ko se nekako 22 takšnih mehurčkov medsebojno od različnih posameznikov prebudi, se
spoji, se ustvari čas.
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Večja kot je skupina, težji je čas. In ta čas nastane tako kot ena velika energija, kot bi bilo
olje. Si predstavljate olje, katero prične vibrirati. Kot bi dejal oblak, katerega stisnete v neko
palačinko in se vrtinči kot neki vrtinec. Ta vrtinec se prične postopoma spuščati v nekakšen
lijak in se pripne na zasnovnika. Takrat se ujamete v čas, v moment in znova in znova
spreminjate program.
Ti časi so lahko zelo zelo nekako izklesani ali pa nedovršeni. Običajno izklesane in dodelane
dogodke shranjujete zgoraj, daleč proč od svojega zavedanja, v posebnih sferah, kjer kosi od
tegá ali od vas dobesedno spijo.
Če nekateri gledajo, vidijo ali razumejo, vidijo momente, kjer duše dobesedno spijo in tečejo
v določenih tokih. Pri nekaterih se vidijo preprosto le energije kot obrisi, se pravi, kot oblak,
kateri se steka rahlo v vodovju in je to tako, kot bi nekako ta energija v valu tekla, spala in
čakala.
Prostori in časi so momenti, zaradi katerih ste vi, tukaj in sedaj, podložni.
Pri nekaterih dogodkih ste v davnini, kot del svoje shrambe, sodelovali. Vendar, zasnovnik je
iz tega življenja. Je čisto nevtralen. Vendar, ker nima spomina in vas morda ne pozna za nazaj
in ne ve, kdo, kaj in zakaj je delal ali postavljal, je zasnovnik edini zmožen sprejeti človeka,
dušo ali posameznika in mu dati znova priložnost, ker ga niti ne pozna.
Nekdo v notranjosti telesa pa kriči: »Ne se družiti! Ne mu zaupati! Zakaj se pogovarjaš?« In
vas vedno znova straši in plaši. Ali pa vas spodbuja k nečemu, kjer je tista shramba davnine
uživala.
In najbolj na udaru ste prav vi, kot zadnji živeči.
Zato Smo se tudi odločili, da bomo v tej smeri podajali tudi daritve zato, da se zadnja
energija tudi najbolje stransformira, najbolje postavi ali sestavi in vzdigne frekvenco ravno
zato, da ne bo ujeta v balastu vseh teh davninskih tegob.
NA LEVI STRANI SO NAJTEŽJI SPOMINI IN ČASI
Vi imate dve okončini – tako zgoraj kot tudi spodaj. Nogi so okončine. Torej, na levo stran ali
na levi podplat spodaj je vpeta energija, katera se po stopalni čakri vrtinči takole – čakra se
vrti v spirali.
Vendar, ko je čakra nekako varno vakumirana, se energija vrtinči, tako kot bi
polžasta oblika se vrtela v notranjost telesa, morda v predel – takole, do
predela kolenskega dela, se pravi, od tega predela v koleno ali pa najgloblje,
nekako do stegen ali tik pod medeničnim dnom. Tam je zapeta energija in je
varno vpeta, kadar se energija vrtinči v spiralni energiji navznotri in ne
navzdol.
Takrat ne podoživljate karmo nekega upepeljenega telesa. Ko pa vi v momentu pomislite na
to, da je nekoč nekje nekaj že bilo, pa se ta energija vrtinčaste spirale pri dojenčku ali otroku
takoj spusti v globino lahko navzdol in nastane tako kot spirala, katera je v notranjost zavita
in spirala, katera se spusti in gre navzdol v globino. In v trenutku se prizemljite, ko že
vdahnete, ko pomislite kot novorojenček na spomin, se vkopljete v to energijo tega
podzemlja.
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Bodite pozorni!
Na levi strani so najtežji spomini. Zato so tam tudi najtežji časi.
Po levi strani, v spodnjemu delu imate torej čase ali pasovnice, katere so razdeljene na tri
smeri.
Poglejte, sredinski kanal, katerega Smo
opevali, se pravi, kateri teče točno po
sredini stegen, po sredini noge v
sredinski predel med oba palca, se
pravi, je vpeta najbolj obtežena
energija, kateri in po kateri vi
sprejemate karmo te globine.
Torej, tisti, kateri se prizemljujete skozi korenine in poganjate energijo skozi podplate v
osrčje Zemlje, je tako, kot bi stopili v osje gnezdo in drezate po spominih oziroma preko
kanala vstopite v balon. Tako kot zgoraj tako tudi spodaj.
Vendar spodaj, v spodnjemu delu, pod podplati se shranjujejo spomini iz prahu, iz tistega,
kar je materija ali bitje materije soustvarjalo.
Ob temu kanalu imate še dva kanalčka, se pravi, po zunanjosti stegen,
točno po zunanjosti stegen in se pripenja na mali mezinček po zunanji
strani, je vpeto polje ali prostor ali čas preizkuševalne energije.
Čas, kateri je vpet, gre v globino, tako kot, kot bi imeli neznansko dolgo nit,
katera se giba in se nagiba, kot bi bila kača, katera se zvija in previja.

To je energija, katera transformira – kot bi sekali z bičem in se ustvarja peklena energija. Za
to so odgovorni usojevalci pekla. Oni so tisti, kateri zmorejo preko tega časa vam dati tudi
obsmrtne izkušnje, tudi tiste, kjer ste vi morda zasovražili, vendar niste bili čisto vi vi, vendar
tisti, kateri so sodelovali v davnini. Se pravi, tisto najtežje prihaja prav iz tega predela.
Po notranjosti stegen, se pravi, po levi strani, pa imate
najboljši od najboljšega pasu, se pravi, kjer se steka tanka
nit in se na predelu, v točno na temu predelu, se pravi,
nasloni energija ali prehod in teče v globino in seka tako,
kot bi bilo nekaj decimetrov pod vami ustvarjena energija
prehoda, potem pa se navija kot kača in se ovija – tako
izgleda, kot bi izgledala nit vode.
Si predstavljate, da imate vodno nit, katero ovijate, ovijate, ovijate in nastane vodna
silhueta. In ta vodna silhueta je tista silhueta, katera spi, lebdi in je mirovna za to nižinsko
sfero.
To je najboljša od najboljšega spomina, kar je bilo, a je bilo hkrati najslabše od najslabšega,
kar je naredila fizična materija.
Si predstavljate?
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Iz najslabšega dela poberete najboljše in se deli na ta predel.
In ta energija je tisti drugi pol, kateri nekako balansira, ali pregovarja ali
vzpostavlja.

Tako nekako po vsakemu delu okončin tečejo časi. Po tri niti. Po tri kanali. Se pravi, eden
glavni in dva stranska. In vedno je tako, da je po notranji strani mirovnik, po zunanji pa
tisti, kateri vam daje preizkušnjo in postavitev oziroma le lasten spomin.
Si predstavljate, kako ste prepleteni z nekimi nitmi, z nekimi svetlobnimi signali?
In hkrati izgleda to tako, kot bi bila nit prosojna in po njej ves čas teče, kot bi sopara se
stekala v notranjost. Kapljica preko kapljice. Tisto ali tisti trenutek ali moment spomina ali
energije, katere sodi v različne prekate ali prehode.
Ko se vi zavestno ozaveščate, da ste ujetniki Zemlje ali nekega programa, pričnete iskati
izhod v sili. Pričnete iskati momente, kako sebe rešiti, umiriti, pomiriti, da ne postajate
sovražniki ali sami sebi, s samomori ali uničevanji, z depresijami ali pa, da postanete nekako
tako kot moteči faktor vsem drugim, kateri so okoli vas.
Lahko pa postanete častni in razigrani tako zgoraj in se na vas pripenjajo Višje energije.
Da ne Bom nekako zahajal še v preveliko globino, torej, vsaka okončina je vpeta v tri plasti.
In če bi vas pogledali od daleč, bi dejansko videli ogromno teh niti, katere se stekajo in
pretakajo. Na koncu, po teh kanalčkih, se stekajo kot kapljice energije misli, spomina ali
trenutka.
In kadar ste veseli, kadar ste srečni, kadar niste nekako grenko postavljeni, se ta soparnost
sprošča in gre zgoraj. Vse, kar ste častnega, žlahtnega, prijetnega, srčnega naredili, se
shranjuje zgoraj. Kar je slabega, se shranjuje spodaj.
ISKANJE SAMEGA SEBE JE POVEZAVA S ČASOM, OD KODER SMO PRIŠLI
Tako nastajajo baloni in prostori. Vsi prostori so medsebojno, tako kot Smo dejali, povezani z
nitmi direktno na zasnovnika.
Ko pa vi pričnete zoreti, ko pa vi pričnete duhovno sebe prebujati in pričnete iskati tisto
nekaj več, kjer v tej postavitvi iščete samo jedro sebe ali zasnovnika, pa nastane osnova za
čas.
Običajno so duhovni ljudje tisti ali pa jih nekako ta želja po neki pripadnosti – ali Bogu ali
Stvarstvu ali čemurkoli prične prebujati in gnati v raziskovanja ali v iskanje tistega nečesa, pa
boste sedaj doumeli, zakaj ste ujeti v časih in v prostorih.
Zasnovnik je ena mala, mala, mala figurica. To je tisto nekaj, kar so naredili, kot bi na primer
Jaz dal od Sebe nekaj za čisto energijo vsegá, neko nevtralno energijo najbolj žlahtnega,
najbolj popolnega.
Vendar, tako kot zgoraj tako tudi spodaj, se pravi, se vpne vse na to nevtralno kepico
energije.
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Vendar, ko vi pričnete iskati sami sebe ali svojo pripadnost, se pričnete povezovati s časom
ali prostorom, od koder ste prešli, od koder ste bili kot zasnovna energija ustvarjeni in
počaščeni.
Zato imate v osnovi, kot zasnovno energijo, sila malo energijo, katera vibrira z
vašo avro, približno, običajno, vsakodnevno nekako takole veliko.
Si predstavljate, da imate takole veliko avro?
Kaj pa vaša avra telesa, vaše materije? So energije, katere pripadajo drugim.
To je dejstvo.
Ko pa vi pričnete zoreti in vi sebe prebujati, pa ta energija prične rasti. Tako kot bi se
zasnovnik pričel boriti za življenje, za obstoj ali za postavitev. Takrat postopoma prične
izrivati iz telesa energije ali v simbiozi živeča bitja in jih potiska na površje.
Bolj ko se širi, bolj ko sledi sam sebi in bolj ko posluša sam sebe, bolj prevzema telesno
strukturo. Bolj postajate vi vi.
Tako kot Smo dejali pred časom – poglejte se v ogledalo in vedeli boste, kdo ste in kdaj ste.
V jutranjemu času, ko se zbudite, poglejte se v ogledalo – teden dni, mesec dni ali leto dni.
Zelo redkokdaj boste prišli na površje.
In ko pridete na površje, dobesedno čutite življenje. Prav čutite telesno strukturo in se
razveselite življenja. In včasih se vam dogaja, da vam nekdo pomežikne, se vam nasmehne,
vas morda celo malce pocrklja ali pa grdo celo oklofuta. Ni pomembno. Pomembno je, da
tisto, kar rabite, dobite.
Naučite se, kdo ste! Naučite se v telesni strukturi najti sami sebe in spoznali in dobili boste
življenje na svoje strani.
Ko vi pričnete slediti sami sebi, tako kot vam vedno opevamo – poslušajte sebe!, boste šele
dojeli in doumeli, kakšna veličina pravzaprav tudi ste.
Ko pričnete poslušati sami sebe, se ta energija prične
vrtinčiti točno v takšni smeri, se pravi, kot bi dejali, od
srca proti grlu proti drugi pazduhi, se pravi, v takšni
cirkulirani enoti.

Ta vrtinčasta enota prične širiti vašo avro. Vaš zasnovnik prične rasti in izpodriva vse, kar je
v notranjosti, ven iz telesa.
Te energije se pričnejo stekati ven iz telesa – ne v vašo avro ali da bi ostajalo v vaši avri,
vendar skozi vašo avro, skozi telesne strukture ali te kanale, katere Smo opevali, se pravi,
preko okončin v druge čase, v druge prostore.
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DUHOVNO SRCE
Ko zadnji takšen delček nekako izpodrinete in vedno bolj sledite sami sebi, boste zaznavali
utrip nekega srca. Zaznava se utrip duhovnega srca.
Duhovno srce je tako na desni strani zunaj.
Tisti, kateri imate obsmrtne izkušnje, ste morda si
ozavestili moment, kako se najprej prične vrteti in
vrtinčiti energija tukaj, na desni strani, točno tukaj, v
temu predelu, in se vrtinči in potem kot snop
svetlobe iz zunanjega srca, kjer se prične čutiti utrip in
se začuti na fizični materiji, se pravi, se potem kot laser odbije v srce, v vašo materijo.
In takrat se prične energija vrtinčiti okoli vašega srca, požene se in omehča se ta kri ali
energija okoli srca. Pride do eksplozije. Srce zadrgeta in prične se čutiti utrip.
Ko se trikrat srce premakne ali zavibrira, ta ista energija prebije v zasnovnika. Zasnovnik se
zavrtinči in sam sebe prebudi. In takrat prebudi svoj drugi delež, katerega vi še do
dandanes ne poznate. Kot bi dejali – shrambo nevtralne energije, neke silhuete, katero
imate daleč proč od vašega zemeljskega sveta, nekje, v nekemu vmesnemu času, daleč,
daleč proč od te vaše galaksije ali dimenzije, katero poznate. Vendar se ta energija nahaja
točno tam, od koder ste prvobitno vi tudi prešli.
Torej, tam, kjer ste živeli prvo življenje ali vstajenje, se prebudi ta energija.
PREBUDITEV SHRAMBE ALI ČISTE IZVIRSKE ENERGIJE
Torej, ta energija od srca, kot Smo dejali, prebije v zasnovnika. V zasnovniku se zgodi
preobrat ali vrtinčenje in signal se sprosti v oddaljeno energijo. Kot raketa, kot komet leti v
tisto silhueto in se tam prebudi shramba ali nevtralna, čista, zasnovna, izvirska energija.
In kaj nato sledi?
Ko se tam bitje zbudi, se dejansko lahko uteleša – kot bi hodilo, kot bi govorilo. Prebudite
čisto svežo energijo. Ta sveža energija čuti, da nekaj manjka. Takoj se poveže z vašim
kanalom. Takoj pogleda, kdo jo je prebudil in vidi se kanal.
Torej, energija pride od srca v zasnovnika. Od zasnovnika, kateri se zavrtinči se odžene signal.
Prebudi se tam silhueta, katera je brez srca. To pomeni, da nima tega utripa. In ona, ker
nima utripa, sprejme to energijo življenja in vi jo hranite skozi zasnovnika.
Vi ste tako kot transformator za energijo. Si predstavljate?
Kot akumulator, katerega priklopite in vi proizvajate energijo in jo oddajate nekomu ali
nečemu. In, če se tega v momentu zavedate in ta energija v nekaj minutah vašega časa,
približno tako poteka 15 ali 20 minut, ta energija potrebuje, da se ona prične graditi in
preskenira vaš celoten program.
Pazite to!
Kar imate v materiji, predno ste jo zbudili, ona enako kopijo v nekemu času preskenira na
sebe. Iz bele, prosojne, nične energije se prebudi enaka silhueta kot ste vi, čisto sami, tukaj
in sedaj.
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Ta energija pa ima eno bistveno razliko. Ona ne čuti, da je znotraj, kot ste vi tukaj ujeti v
materiji, vendar ona čuti, da je sestavljena in da je kompaktna. In po nekaj minutah ona
zmore oddati – Jaz opevam vaš čas, zato, da boste nekako približno sledili. Ona dejansko, ker
je pripeta tako v notranjost, skozi sebe odda signal v Božjo energijo ali v Višjo sfero, o
kateri sedajle še ne bomo govorili, in okoli nje se tako kot slap svetlobe, kot bi se spirala
svetloba, prične spirati slap energije – takšna lila, belkasta, vijolična, kristalna energija se
prične gibati okoli nje. Kot bi ustvarjala sama sebi svojo avro.
Ko se ta energija pod podplati spoji, nastaneta dva polja in tako ona dejansko dobi moško
in žensko polovico. To poznate.
Tako kot imate vi v telesu, tako ona zmore vzpostaviti tudi to – moško polovico in žensko
polovico, zavisi od posameznika. Večinoma imate ločena dva dela. Niso tako pomešani.
Vendar to niti nima smisla obrazlagati kdo, kje, kaj ima. Pomembno je, da jo imate. To je
najbolj za vas v temu času pomembno. Vse ostalo je nepomembno.
Ko ona sama to polovico začuti, si predstavljate?, iz nje same se prične – kot odžene ali
odbije se signal, upam, da Sem našel pravi izraz, skozi levo stran gre v moško stran, skozi
desno njeno gre v žensko stran. To pomeni, da se ona zgoraj poveže, ali pa spodaj, zavisi, od
kod pač ste, se poveže direktno na moškega, kateri je tisti, po kateremu vi ves čas nekako
hrepenite ali pa imate spomin znotraj kot shrambo in se poveže na žensko. Se pravi, na tisto
energijo, katere sta nekako po zunanji strani, nekako ne ravno živeča z vami, vendar izven
vaše materije.
To se pravi – ona zunanja, da ponovim, se pripne in prebudi moško polovico in hkrati
žensko polovico. Po desni strani iz nje seva svetloba v žensko, po levi v moško. Tako se na
prostorih ali časih povežejo ali obudijo moški in ženske.
Ta moški, kateri je prebujen, ni v vaši telesni strukturi, ker v telesu imate droben košček od
tegá. Zunanja shramba pa je zunanja. Pazite to! Se najprej od moškega odbije signal nazaj v
njo, kar pomeni, da je sprejel signal. Nato se od ženske odbije, katero je prebudila. Se
pravi, in oba, ko prebudita po enakemu postopku sama dva sebe – ni toliko pomembno kako,
se pravi, oddata signal in se pripneta v njeno središčno točko. Tako kot bi dejali – v njen
pleksus ali v nično, nevtralno, zasnovno energijo.
Ker ona nima zasnovnika, se pravi, se ta energija vpne direktno v njo in
od tega praznega prostora se poveže direktno nazaj na vas, na
zasnovnika.

Pazite to!
Ko vi ponoči spite, vi vedno kot duša pridete na površje. In ko ste vi dovolj zreli, ta nevtralna
energija vas samih kot zasnovnika, pride do vas. Prične se približevati vaši materiji.
Si predstavljate?
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Telo leži. Imate zasnovno energijo. Vi spite na področju, kjer duša nekako lebdi prosto na
telesu in spi. Vi pa lahko prosto se gibate in ste tako kot bi po sladkorni peni malce pogledali,
se vi lahko sladko nekako zavijate in spite v nevtralni energiji, katera še vedno ni vaša. Duša
ni vaša. Duša je sklopek sistema davninskih spominov.
Ta nevtralna energija pride do vas in vas prične občudovati.
V momentu, pazite to!, ko ona vas, ko vi spite ali lebdite, le za trenutek zmore povleči iz
spanja v fizično telo nje same, se vam prične nekaj dogajati.
Vi v trenutku vstopate v prostor, v čas, v zavedanje, v tisto nekaj, kar ona ima v sebi. Vi ste
njej ključ. Ona je tisto nekaj, kar vi rabite ali potrebujete kot zasnovna energija. In od tukaj,
ko se spoji ta celota, dobite odgovor – zakaj ste tako mali in se vsi ali večji del ljudstva
nekako jezi, zakaj je zasnovnik tako mali? Zato, ker ste le delček od tegá dobili iz nevtralne
energije, da je vdahnil in se zbudil.
Pazite to!
Če ste dovolj visoko vibrirni – to ni tisto, da se boste vi učili, prilagajali, postavljali, to je pot,
katero vi hodite, se zgodi, da vi osvojite in postanete to, kar želite biti, pomeni, da na neko
stopnjo pridete s svojimi dejanji, s tem, kar vi ste.
In če vi, s to silhueto, nevtralno silhueto, katera pride kot nevtralna shramba te vaše
energije, spoji vas v telo, imate vi občutek, da lahko vaše telo postane ogromno, ogromno,
ogromno.
In to je nekaj, kar vsi imate, vendar se tega ne zavedate.
Ko vi dozorite in ko pride do spajanja, to je običajno čisto spontano spajanje, se ta
nevtralna velika energija spoji z zasnovno energijo, je to ključ, kjer se, pazite to!, Nebo in
Zemlja zmoreta združiti.
Zakaj Nebo in Zemlja se zmoreta združiti?
Ker je zasnovnik spajal spomin, kar je bilo dobrega in hkrati še živi v telesu, kjer se ustvarja
moment na fizični bazi. To je Zemlja. To so tako tanke linije medsebojnega deljenja, da
upamo, da nekako nekateri vidim, da dobro sledite, nekateri malce manj, vendar Bomo
nekako še stopili v počasnejši korak. Ne se bati! Vse boste razumeli.
Ko vi postanete ključ in se spojite v to nevtralno energijo, se ta energija dobesedno postavi
nad vas. Si predstavljate?
Telo leži in spi. Duša nad vami lebdi in duša leži na fizični materiji. V njej se skriva zasnovnik,
ker je zasnovnik samostojno bitje, katero se vedno vrtinči in kotali in se prestavlja. In ko se
premika zasnovnik, se vi po materiji premikate in plešete po postelji in iščete primeren
položaj. In če takšno nevtralno energijo zasnovnika vzamete ven in jo spojite s to veliko
nevtralno energijo zasnovnika drugega dela, se ta energija postavi kot na noge. Se pravi, stoji
tako nad, nad vašimi kot jajčniki ali dimlji, se pravi, na temu predelu stoji in prosto lebdi in se
prosto odpre energijam.
SPAJANJE ČASOV
Pazite to!
Skozi njeno telo se pričnejo spajati časi.
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Ona je tista, katera zmore povezati čas prihodnjega časa, kateri je od čakre, kronske čakre
proti čakri vidnega polja ali čelnega polja, se pravi, to je čas ali pas prihodnosti, česar še
nimate ali se še niste dotaknili.
In potem imate čas, se pravi, zgoraj, kot preko kronske energije, kateri vam je naložen in
morate teči po temu programu.
Nato imate – opevam grobe postavitve, se pravi, spodnje okončine, kjer se spaja čas
materije, čas spomina davninskih momentov. Se pravi, to je tisto nekaj, kar vi spajate.
Ta energija pa se, ko stoji in lebdi nad vami, poveže skozi svoje dlani, na
vaše dlani, na materične dlani in se vraste kot energija, kot snop svetlobe,
prebije skozi vaše fizične dlani proti srcu, se pravi, iz obeh strani proti sredini
in se tukaj nekako, v sredinskemu ta dva pasa spojita in gre energija proti
češariki in nad češariko se vam odpre spomin.

In to je nekaj, do česar ne morete kar tako priti. To je nekaj, kar se v večnosti večnosti
prenaša. A hkrati je to spomin vsegá, kjer je kdorkoli karkoli ustvarjal ali postavljal – dobro,
slabo. Vse, kar je, je shranjeno v mini, mini, mini možgančku, nad katerim se naredi takšen
balon.
In če je v temu tehtanju več dobrega kot pa slabega, pride do eksplozije. Nad tem balonom
se eksplodira dobesedno vrh balona in se prične energija vrtinčiti in na temu vrtincu se
ustvari prehod. In ona je tista, katera vam lahko poveže telo, njo samo ali zasnovnika, z vso
davnino, z vso prihajajočo prihodnostjo, predpreteklostjo, predprihodnostjo in vsem, kar
imate postavljeno v umu in razumu, hkrati pa tudi čutenja, želje, se pravi vse, kar imate v
temu trenutku ustvarjenega.
Na primer, kar si vi želite, hrepenite, delate, služite, postavljate.
Ogromno je teh pasovnic, kar pomeni, da boste počasi doumeli, da ste vi le en preprosti
um. Um čutenja. Um govorjenja ali pa godrnjanja. Um nečesa velikega in veličastnega, hkrati
pa tudi pogum ali poguba lastnega dejanja.
Če boste vi želeli nadzorovati svoj čas, katerega ona dejansko prebudi in to se lahko zgodi
vsakomur – lahko kot otroku, kot odraslemu, se pravi, ko ste dozoreli, se ta energija prične
spajati in stati nad vami, se to dogaja, ne da bi se vi zavedali tegá.
Takrat se vi naenkrat duhovno lahko razsvetlite, prebudite. Vendar hkrati prav ta energija
nad mini mini možgančkom vam izdaja skrivnosti povezave nečesa, kar je zgoraj, hkrati tudi
spodaj.
Časovi ali časovne pasovnice so prav nit, kot center speljane prav preko te češarike v
notranjost fizične telesne strukture.
Ne boste verjeli – vsa shramba vsegá je vedno prenosljiva z delom, kateri potuje in ga
imate v telesni strukturi.
Telesna struktura ali mini mini možganček je torej shramba za časove, za pasove, se pravi, za
spomine vsegá, kar je nekoč ali sedaj je in tudi je bilo.
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Prihodnji časi se v češariki ne shranjujejo, ker se tam shranjujejo le spomini, kateri so bili
že postavljeni ali izživeti.
Prihajajoči čas pa se postavlja tukaj, od kronske čakre pred čelno čakro. Se pravi, ta trikot
ali ta balon. Si predstavljate?
Zato bi Jaz nekako prišepnil, da boste nekako lažje doumeli, da vsi časovni pasovi so
medsebojno prepleteni. Prav po diagonalah tečejo. Tako kot odprete dlani spodaj ali zgoraj.
Se pravi, časovi ali časovne pasovnice tečejo po diagonali – po sredini ali pa vodoravno. Tako,
da vi ste res vpeti v programe, kateri se ustvarjajo.
Da ne Bom nekako predolg v tej širini!
Čas je izjemnega pomena. Čas je tisti, preko katerega vi lahko nadzorujete dogodek, če se
vi ozavestite časa.
Kadar vi podoživljate davnino – to je ta karma, o kateri Smo že veliko govorili in ne Bomo
ponavljali, se pravi, lahko potujete v času davnine nazaj in ga znova podoživljate.
Tako kot Smo dejali – nekatere ljudi takoj sprejmete, takoj jih spoznate, takoj jih začutite, ker
ste nekoč nekje z njimi že bili. Hkrati nekatere ljudi se bojite nagonsko, pa niti ne veste, zakaj
se jih bojite, a hkrati se jih bojite, ker je bil tako ustvarjen spomin.
Nekatere ljudi sprejmete, jih ljubite, jih spoštujete od prvega trenutka, prvega momenta, ker
je bil takšen tudi spomin.
Se zavedate?
Dobro, slabo – vse je v mehurjih. Vsak balon je povezan naprej v določeno časovno
pasovnico, v plast, kjer se plast ali plošča vseh vas medsebojno ustvarja in to je nekakšen
čas ali zavedanje.
Vendar za vas to niti ni tako zelo pomembno, ker na to, kar je bilo, je pač bilo – nimate
toliko vpliva. Imate pa vpliv na bodoči čas, na čas, kateri je od kronske čakre pred čelno
čakro.
Se pravi, to pa je čas, kateremu bomo Mi sedaj posvetili tudi največ pozornosti.
BODOČI ČAS
Ljudje, kateri hrepenite, ljudje, kateri častite, ljudje, kateri ljubite, kateri sprejemate, kateri si
ustvarjate program nečesa boljšega, najboljšega ali popolnega, je to nekaj, kar ustvarjate
zapis, ali se učite ali kreirate – nekaj, kar naj bi bilo. In vi se trudite in ustvarjate energijo
zapisa ali misli.
Ko vi povežete srce ali srčno osnovo s tem, kar vi ustvarjate v mislih, se ta miselna energija,
tukaj pred vami, prične vrtinčiti. Si predstavljate?
Kot bi imeli steklovino in bi se ta steklovina pričela vrtinčiti. In ta energija se vrtinči in odda
signal. Ta signal prosto steče naprej v neskončnost za vas – za nas v končnost, vendar za vas
v neskončnost in tam se na koncu zadnje točke vidi prehod.
Pazite to!
Enako kot v vseh balonih ustvarjate vi tukaj, v fizični materiji. Zato vam želim to prišepniti, da
boste vedeli, kako kreirati svoj jutri ali bodoči dan, čas ali zavedanje.

14

Ko si vi ustvarjate po tej niti te energije – na koncu je nit odprta, se stekajo kapljice –
spomini, trenutki, dihi in utripi.
Mi, kateri Smo zunaj, na koncu te kanalne plasti ali sfere, dobivamo preko tega prehoda kot,
kot mehurčke. Kot tisti, kateri kadijo in delajo puf, dime. Tako k Nam prihajajo trenutki,
momenti in Mi jih lahko prosto opazujemo, gledamo, morda sodelujemo, spajamo ali se
igramo z njimi. Tako vi delate balonček ali mehurček, dimček nad dimček in dokler vi ne
dodate hrepenenja, imamo Mi, na oni strani, le prazne lističe, kot bi dejali – dimček brez
utripa.
Utrip se zgodi, ko vi preko srca res zahrepenite.
Dajte, pomislite, ko vidite morda kakšno lepo ženo in si res, res globoko zaželite, da bi bila
ona vaša žena, ali pa morda on vaš mož ali pa karkoli, se pravi, res takrat, uf, kar razkipite od
te energije. Se pravi, je to srčna energija, katera se vlije v to kapljevino, v ta mehurček in ta
mehurček pripotuje k nam, skozi kanal in ta, puf, dimček, kateri potuje, se že sam giba. In ko
se prigiba, ima že utrip življenja. Kar pomeni, da je znotraj že hrepenenje.
Takšne kepice Mi lahko prosto pobiramo in jih shranjujemo. Lahko se igramo z njimi. Lahko
se povezujemo z njimi.
Tisti, kateri so prazni dimi, brez hrepenenja, brez srčne energije, brez tega utripa, ni
življenja. Mi nimamo kaj z njimi početi. Ne moremo vam dati življenja v tisto, kar si vi
preberete in želite biti, če ni tistega nečesa znotraj. In vi sami obujate momente.
Ko vi pošljete v naše sfere, v bodočnost, se pravi, takšne mehurčke, Mi te mehurčke, kateri
se vrtijo in nastanejo tako kot tisti mehurji, si predstavljate, katere vi napihujete kot otroci –
milni mehurčki. V notranjosti je še tisoče in tisoče, izgleda tako kot malih mehurčkov, tako
izgleda ta energija. To, ta mehurček ali to energijo Mi lahko prosto primemo, jo postavimo in
jo damo v posebno, tako kot v eno epruveto, recimo temu tako, ali prostor ali prostorček in
ta energija je nekako napihnjena energija in je tako kot žele. Ves čas nekaj vibrira in pleše.
In pazite to!
Tukaj nastopi nemir. Ko imamo Mi takšen mehurček pri nas, kot bi ga dali na oltar ali na
epruveto na vrhu, ta mehurček se giba in miga. Zakaj?
Ta mehurček odraža točno tisto, kar vi delate v tistemu trenutku na materiji. Če boste v
tistemu trenutku želeli uživati v ljubezni, boste to izražali nam. Če boste v tistemu trenutku
želeli plesati, boste plesali pri nas. Če boste v tistemu momentu morda se kesali, se boste
kesali pri nas.
In tako Mi, kateri Smo čisto nevtralni in kateri pomagamo ustvarjati bodočnost in
spreminjamo program, vas ozaveščamo, vam pomagamo, Smo vam predani in včasih tudi kar
malce pokorni, vidimo, ker nam vi k Nam pošiljate bodočnost, ne da bi se tega zavedali.
Bodočnost je izjemnega pomena.
Ko se te kepe medsebojno zmorejo zliti, če so enakopravne, pri nas lahko iz teh kepic
energij, katere se medsebojno spajajo v nekemu prostoru ali v nekemu trenutku, zmore te
kepe energije medsebojno povezati in nastane ena velika vodna silhueta.
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Ta vodna silhueta prične govoriti in se prične pogovarjati celo z Nami. Ali pa s kom drugim.
Vendar, ponavadi s tistim, kateri ustvarjajo, ustvarjamo in Bomo še ustvarjali bodočnost.
Hkrati pa vi k nam dobesedno prinesete na dlan, Nam na dlan, kaj si vi želite. To je bodoči
čas.
Če je tam energija dovolj velika, Mi običajno pogledamo skozi kanal. Kaj se zgodi?
Dokler je kanal spiralasto zavit pomeni, da še niste dozoreli. Bolj, ko boste zoreli, bolj bo
ravna energija in ko se vi, v notranjosti materije dozorite, se ta kanal nič več spiralasto ne
vije, vendar postane raven kanal.
Tako Mi dobesedno takrat lahko pogledamo skozi kanal na fizično telo. In kaj se zgodi?
Preko tega kanala Mi zmoremo priti do vas. In tako se tudi zgodi.
Ko se ta energija pri nas obudi, prične govoriti in se pogovarjati z nami. Izdaja hrepenenje,
želje in tako. Mi imamo najrajši takšne energije. To so najbolj ljubeče. To so najbolj tople
energije, kar bi Mi v večnosti imeli ob sebi.
Vendar, ni vse tako lepo, kot se vidi na prvo oko. Popolnost mora biti celovita. Zato ste
pomembni vi, čisto sami.
Torej, ko Mi pogledamo skozi kanal in ko se poravna kanal, ko nastane ravna linija, se ta
kanal razširi in Mi zmoremo s to vašo silhueto priti celo do vas. In kaj naredimo?
Ko je dovolj zrela situacija, Eden izmed skupnosti, kateri je pač delal na vašemu podvigu,
pride z vašo shrambo nazaj. Shrambo vaših sanj, vaših bodočnosti. In ta energija se z vami
poveže preko čela. Bitje, katero pride do vas, jo vi zaznate preko čela kot vrtinčasta kepa,
kot energija in takrat se aktivira program. Takrat vi oddate signal in za bodočnost se prične
ustvarjati oziroma odvijati program in tako vi pričnete živeti svoje sanje.
Zato nekateri zmorejo zaživeti svoje sanje, ker so dodajali v to hrepenenje.
Vendar, to ni tisto, da boste dejali: »Naučil sem se, mh, preko srca hrepenenje.« Misli
usmerite v telo, v srce. Mh, hrepenenje.
Ne. Ne, dragi moji. Nič ne boste uspeli.
Živeti, biti – to je bistvo vaše zmage. To je kreacija bodočnosti. Vendar, glede na to, da je,
vas je, žal, zelo malih, kateri zmorete vedno hrepeneti – hrepenite po nekih deležih, vendar
ne v celovitosti, Smo vam tudi danes podarili energije daritev v tej smeri. Tako, da, ko boste
ustvarjali program, po kateremu vas Bom peljal, če boste hoteli, seveda, se bo energija
daritev spajala z vami in tako se bodo bodoče kreacije ali tistega nečesa, kar ste vi že skreirali
in oddajali na nezavedni ravni ali živeči ravni, se bo pričelo spajati z vami. Aktivirala se bo
plast časa in prihodnost bo postala sedanjost. Le tako boste lahko svoje sanje povlekli v ta
moment tega časa in tega zavedanja. Vse pa je misel. Vse je energija. Vse je utrip.
Če Mi dopustite, bi vas popeljal preko postavitve spajanja, se pravi, le v čas prihodnosti.
Tisto, kar Sem vam predhodno opeval, se pravi, ko smo šli nekako skozi, ko Sem vam opeval,
kako duša nekako spi in lebdi. To greste lahko doma skozi, če boste sami hoteli. Vendar tako,
le zato, da vidite in da se boste ozavestili, kako kaj je. Ni pa potrebno graditi. To je nekaj, kar
se zgradi spontano, ko vi zorite.
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Bi vam pa prišepnil, da bodočnost pa je vaša. Vi ste tisti lastniki vsegá, kar želite biti, zato Bi
vam nekako prišepnil, da vas Bom vodil skozi to postavitev.
To Mi je najbolj drago, ko vidim, da želite sodelovati in da res ustvarjate program.
Jaz se Bom za trenutek odmaknil in bo Nekdo drugi prevzel. Pravzaprav kar Jorgovanskemu
Vladnemu možu Bom odstopil takole Njegovo mesto, ker je On Tisti balzam za vašo dušo,
kateri vas res zna popeljati in zapeljati v čas spajanja. Pozdrav.
TEHNIKA – SPAJANJE ČASA PRIHODNOSTI, POSTAVITEV NAŠEGA ČUVAJA (posnetek 1:11:17)
Takole.
Jaz vas Bom nekako peljal skozi ta proces. In lepo pozdravljeni. In Bom dejal takole:
Zaprite oči in počasi sledite le svojemu dihu. Z mislimi opazujte kako dihate. Počasi boste
pričeli vdihavati, vendar zavestno le preko nosa.
Vdahnete zrak po svojemu občutju skozi nos in čisto počasi ga spuščate nazaj.
Znova ga vdahnete in mu sledite, ga opazujete. Ga rahlo na koncu, ko se napolnete, zadržite
in znova izdahnete.
V naslednjemu podvigu bomo zrak vdahnili skozi nos – zelo počasi, mu sledili okoli
možgana, po sprednji strani in okoli možgana in v možganskemu delu ga bomo dvakrat ali
trikrat zavestno pričeli vrtinčiti. In opazovali bomo spiralno energijo misli, kako se vrtinči in
ustvarja.
Opazujte to energijo.
Prav čuti se kot rahel pritisk v možganskemu delu. Tako bodo popustile tudi blokade, katere
imate ustvarjene kot miselne blokade, skozi katere se pretakate in nastopa tudi depresija.
Znova zavestno vdahnete zrak od zunaj v notranjost in opazujete, kako energija se vrtinči
okoli možgana.
V naslednjemu podvigu boste energijo od zunaj direktno vdahnili z zavedanjem v
zasnovnika in zadržali zrak le v zasnovniku.
Torej, to belo energijo, katero imate pred seboj, vdahnete v zasnovnika, čisto počasi in le
razmišljajte in opazujte zasnovnika.
Ko imate napolnjenega zasnovnika, znova izdahnite, tako, kot bi skozi pleksus izdahnili. To
lahko naredite dvakrat ali trikrat.
Ko začutite, da je dovolj napolnjen, napolnjen zasnovnik,
boste to zasnovno energijo vdahnili in jo vzdignili, tako kot
od zasnovnika, od notranjosti pleksusa navzgor, proti, proti
češariki.

Torej, energijo vdahnete skozi pleksus ali zasnovnika in jo povlečete navzgor proti mini mini
mini možgančku ali češariki.
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Zaznali boste povezanost treh točk – zasnovnika, češarike in tiste bele energije zunaj. In le
opazujte in prosto dihajte.
Sedaj bomo energijo tukaj znova, kjer smo jo nakopičili okoli češarike –
ne bomo šli v češariko, vendar tako, kot bi bila jajček in okoli jajčka te
češarike boste zaznali gmoto energije, katera se vrtinči v možganu.
Ta energija je bela kristalna energija ali bolj bela, močno bela energija,
katera se vrtinči in naenkrat boste začutili, kako preko češarike teče
energija navzgor in se steka kot tanka, tanka linija do vrha kronske čakre.
Ne jo pomešati v čakro. Če ste jo pomešali, jo dajte ob čakri, kot bi jo naslonili ob čakro, ob ta
kanal, jo peljite navzgor.
Sedaj od vrha kronske čakre, se pravi tam, kjer ste nekako vzporedno peljali to nit te
energije, jo zavestno peljite tako, kot bi jo vrgli pred seboj, jo peljite v polje, kjer se od
čelne čakre nekako spredaj stikata čelna čakra in ta vrh te energije.
Poskušajte povezati, se pravi, to nit ob kronski čakri, katera je zgoraj in če nekako zavestno
pogledate čelno čakro vidite, da vibrira naravnost navzven, se pravi, jih tako, kot bi naredili
nekakšno polkrožnico, medsebojno povežete.
Sedaj od te energije ali te polkrožnice ste povezali točko ob kronski čakri in točko pred
seboj, se pravi, čelne čakre – sedaj zavestno, po tej niti, beli niti, vdahnite to energijo nazaj
v telo, preko čela ali ob čelni čakri. In jo boste zaznali, kako se prosto steka nazaj proti
zasnovniku in jo kar opazujte. Pustite jo.
Naenkrat boste zaznali, kako ob zasnovniku teče ta bela povezana energija v to silhueto ali v
ta beli steber spredaj pred vami.
Z mislimi le sledite vdihu.
Torej, kot bi ponovili:
Vdahnete v zasnovnika to energijo, jo opazujete, kako se poveže in raste navzgor proti
češariki, kako je zrasla, kako se je ovila okoli češarike. Steka se nit te bele energije ob
kronski čakri pred njo in na vrhu se naredi tako kot nekakšna spiralna os ali nekakšna
tirnica, kjer se poveže pot pred vami te čelne čakre in ob čelni čakri, ob tej niti, gre energija
nazaj v telo in se prosto spušča navzdol.
Zaznajte, kako energija teče ob pleksusu in se nahaja in spaja ta bela energija.
Le vdihavajte in opazujte to energijo.
Silhueta pred vami ali energija pred vami, kar je vaša bodočnost, prične sebe prebujati.
Opazujte jo.
Če dobro pogledate sedaj to silhueto zunaj pred vami, se bo pričela morda celo premikati,
ali gibati ali pa se odzivati na vas. Ni pomembno!
Pomembno je, da poglejte tako, majčkeno pred desno prso, pred desnim oprsjem, boste
zaznali njeno duhovno srce. Opazujte njen, njeno srce zunaj. Naslonjeno je na vas.
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V momentu, ko ga pričnete opazovati, ko ga ozavestite, boste zaznali srčni utrip. Dum dum,
dum dum, dum dum, dum dum, dum dum. Zaznava se energija.
Naenkrat boste zaznali pritisk na desni strani, točno tam, kjer imate
oprsje.
Ko zaznate to, postopoma vdahnite.
Vdahnite energijo. Zaznali boste, kot bi se silhueta naslonila ali poskušala
zliti z vami in v trenutku boste zaznali spajanje daritev od zgoraj navzdol,
direktno v to silhueto.
In sedaj boste zaznali, kako energije tečejo ali daritve tečejo v njo in kako silhueta znova
izstopi nazaj na prvobitno mesto pred vami.
Opazujte jo.
Ko se odmakne od vas boste zaznali njene oči. Odprla bo oči.
V to silhueto, katera je prazen prostor, prazna prosojna energija, se bodo ustvarjali zapisi
ali spomini prihodnosti – tistega, kar vi zavestno, srčno, s hrepenenjem ustvarjate.
Ustvarili ste čuvaja vaših misli, želja in hrepenenja.
Pazite to!
Le opazujte to energijo.
Sedaj misli dajte na to kot na vaše dlani. Spela se bo z vašimi dlanmi. Kot bi dlan svoje
dlani prislonila na vaše dlani – dlan na dlan. Njene dlani.
Zaznali boste kot da, kot da se zliva ali vriva v vaše dlani.
V nekemu momentu, ko je dovolj kompaktno z vami povezana, boste zaznali kot morsko
deklico, katera zaplava in se spusti na vrh, v avro in ven iz vaše avre, v kanal ali v prostor, v
kateremu boste vi ohranjali spomine.
Opazujte njo, kako je v temu kanalu postavljena in ona bo postala ali on bo postal čuvaj
vašega časa, vašega zavedanja.
Opazujte!
On bo vratar. Bo zunaj in zaznavali ga boste, zato bodite pozorni.
Sedaj bomo zaprli energijo nazaj v ta, v temu prostoru, iz katerega je prešla in je ostal prazen
prostor. Ali zaznavate praznino pred seboj?
Sedaj boste vdahnili energijo od zgoraj, se pravi, zlato energijo. Le zlato energijo si
zvizualizirajte, ker vam jo polagamo zgoraj, nad vami, in jo zavestno, kot bi jo vdahnili, iz
vrha zlijte pred seboj v svojo avro.
Ne direktno v telo, vendar pred telesom v svojo avro.
Vdahnite to energijo in jo zavestno opazujte v notranjosti vaše avre. Opazujte jo.

19

Polnete se s to zlato energijo. Ta energija je tista energija, katera vam bo zviševala
moralnost, frekvenco ljubezni, zmanjševala ljubosumnost. Vas pretakala v Čisti sferi in vam
pomagala varovati vas pred vsemi slabimi ali zlemi energijami.
Dobivate ščit.
Opazujte ga. Nastaja ščit pred vami kot kompaktna energija. In tako ste nekako pred seboj
dobili kot nekakšno varovalo. To varovalo ni gibajoče varovalo, ni živo. Vendar, s tem ste
zaprli in zapolnili prostor, kjer ste to energijo tega bitja premaknili v vašemu telesu in povsod
morajo biti prostori zapolnjeni.
Bodite pozorni na to!
Ne sme ostajati prazen prostor, ker ste potem preveč v opazovanju in ste preveč mikavni za
zemeljske energije.
Ko opazujete, kako se ta energija steka pred vami, naredite le še vdih – kot bi vdahnili to
energijo preko nosa direktno v telo.
Vdahnete energijo ali dih v telo in se zavestno zaprite spredaj – kot bi zalili znotraj tudi
materijo.
Vdah. In znova le zavedanje na celo telo. In zaznali boste kompaktnost spredaj, po zunanji
strani.
Sedaj znova vdahnite preko nosa in energijo v možgane in zgoraj nad seboj. Se pravi, in
zalila se bo tako energija v možganu, vse do vaše avre in v notranjosti vaše avre, se pravi,
se razlija energija in kjerkoli je še ostal prazen prostor, se s to energijo bele energije, iz
slapa svetlobe, kjer jo črpate, tudi napolnete ta prostor.
Tudi, če vdahnete zlato energijo, ni nič narobe. Je priporočljivo, da vdahnete belo. Če
vdahnete zlato, je še boljše. Ni pomembno.
Sedaj zavedanje dajte na svoj možgan, na svoje telo, na svojo glavo. Vdahnite in zaznajte
celotno strukturo svojega telesa in zaznali boste umirjenost, a hkrati polnost.
Energije potrebujejo še nekaj trenutkov ali nekaj minutk, da se prosto umirijo in sprostijo.
Tako ste sebi ustvarili živi ščit, varovalo, kjer vam nihče ne bo zmogel jemati vaše sanje, vaše
kreacije.
Hkrati pa ste v prostor v bodočnosti ali v prihajajoči čas postavili svojega vratarja.
Le en vratar vedno pride na vsak portal. In to je čas, skozi katerega se boste vi sestavljali,
postavljali, usklajevali in tudi živo živeli.
Naj bo tisto, kar je vaše, tudi vaše – bodočnost, bodoče življenje, bodoči trenutek. Zato
bodite pozorni na kreacijo svojih sanj, svojih želja.
Vse tisto, kar gre v smeri ljubezni, ne sovraštva, se spaja v ta prihajajoči čas. Delajte v to
shrambo le najboljše od najboljšega. Če bi koga res sovražili in bi ga želeli do smrti morda
premikastiti, ne dajajte to v ta program!
V to polje dajajte izključno le tisto najlepše, najboljše.
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Ker, ko se izživi karma davnine, ko greste h koncu zaključka sedanje karme, prehajate v
brezčasje, se bo vse, kar boste v brezčasju, kjer boste še živeli, povezovala ta prihajajoča
energija in boste živeli tisto, kar ste ustvarili ali ustvarjali.
Zato nikoli in nikdar v življenju, nad seboj ali nad kom drugim, ne obupajte. Vedno je
možnost skreirati svoje sanje. Vedno imate možnost prebuditi svoje sanje. In vedno imate
možnost biti to, kar v resnici ste.
Ni vse le telo. Telo je davnina. Vi, kot zasnovna energija, katera nima telesa, pa ste zmožni
kreirati energijo. Energija je zapis. Zapis je spomin. Spomin je utrip, je vdah. Nastane duh.
Povezava duha se ustvarja dušinska zmes, ali duša ali energija kompaktnosti ali vesoljnega
stvarstva ali vsegá.
In to je tisto, s čimer vi zmorete ustvariti tudi kasneje, ali novo materijo ali novo zavest, ali pa
biti le tukaj in sedaj, v temu momentu.
Jaz Bi nekako predlagal, da si vzamete in vzamemo malce premora in potem znova še
majčkeno nadaljujemo in postavljamo in hkrati tudi odgovarjamo na vaša vprašanja.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Ponovno Smo nekako povezani z vami. Tako, da tukaj vsekakor, vsekakor lahko tudi
pričnemo.
Lepo in toplo, srčno pozdravljeni nazaj. Jaz upam, da ste se nekako odpočili. Sedaj je čas,
kateri je namenjen vam in vašim vprašanjem. Tako, da, kdorkoli želi pričeti s prvim
vprašanjem, Bomo odgovarjali na njegove želje. Izvolijo.
»Iskren pozdrav. Spoštovani Gospodje in vse Energije, ki sodelujete v tej povezavi. Jasara.
Jaz bi se vam rada res iskreno in toplo zahvalila za to, kar delate za nas. Za vse postavitve,
ki ste jih prinesli pred nas oziroma pred mene in osebe, ki so z mano povezane. Danes bi
rada postavila eno bolj osebno vprašanje. Namreč, v zadnjem času se je, mi pojavljajo
nekatere posebnosti. Zame malce novosti na fizični materiji. Verjetno veste, kaj je. Pa tudi
malce več vrtinčenja zaznavam. Pa me zanima, s čim je to povezano in a so to obdobja, ki
so nanašajoča na prvo zadevo, kaj kmalu konča? Hvala vam.«
Kar se tiče prvega področja je to nekako postavljeno tako, da v temu času znate še imeti to.
To je zaradi tegá, ker se v plasti iz nižine v višino, nekako v spodnjemu predelu, raztaplja
energija. Vse, kar je tistih usedlin, se pravi, kot bi karmične usedline podajali na površje, ta
energija nekako prehaja in prihaja višje in gre izpod podplatov. Se pravi, to je tako kot oljnata
površina, katera gre skozi v tej postavitvi, se potem tudi ta energija kot plast, kot mali prašni
delčki spajajo in prelivajo telo.
Takrat imate občutek, da nekaj migeta po telesu. Imate občutek, ali da prehaja na površje
kot nekakšni, ali izpuščaji ali nekakšno srbenje. To je le zaradi tegá, ker energije dejansko
prehajajo in se raztapljajo.
TEHNIKA – ZAŠČITA PRED POKOPALIŠČEM
Je pa tudi kombinacija, se pravi, po 1. novembru, to je bilo to polje, kjer je bila intenzivno
odprta ta podzemeljska energija, zelo nekako udarna. Še dandanes, že kar nekaj časa po
temu, znova prehaja ta plast na površje.
Tako, da resnično bodite pozorni, ko se peljete mimo pokopališča, da se zavestno
ozavestite, da je pokopališče in da zasučete morda energijo, kot bi zasuknili energijo
spirale naokoli, da nastane ščit, ščitna energija.
Ali pa, da se z dlanjo pokrijete – nekako predel točke, se pravi, od
pokopališča in direktno do vas. Kot bi dlan nekako prislonili, da nekako
vidno polje pokrijete in se ta energija ne bo tako nekako močno vdirala v
sistem.

Nekateri boste imeli celo težave, kjer vam bo vsaka hrana, kjerkoli bo karkoli strupenega
ali neprijetnega za telo, prihajalo tudi na področje telesne strukture kot srbenje, kot
občutek napihnjenosti. Vendar, to je tisto, kjer je reakcija zaradi čistosti telesa.
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Bolj, ko boste zviševali frekvenco, bolj boste morali uživati bolj čisto in nekako ne ravno
nasprotno hrano. Zakaj?
Ker je reakcija v čistemu polju v sekundi stotinke sijaja impulzivna in vam takoj dajo vedeti
kaj je dobro in kaj za vas.
Tako, da tisti, kateri boste zviševali frekvenco, se boste zagotovo srečevali tudi skozi to.
Vendar to je dobra postavitev, čeprav je morda malce neprijetna, ker boste takoj vedeli, kaj
vašemu telesu ustreza in čemu se morate izogniti. Tako, da na temu področju bodite kar
pozorni.
Bom pa videl, kaj lahko prav za vas, na vaših željah, kar tukaj vidim, vam Bom vsekakor
poskušal nekaj narediti ali postoriti.
Vendar, odmaknite vse, kar je v povezavi z mrtvimi, vse, kar imate polja mrtvega odprtega v
domu. Se pravi, kar ni vašega odstranite, dajte proč. In to je tisto, kar bi vam Jaz preprosto
svetoval.
»Mogoče samo še tisti del okoli vrtinčenja? Ali je to isto?«
To je nekako povezava tudi s to energijo. Takrat, ko se prične nekakšen neprijeten občutek v
telesu, se odpira ta spiralna energija, katera dobesedno sesa te energije, katere kot drobni
deleži prehajajo na fizično telo.
Velikokrat pa zaznavate tudi vrtinčenje energije strukture Zemlje ali premik Zemlje. Se pravi,
to pa je tisto, kjer se Zemlja premakne, kjer se plasti premikajo, se tudi v vaši navidezni osi,
po telesni strukturi zaznava vrtinčenje.
In to je nekaj, kar še vam zna ostajati in povzročati tu in tam tudi kakšne malce neprijetnosti.
Vendar, ne pa na dolgi rok.
»Iskrena hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jasara. Res lep pozdrav vsem Gospodom in tukaj, ki ste prisotni.
Jasara. Moje vprašanje pa se nanaša na današnjo tematiko in na eno tematiko iz kar nekaj
predavanj nazaj. Zanima me v bistvu, če je kakšna povezava potem med samskim duhom,
sanjskim, ja – ne samskim! Sanjskim duhom in čuvajem, ki smo ga v bistvu danes
postavljali? Hvala.«
Vsekakor da.
Sanjski duh je tisto, kar vi zavestno ustvarjate in kar se bo v določeni točki tudi spojilo. Tako,
da, to je dejansko prihodnost.
To, kar smo delali, od kronske čakre – se pravi, je kronska čakra, tik pred njo je ta nit, katero
ste nekako vdihavali in pretočili, prebudili. Se pravi, ravno z linijo nekakšne čakre tega
vidnega polja pa se naredi takšna kot pol os, povezava in vdih v notranjosti. In to nastane
prostor. Ta prostor je tisti, katerega ste ustvarili. In to je nekaj, kjer se potem shranjujejo
momenti, trenutki in vse tisto, kar boste kreirali.
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Sanjski duh pa je bitje, katerega bomo čez čas tudi povezali s tem poljem in se nekako, tu in
tam, zmore tudi sam kasneje prepletati. Vendar se spoji bitje, katero je ustvarjeno tukaj in
sanjski duh. In ne bosta samska. In bosta v popolnosti povezana in prepletena.
Tako, da, zelo dobro vprašanje. Ker na podlagi tegá se potem ta energija v določenemu
momentu spusti v telesno strukturo, se poveže z zasnovnikom in vi dobesedno povlečete na
sebe polje, katerega oni skreirajo, se pravi, kot figure – kar Smo tudi v enemu izmed
predavanj, že kar nekaj časa nazaj, opevali, kako se energije nekako potem odzovejo na vaše
želje, skreirajo postavitve in se potem spusti ta energija direktno do vas. In tako se potem
prične živeti tudi vaše življenje v sedanjosti.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
Drugače, pa če Smem nekaj prišepniti – obstaja tudi en duh, kateri je Samski duh. In
dejansko se Mu nekako resnično pravi Samski duh, ker je samotar, ker je samostojna
energija in se z nikomur ne povezuje.
To je tako kot Gospodar, kateri nekako pride na ogled in se mu resnično pravi prav Samski
duh.
Morda Bomo kdaj o temu delu tudi govorili, pa boste videli, da se tu še nekako morda še kar
sovpada s sanjami.
Kar izvolijo naprej.
»Malo sem plašna, priznam. Velika čast, da sodelujem z vami. Jasara.
Najprej se bi zahvalila pokojni Katki, da mi pomaga na moji življenjski poti. Vas pa
naprošam, da v ponedeljek imam postavitev glede študija. Zemeljski ljudje mi pravijo, da
ni mogoče nadaljevati, a vendar v sebi čutim, da je mogoče nadaljevati. Zato prosim za
podporo, da postavim primerne postavitve. Obenem pa še naprosim tole – moja zavest,
moj um pravi, da naj si sama sebi želim vse slabo, a srce mi pravi, naj si želim dobro. Želim
si torej uskladiti tole dvoje. Potem je pa še moja naslednja prošnja, če lahko moji mami
pomagate. Hvala lepa.«
Vsekakor se Bomo potrudili na vseh področjih, kjerkoli vam Bomo zmogli in smeli pomagati.
Kar se tiče vašega ponedeljka, Bom odposlal nekaj odposlanikov, pa da vidim, kako lahko
nekako vplivamo na, na nekakšno postavitev ali potek samih dogodkov. Se Bomo vsekakor
potrudili za vas.
UM IN RAZUM
Kar se tiče čutenja in mišljenja – to sta dva popolnoma drugačna bitja ali ločena bitja in vas
dejansko, um in razum sta že v osnovi dva dela. Tu bi vam nekako želel tudi prišepniti.
Bodite pozorni!
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Ko vi nekaj umsko ali razumsko razmišljate – se pravi, um je področje,
katero je rahlo na levi strani vpeto. Razum pa je rahlo prislonjen
diagonalno na drugi predel.
Če bi nekako z vrha navzdol pogledali, bi videli kot da sta dva delna
možgana. V prerezu pa je nekako takšen hribček ali nekakšna os.

Če bi dobro pogledali, bi dejansko skozi to os, kjer se možgan dejansko prepolovi ali nekako
kot dve polovički skupaj spneta, teče tanka linija življenja ali vstajenja.

Prav se nekako tukaj, nekako v temu predelčku, točno tukaj, kjer se vam morda prične rast
lasu, v ravni liniji, do zaključka, predno se prelomi ta vratni predel, sta točki, je linija in je
tako nekako dolga linija ene take posebne niti.
To je neka spirala oziroma kompaktna gmota, o kateri Nismo nikoli kaj veliko opevali. Vendar
prav ta energija povezuje um in razum.
Ta linija, ta tanka linija pa je življenje.
To je nekaj, kar bi bilo dobro, da morda poznate.
To sta dva polja, katera v simbiozi medsebojno sodelujeta in dihata. In vse, kar onadva – um
in razum delata, se oddaja, tako kot bi dejali – če si predstavljate?
Imate kompaktno paličico, katera leži. Iz te kompaktne paličice izstopa meglica, kot nih, kot
nekakšna, kot bi narisali rahle kačice. Si predstavljate? To nekako ves čas kot ogenj oddaja
signal in izdaja podatke, kaj se dogaja v umu in razumu.
Tako, da niste v nadzoru ali v vpogledu le vi kot zasnovniki, vendar predvsem tudi um in
razum.
Um in razum pa ima v nadzoru ego ali zemlja.
Torej, ko oddaja se ta frekvenca teh niti navzgor, se v določenemu predelu
godi tako, kot bi dali rahli trikotni lijak. Si predstavljate?
Kot vrh piramide ali kosa nekega bermuda.
Ta oddaja določeno frekvenco navzven. In na podlagi tegá, če Mi gledamo v
prerezu od vrha navzdol, se vidi oljnata površina, kjer se zliva postavitev
njihove misli, njihovega pogovora – vse je vidno prav v temu olju.
Vendar ta energija, za spremembo od vsega ostalega, ostaja le ujeta v temu olju ali v tej
plasti. Tako, da nekaj decibelov nad glavo vibrira ta energija.
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Mi se s to energijo ne ukvarjamo zato, ker to ni naša postavitev.
To je postavitev, kjer od tega olja odbije nazaj nekakšen signal ali suport ali podporo prav
ego. Ego pa je bitje, katero lahko tudi se vzdigne, tako kot instinkt, in z druge strani gleda
na to olje in sugerira in usmerja na postavitev določenih dogodkov ali pa celo na njihove
misli.
Tako, da ego, um in razum so pravzaprav tri bitja, katera se medsebojno prepletajo in
sodelujejo.
Vendar, ker je to taktika, ker je to logika, ker je to razvijanje postavitev in zavestni
program, je to nekaj, kjer zavestno postavljate in se to dotika Zemlje.
To pomeni, da v tej postavitvi vam potem lahko se prepletajo ta tri bitja v eno celoto in ta
energija se potem poveže z globinsko usedlino, se pravi, z globinskim bitjem na levi strani
nog in tako vam pridejo preizkuševalci oziroma sodelovalci ali sodelavci v različnih vaših
vlogah ali postavitvah.
Kadar vi kot zasnovnik pričnete slediti njemu, vas bo vedno zavajal in peljal v takšni
postavitvi, da boste morali imeti konkretni primer in že v samemu začetku videno rešitev.
Torej, tako boste ločili, kaj je umska in razumska enota.
Kadar ne boste vedeli, boste videli, ko boste opazovali, da pri egu, umu in razumu je vedno
ciljna točka. Ciljna točka je tista točka, kjer vi že sami po sebi vidite. Torej, če bom stopil
skozi vrata, bom šel v trgovino, bom tam kupil kos kruha, bom pojedel kruh in bom sit. Ciljna
točka je dosežena.
SRCE, ZASNOVNIK, INSTINKT
Pri nasprotnih poljih srca, srčna energija ali tega srčnega ovijalca, kateri se prepleta z
zasnovnikom, kateri ne vidi v davnino, vendar je nevtralen in se povezuje z višino, z vašimi
sanjami, z vašim hrepenenjem, se pa povezuje z instinktom.
Ta instinkt je na desni strani in on gleda na vas in on vas bodri. On je tisti, kateri vam tu in
tam v avtomobilu morda naredi kakšen zaprti točkni del ali vam prime nogo in vam
zabremza, ali vam ustavi vozilo ali vas zbudi. Se pravi, to je to bitje, katero noč in dan bedi
nad vami.
Ne angeli, ne nebeška bitja, vendar ta, kateri je živeči v simbiozi z vami. Če on izgubi vas,
izgubi sebe, izgubi vse. Tako, da, zelo dobro – mora delati dobro. Tako, da je to nekaj, kar je
res izjemnega.
Vendar, to bitje instinkta je res izjemno srčno bitje. Tako, da je to nekaj, kar je v njemu in
zato vam tudi iz srca pomaga.
In ko se ti trije medsebojno povežejo, nastane ena močna energija. Ta energija se poveže z
Zgornjim poljem, z Nebesnimi bitji, z angeli, z vodniki, z usojevalci – z vsemi, kateri so Zgoraj
in vas peljejo v poti k usodi.
Torej, instinkt in ta povezava vas pelje točno v smeri k usodi.
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Zemlja ali, se pravi, ego in vse, kar je z njim, z umskim in razumskim delom povezano, pa
vas pelje v karmo. To pa je tisto, kjer taktično vijete, kjer taktično postavljate.
Pri instinktu ali pri srčnemu polju pa vi le želite in le ste. In rešitve ne vidite, vendar
zaupate in takrat Zgornje polje sodeluje z vami.
In to je edina opcija v življenju, kjer si sami skreirate svoje zapise, kjer si sami ustvarjate
bodočnost, v katero lahko vstopite in živite. Kjer si sami lahko postavite svojo srečo in greste
v smeri, po kateri hrepenite. Ta je tista, katera v smeri duhovnosti vas pelje k prebujenju ali
postavitvi in v usmeritev.
Ego, um in razum pa vas peljejo k logiki, k tistemu nečemu, kar je bilo že davninskega
postavljenega. To pa je karma. To pa je spodnje polje Zemlje – preizkušnja, preizkuševalci.
Vendar, če boste vi želela ločiti ali se pripeti na eno ali drugo polje, ali eno ali drugo bitje, ni
pomembno. Pomembno je, da vi ohranite sama sebi, v sebi, se pravi, kot da poslušate
zasnovno energijo. Tisto, kar vi čutite, je najbolj pravo. Ne tisto, kar vam dajejo v prelivu, da
bi vi čutili, da bi vi razmišljali. To je tisto, kar ni pravo.
Zato Gospoda, bodite pozorna na to, da boste v nadaljevanju svojega življenja vedno
poslušala tisto, kar čutite, tisto, kar hrepenite.
Um in razum vzemite le toliko, da boste sebe vprašala: »Kaj sem si pa želela?« Se pravi, in
takoj boste dobila, hrepenela sem po tej in tej strani in takoj se boste pripeli na pravo polje.
To so le tehtanja Teme in Svetlobe – dobrega ali slabega. Čeprav je v vsaki slabi postavitvi
mnogo dobrega. To si pomnite in zapomnite!
Tako, da, na tej strani bodite vsekakor zelo pozorna in bo v življenju vam šlo veliko lažje.

»Lepo pozdravljeni Gospodje. Jasara. In imam pa eno prošnjo, če bi vse vpletene v mojem
življenju obdarili z ljubeznijo in nas odobravali. Hvala.«
Vsekakor Bomo se dogovorili takole:
Jaz Bom nekako v večernemu času, okoli pol osme ure v večerni čas, Bom nekako
blagoslavljal vse vas. Tako vse tiste, kateri so povezani na vas, kot tudi na tiste, kateri so tukaj
prisotni in kateri so povezani na vsakogar. Tako Bomo nekako maso energij posameznikov
blagoslavljali in jih usmerjali k umirjenosti, k harmoniji, k blaženosti, predvsem pa k zvestobi
lastnega bita. Se pravi, da se bodo spajale energije nazaj. Le tako se boste našli vsi v miru in
ne nemiru, da ne boste sledili v umu in razumu, širini, hkrati pa pozabili na sebe.
Skozi to bo vsekakor prišel nekakšno mirno področje v vaš družinski krog. Tako, da, vsekakor
se Bomo potrudili – še posebej za vas.
»Hvala.«
Prosim.
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»Pozdravljeni. Jasara. Topla in srčna zahvala za vse, kar ste do sedaj že naredili za mene in
za moje. Imam pa eno težavo, in sicer na fizičnem nivoju. Zanima me, kaj me trenutne
težave učijo in kako jih lahko rešim brez operacije? Hvala.«
Jaz bi vam vsekakor svetoval takole:
Predvsem morate iti v smeri tistega, kar vi čutite. Ne se v življenju prilagajati in sklepati
kompromise.
Kompromis niste vi. Vi le ste ali pa niste. Neka vmesna pot je karma. In vi se nahajate v tej
postavitvi v karmični enoti ali v karmični postavitvi. To je tisto, kar je morda najtežje od
najtežjega prav za vas.
Se vam zna zgoditi, da določeni ljudje bodo preprosto se odmaknili od vas. Nič hudega!
Bodite radostni in jim privoščite takšen moment zaradi tegá, ker bodo prešli novi in vi se
vzdigujete po nivojih in je tako, kot bi hodili stopničko po stopnički proti vrhu ali svojemu
cilju.
Določeni dve osebi se bosta v letu ali dveh zelo zelo spremenili. In skozi to se bodo ti ljudje
ali posamezniki, ne Bom ravno opeval, kdo to je, ker je javno, nekako pričeli znova obračati
ali poskušati narediti neki kompromis z vami.
Bodite pozorni! Resnično bodite pozorni!
Naredite le tisto, kar boste vi čutili, da vas bo to osrečilo!
Če ne morete vedeti ali ne morete razbrati, kaj narediti ali postoriti, naredite en preprosti
trik.
Zaprite oči in se podajte v situacijo tukaj in sedaj. In potem sebe prestavite v isti identični
postavitvi 20 let naprej in boste videli rešitev - ali ste ali pa niste, ali ste zmožni ali pa niste
zmožni?
Vsekakor pa, ko se ena oseba rahlo odmakne od vas, vam bo bistveno, bistveno lažje in se bo
tudi karmični ciklus razbremenil in bo za vas prišlo bolj mirno obdobje.
»Hvala.«
Prosim.
»Prisrčna hvala za vse vodstvo, za vse blagoslove in za vse, kar sedaj živiva. Jasara.
Prosila bi pa za pomoč, pa vprašanje – ali je bilo včerajšnje delovanje v luči dobrega za vse?
In če je, bi res prosila za izdatno pomoč še naprej, da bo dobro za vse tiste, ki se jih to
delovanje tiče.«
Vsekakor je tukaj veliko dobrega. Pa veste zakaj?
Zato, ker ste z ljubeznijo to postavljali. In ta energija te pripadnosti ali povezave se bo videla
že v realizaciji nekaj kratkih dni ali kratkih tednov, se bo že pojavila prva uspešna postavitev,
kot kreacija nečesa. Tako, da Jaz tukaj, na temu področju, ne bi nikakor nič popravljal ali
spreminjal, vendar bi v tej smeri še vsekakor nadaljeval.
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»Lep, srčen pozdrav vsem. In hvala za vse darove. Med predavanji ste omenili tudi o očeh,
o iskrenih očeh. Pa me zanima, kaj pa barva oči – ali ima kak globlji pomen?«
(smeh) Zelo zelo dobro vprašanje!
Iskrenost v očeh se vedno vidi v očeh. To je iskrenost duše.
Ljudje ali posamezniki, kateri in katerim se oči kar lesketajo vidite, da so srečni. Vidite, da
so iskreni v določenem momentu.
Kadar lesket v očeh preprosto izgine, vidite v ljudeh, da so žalostni, da je žalost v
notranjosti in da se borijo, da nekako prehodijo določeno pot ali določeno postavitev.
Kadar v očeh vidite steklovino kot steklo, kot hlad, kot energijo, katera vas prebode in
zabode, se dobesedno kar naježite in vam gredo kar nekako dlake po telesu, ker vam lahko
že pogled pove namero ali razmišljanje globočine njega samega.
Oči vam pravzaprav povedo vse – kaj se vam zna zgoditi.
Če oči dobro znate opazovati boste točno vedeli v naprej, kakšen korak vam sledi in kakšni
dogodki vam sledijo.
BARVE OČI SO SIMBOL ČASTI
V določenih civilizacijah so določena bitja različnih oči.
Vi poznate nekako modro. Oči imate tudi zelene. Nekakšne sivkaste kombinacije. Potem
imate rjave. Pa morda še kakšne bolj črnkaste, takšne bolj temne energije. Drugače pa so že
kar to nekako več ali manj rjave, modre. To je tisto, kjer se že nekako tudi konča.

Če pa boste dobro pogledali pa dejansko – vsaka civilizacija je sebe zavarovala po očeh. Oči,
barva oči je bila simbol časti.
Tisti, kateri so bili v davnini izjemno topli in so bili pravzaprav vladni v svetovih ali v časih,
kjer so pomagali in živeli v simbiozi za druge, so vedno imeli rjave oči.
Tisti, kateri so v civilizacijah ustvarjali mir in nekako postavljali nekakšne fokuse, bili
jasnovidni, bili nekako povezovalni v širinah in ne globinah, so imeli modre oči. To so bili
predvsem jasnovidci.
Tisti, kateri so živeli program oziroma bili poskusni, pa so imeli zelene oči ali pa neko
kombinacijo nekakšne sivine v zelenkasto, kjer se preliva, se pravi, Zemlja ali globina.
Pazite to!
Zemlja je povezava s takšnimi zelenkastimi energijami.
Se pravi, ljudje, kateri imajo več ali manj barvo zelenih oči, so nekako v osnovi povezani bolj z
energijami, katere so povezane z Zemljo oziroma tisti, kateri je kot skupek, ima največjo
maso rojstev morda na bazi fizičnih teles. Tako se to izraža prav nekako v smeri zelenih oči.
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Duše, katere so bile skozi življenja predvsem mirovne in so v nižinah bili postavljeni ali
usmerjeni predvsem, da bodo mirovniki, povezovalci ali pa morda tudi spletkarji, se pravi,
tisti, kateri prepletajo, so dejansko iz smeri ali vodstva rjavih oči.
Potem imate v Naših Ozvezdjih oči, katere so rumene. Te so oči, katere so nočne. Te so
tiste, katere vidijo več plastno, več dimenzionalno, vendar so pa zelo preračunljive.
To imajo predvsem bitja narave ali življenja, kot so volkovi, volčiči. Se pravi, bitja, katera
hodijo, ali po štirih ali po dveh in so hkrati povezane z življenjem telesa, z bitji narave ali
samega življenja materije. Se pravi, je tisto, kar je kompaktno vezano.
Potem imamo tudi bitja, kateri nosijo rdeče oči. Rdeče oči pa so tiste, katere znajo biti
malce peklene. Takšnih oči skorajda na Zemlji nimate.
Vendar, krvave oči pomenijo – to so umetno ustvarjene civilizacije ali zapisi, so krvave zato,
ker so jim odvzeli dih ali moč življenja, ker so v različnih življenjskih prelomnicah ubijali,
uničevali in so jim odvzeli možnost vpogleda v fizično življenje.
Potem imate pa ljudi, kateri so prosojni, kateri so nekako kot beli, kot, da imajo
poškodovane oči in nimajo nič. Si predstavljate? Kot prosta belina.
To so običajno ljudje ali v tej povezavi z očmi je skupek duše, katera izjemno v notranjosti
trpi. Običajno imajo te duše ogromno ljubezni, vendar se počutijo neizmerno žalostne. In
zaradi življenj pred tem vstajenjem so običajno bile zelo opeharjene ali pa so bile nekako po
krivem obsojene in nosijo predvsem zapise iz te karme in čistijo to.
Vendar, v sodelovanju ali v življenju ne želijo videti tistega, kar se jim postavlja.
Potem pa imate še oči – polovica takšne, polovica drugačne. Različnega spektra. Kar znova
govori – polovica gre v povezavi ali s smerjo neke Nebeške energije, Vodstvene energije ali
pa v povezavi z Zemljo, z globino ali razkrojem. Lahko tudi v preizkuševalnih smereh.
Potem pa imate lahko tudi oči, katere so polovične – kot bi jih rezali po prerezu in so lahko
tudi dveh različnih polj, kar znova govori – ali o civilizaciji, od koder prehajate, o prvobitu,
od koder izvirate ali pa o sami karmični postavitvi, kdo je v podlagi najmočnejši in komu vi
kot zasnovniki tudi pomagate.
Tako, da, oči vam lahko izražajo marsikaj.
Drugače pa, pri Nas, v Našemu svetu, imamo predvsem pri Nas, več ali manj rjave ali pa
modre oči. Vendar takšne, kako naj opevam? Kot nebo udarno žive oči. No, vsaj takšne so
Moje oči.
(smeh) Izvolijo.
»Lepo vas vse pozdravljam. Jasa. In se zahvaljujem za vso vašo pomoč. Vprašala bi za mojo
sestro in njenega partnerja glede obravnave, ki je bila pravkar preložena. Kaj jima
svetujete? Posebej njemu. Pa zakaj se njima to dogaja? Prosim, če lahko kakorkoli
pomagate. Najlepša hvala.«
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To je čista karma davnine. Obdobje, kot ga vidim tukaj, 602. po nultemu štetju. Obdobje
1322-tega. Potem ima obdobje iz 1795-tega. In še nekaj se skriva v obdobju 1801. Se pravi,
več nizov, kateri se nekako povezujejo.
In med njima je bilo najprej veliko ljubezni, potem pa veliko sovraštva. In v temu sovraštvu se
je dobesedno nizala energetska energija, kot plast, kot spomin nad spominom. In v temu
delu, v kateremu se ona nahaja, se zna obravnava še vleči ali razvleči. Tukaj zna prihajati tudi
do sporov, vendar na koncu znata ustvariti neko ravnovesje ali neko harmonijo.
Ta harmonija ne bo trajala dolgo ali na daljši rok. Predvsem morata biti pozorna, da se ne
bosta sporekala zaradi premoženjskega stanja. Tukaj je nekako enemu namenjeno več kot
drugemu, ker je v davnini dejansko tudi življenje nekomu jemal prav zaradi premoženja.
Vendar, ta obravnava, katera je preložena, se zna v naslednjemu toku odvijati, vendar ne bo
takoj rešena ali razrešena.
Vidim tukaj tudi neke ugovore ali nekakšne dogovore in na podlagi tegá to zna nekako se kar
zavleči.
Bom Jaz tukaj Sam osebno šel obhajati, pa Bom videl, kaj tukaj lahko naredim ali postorim.
Vsekakor Bi pa svetoval – nikakor se ne smejo sporekati!
V momentu, ko bo zavrela kri, bo dejansko slaba karma prišla nad oba. Eden, predvsem
moški, mora biti na to izjemno pozoren, ker drugače mu bo nekako se pretočilo na zdravje.
Bo imel kasneje zdravstvene težave.
Nobenega sporekanja! Oba morata ohraniti mirno kri!
Tisti, kateri bo malce izpustil in dopustil, da drugi nekaj uredi, pridobi ali nekako, kot da bo
na plusu in ne na minusu, zna biti na koncu izjemno, izjemno počaščen, ker bo po drugi strani
pridobil dejansko nekaj. Kar bo tukaj izgubil, bo nekje na drugi strani dvakrat več pridobil, ker
je to to vesoljno tehtanje, kjer se stara karma, stara simbioza tukaj tudi zaključuje. Vendar,
le, poudarjam, nobenega sporeka tukaj ne sme biti! Ne sme vreti kri! Ne smeta se
sporekati.
Naj se dogovarjata. Naj se pogovarjata. Predvsem pa naj predlagata. Naj poskušajo nekako
ena stran predlagati svoj pogled, svojo rešitev. Naj druga stran predlaga svoj pogled, svojo
rešitev. Skupaj bo neka nevtralna oseba zmogla vse skupaj povleči in zna biti dobro. Le tako
se bo njuna karma zaprla. Drugače se zna vleči še v drugo leto. Zna biti kar neprijetno.
Bom pa videl, kaj lahko naredim? Vsekakor, vsekakor pa se Bom potrudil za vse.
»Lepo pozdravljeni. Jasa. In hvala za vse darove, za vse daritve, za vso spremstvo, za vso
pomoč in vodenje. Predvsem pa gospe Lani za vse, kar se razdaja za nas in za vse nas.
Jasara. Mene zanima, če mi lahko poveste, kaj se ta teden dogaja z menoj in pa, če sem na
pravi poti? Iskrena hvala.«
Tukaj ste na sebe povlekli energijo, katera je bila zelo sovražna do vas. Kot preko predmeta
ali neke postavitve vidim, da se je energija nekih ljudi dobesedno kopičila, kopičila in potem v
družinskemu toku se pretočila na vas.
To je nekaj, kjer ste bili tako kot nemočni.
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TEHNIKA – VRTENJE GRLENE ČAKRE, IZKAŠLJANJE SLABIH ENERGIJ
Verjemite, vedno, ko nekako pridobite ali nekako posesate,
pogoltnete ali, kako naj se drugače izrazim?, vsrkate to energijo skozi
oči v sebe, je izjemnega pomena, da takoj, ko jo zaznate, pričnite
vrteti grleno čakro. Sedaj je ne smem, drugače se Bom odklopil od vas.
Se pravi, da pričnete vrtinčiti to energijo in čisto počasi, ob grleni
čakri, jo pričnite vrteti, vrteti, vrteti in se boste izkašljali.

V istemu momentu dajte palček tik pod
pleksusom in ga držite na temu predelu, tik v
spodnjemu predelu.
In nato vrtite in se izkašljajte.
Ko boste naredili to, lahko tudi tukaj
zavrtinčite ali pa, kot da bi vdahnili skozi
pleksus belo svetlobno energijo (vdahne) z mislimi v notranjost, jo povlecite v predel same
glave in jo v možganskemu delu razpršite.
Tako se bo vsa usedlina pričela raztapljati in vse, kar je ostalo še ujetega na vas, se bo
izpustilo.
Je pa dejansko to sovraštvo iz družinskega kroga. To je tisto, s čimer ste se vi soočali v temu
času.
Bom videl, kaj lahko tukaj naredim? Nekaj je Lana že zapirala, kot vidim tukaj. Vendar Bom
Jaz poskušal še nekaj uskladiti, pa Bomo videli, kako lahko tukaj vsem pomagamo v tej
nemoči.
»Iskrena hvala.«
Prosim.
»Iskrena zahvala za vse vaše darove in pomoč in ljubezen. Prosila bi vas, če mi lahko daste
kakšne usmeritve v zvezi z dogodki preteklega oziroma tega meseca. Hvala vam.«
V temu mesecu ste bili na prelomnici karmičnega ciklusa. Nekaj, kot da se bo na novo
postavljalo, nekaj, kot da se bo staro zapiralo. Tako, da, ni še čisto jasna postavitev. Ta se
vam zna nekako razvleči še v prihodnji mesec.
Ko boste že mislili, da ste z nečem zaključili ali končali, se bo nekaj znova, znova pojavilo.
Tako, da nikakor ne delajte vpletenja v dogodke. Vi enostavno bodite opazovalka!
Ne postavljajte se v notranjosti, da boste poskušali razrešiti dogodke. Ne!
Vsi ti dogodki, kateri so, niso iz vas povzročeni. To ni vaša karma. To je tuja karma oziroma
veja tudi nekega prijateljstva. In to je nekaj, kar je od drugega.
Zato vam dejansko prišepnem:
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V temu delu bodite tako, kot bi se vzdignili ali pa rahlo premaknili od ljudi. Kot bi se
vzdignili rahlo nad ptičjo perspektivo, vendar rahlo po diagonali, kot bi od strani na Zemljo
gledali plasti ali dogodke.
In vedno se zavedajte – kadar vi zavestno vstopate v notranjost in se zapletate v dogodke,
boste tudi zavestno krivi in sokrivi za ustvarjanje karme. Kar je karmičnega ciklusa
ustvarjenega in je ustvarjeno, boste vi tudi uravnovešali.
Ker pa to ni vaša karma, pa bodite le opazovalka, ker se vam zna še v drugi mesec, nekako
dva meseca se vam zna še nekaj prepletati. Ko boste že mislili, da bo nekaj konec, pa se
znova pojavi – ne se vpletati v to! Opazujte!
Ko pa vas nekdo nekaj povpraša, pa izgovorite ali povejte in se pomešajte le toliko, kot vi
čutite! Nič drugega.
In tako boste čas hitreje zavrteli. Na dogodke hitreje vplivali. In se bo dejansko umirilo vse
skupaj in dobro za vas uskladilo. In nekaj novega se vam kaže v postavitvi.
Tudi bodite pozorni na podpis neke pogodbe, nekega dokumenta ali nečesa, da bo res tako,
kot se boste predhodno dogovarjali. Da ne boste morda majčkeno jokali ali kaj takega.
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jasa. Hvala lepa za današnje druženje. Moje
vprašanje pa se nanaša na zdravje osebe, ki jo imam zdajle v mislih. In sicer bi vas prosila,
če mi lahko poveste, če bo vse v redu in če ji tudi lahko pomagate v nadaljevanju. Hvala.«
Ta oseba mora biti vsekakor pozitivno naravnana. Ne sme biti črnogleda. Nikar naj ne vidi
črno. Naj vidi belo in svetlo.
Ko se bo ona naravnala v smeri, da bo ta oseba dejansko hotela, videla, čutila in zaživela, da
se pretoči preko nekega bolečinskega stanja, bo ozdravela.
Ni njena karma. To ni nekaj, kar je njenega, od te osebe, vendar je nekaj, kar je
pridobljenega. Zato se zna tukaj ciklus zelo hitro razrešiti tej osebi v prid.
Jaz bi tukaj svetoval, naj prične uživati alojo vero ali pa nekako naj razstruplja telo in
predvsem jača telo. In naj se nekako poveže ali nasloni tudi na bioresonanco ali
bioresonančno zdravljenje, vendar k osebam, kateri so medicinsko usposobljeni – predvsem
pri tej osebi, zato, da bo res v najkrajšemu času izbirala najboljšo pot.
Potem pa Bomo, ko bo nekakšno valovanje, Bomo Mi videli, kaj lahko iz zapisa poberemo,
Bomo dali na Lanino telo, da bo izživela, da Bomo razbremenili prostor in v ta nevtralni
prostor Bomo poskušali dati novo, nevtralno energijo – nekako brez zapisa, brez obtežitve.
Ko se to izživi, ko se to nekako uskladi, zna ta oseba dobiti pozitiven zapis in ji bo tudi
rezultat lahko zelo zelo pozitiven. Tako, da, na to naj bo ta oseba zelo pozorna.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
Me karajo, da delam reklamo. Vendar, dobre stvari lahko reklamiram.
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»Pozdravljeni. Jaz se tudi zahvaljujem za vse daritve in za vse, kar nam dajete. Jasara. In
kar dajete meni osebno. Vprašala bi pa mal za situacijo trenutnega svetovnega stanja – o
beguncih, o atentatih. Kaj bo? Bo šlo na boljše? Ali pričakujemo lahko še več slabega?«
Zanimiva tema. Zelo lepa in zanimiva tema.
Sprememba zavesti. Sprejemanje, da boste sprejemali drugačnost, je nekako najtežje.
Tukaj je pravzaprav vse, vse, vse umetno postavljeno. Vse je splanirano in je vse na ključ.
Bodite pozorni na to!
Posamezniki ali masa ljudi, katera se iz enega področja masovno seli in razpršuje po celi
Evropi, se vrača le tja nazaj, od koder je prvobitno tudi bila. Tako, da, iz ene strani karme,
kjer gledamo, je nekako postavljena situacija tako, da prebivalci ali duše, kjer so nekje živele
in so jih čez stoletja ali tisočletja izgnali, pognali in nekako odmaknili, so dejansko prišle do
časa ali do momenta, kjer se njihov začetek in konec združujeta.
Druga postavitev, katera je, je ta tisočletna zgodovinska karma. Tisti, kateri so uničevali in
kateri so delali slabo in so zanetili mnogo vojn, mnogo prelivali krvi, so se določene duše
takrat odmaknile, se bodo znova na isto področje vrnile.
Tretji področni del je zelo zanimiv.
S posamezniki, s katerimi se znate nekako srečevati ali razreševati morda kakšne situacije,
boste dejansko videli, da nekateri so igralci, nekateri so iskreni. Ne sodite! Niste tukaj za to,
da bi sodili ali obsodili.
Četrto področje, najbolj bistveno je – pustite in ne vmešavajte se in ne sledite politikom,
kateri vas naklepno zavajajo.
Malce pomislite nazaj. Kdaj je bila ustvarjena vojna? Ko so slavni politiki, kako vi pravite –
»zafurali«. Kako dober izraz!
Vse, kar se je dalo in je bilo gospodarstvo na robu obupa in da so zakrili sebe, so pričeli moriti
in pričeli vojno. Prvič, drugič, tretjič, stotič, petstotič. In v tej dobi, v kateri ste, imate dve
poti. Ena pot je, da sledite njim, kjer bodo oni poskušali, poskusno poskušali znova nekaj
ustvariti in nemir ustvarjati in je le peščica ljudi, kateri zavajajo ali pa, da sledite sami sebi in
ne poslušate tiste peščice ljudi in živite svoj program, svoj fokus in tisto, kar želite, tudi
dobite.
Naenkrat boste opazili, da do nekaterih ljudi informacije pridejo ali se jih celo begunci
dotaknejo, do nekaterih pa preprosto ne, ker nimate zgodovine z njimi, ker je tukaj zaključek
zgodovinskih področij.
Bodite pozorni! Opazujte situacijo. Ne obsojajte!
Muslimani so drugačne verske skupnosti. Drugače so naravnani kot kristjani, vendar, vsak
ima svojo vero, vsak ima svoja prepričanja oziroma vsak ima svoj program.
Tukaj ste zato, da spreminjate program, program spomina, katerega ste v predhodnih
življenjih, v pred prejšnjih dnevih ali tednih ali mesecih ali življenjih ustvarili.
Če bi vsakega posameznika slekli do kosti, bi bili isti čisto vsi. Če bi mu dali navzgor tisto, kar
sodi na kosti, bi bili približno enaki, ampak skorajda isti. Če bi slekli ali zamenjali le glavo, bi
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ugotovili, da ste približno morda po zunanjosti malce drugačni, drugače pa ste enaki, ker ste
kloni. Kaj vam ni jasno?
Zakaj se eni štejete več, drugi manj? Ena vera je več vredna, druga je manj vredna – vse vere
so krive vere. To naj vam bo kristalno jasno in razumljivo.
Ena sama prelita kri – ni prave vere nikjer! Zapomnite in pomnite si to!
To je program. To je spomin. Sprejmite to.
Če Mi sprejemamo to, bodite dorasli in sprejmite tudi to.
Hoteli bodo narediti nemir, hoteli bodo narediti vojne, hoteli bodo narediti izničenje. Zakaj
izničenje? Zato, ker so oni veliko pobrali v svoje žepe, preoblikovali, prišli do točke, da morda
pa nekje je eno bogastvo, kjer bi nekateri posamezniki lahko celo obogateli, se preoblikovali
tako ali drugače. Vendar uboge duše. To so še tako ujete duše. Ne jih obsojati. Dopustite jim,
da postanejo posamezniki.
Ne podpirajte programa, kateri neti nemir! Ne podpirajte programa hudega, ker hudo daje
vedno hudo.
Opazujte!
Tako, kot bo zaplamtelo, tako se bo tudi ugasnilo.
V Franciji ste imeli atentate. Plansko je bilo postavljeno zato, ker želijo ustrahovati ljudi,
posameznike, duše. Kaj nekaj malih, preprostih ljudi, kateri so se dali podkupiti in so dobili
ogromno denarja v družinski krog in ogromno »odplačevali« nečesa v denarju, so postali
žrtve in so jih poslali tja, kamor sodijo. In sedaj, nekaj malih ujetih duš bo skreiralo vaš svet?
Ne pustite se zmesti. Opazujte! Odprite oči.
Ljudje, kateri so drugačne narodnosti, niso nič manj vredni kot vi, čisto sami. Ravno tako
jejo, ravno tako hodijo, ravno tako nekako onesnažujejo, ravno tako delajo vse tisto, kar
delate vi. Ravno tako delajo otroke, vendar nekateri malce več kot nekateri drugi. Nekateri
pač, imajo drugačno širino, drugačen pogled. Morda, pri nekaterih, imajo takšen svet, kjer je
moški morda malce več vreden kot ženske. Ampak, imajo daljši program, pa ga bodo
spremenili, ker mora biti ženska več vredna kot moški, ker je zaključek tak in mora biti temu
tako!
Ker, ženska mora dobiti vrednost v veri in v obstoju pred Bogom. Ni se rodil le človek
oziroma, ni se rodila kar neka oseba ali bila spočeta. Že osnova je čisto napačna. Vendar,
pustimo to. Pustimo. In uživajte v temu, v kar verujete.
Jaz bi vam prišepnil takole:
V temu času, v kateremu ste, bodite čim manj v povezavi z mediji – televizijskimi, da ne bo
pomote! Čim manj poslušajte novice, da vam njihov program ne zleze v podkožje, v um in
razum in da se ne ustvari strah.
Dragi moji, poglejte, koliko vas je!
Če bo peščica ljudi dejala: »Streljajte!«, pa naj strela pet ljudi. Naj gredo, pa naj streljajo, če
imajo toliko poguma.
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Obstojte in stojte za seboj! Bodite to, kar želite. Ne padajte pod krinko manipulacije.
Dragi moji, zavedajte se, da je vse program. Zgodovina znova prihaja na površje, da tisti,
kateri so v zgodovini naredili slabo, delali zlo, bili proti dobremu, imajo sedaj popravni
izpit. Dajte jim možnost! Naj ga popravijo.
Spustite ljudi do sebe, saj svet ni meja. Svet je celota. Meje ste si postavili sami. A hkrati
civilizacije, planeti, kateri so postavljali kontinente in področja oziroma bolj točno – nacije ali
nacionalnosti.
Če se spomnite, pred časom, že kar dolgo tegá, Smo opevali, kako so eksperimentirali, kako
je vsak planet ustvarjal nekaj svojega in podajal kot, dragi moji kloni, tako ste kloni, ste
umetna vrsta, vendar lepa vrsta, da ne bo pomote, ste bili ustvarjeni s takšnimi očmi, z
drugačnimi potegnjenimi očmi. S takšno barvo. Morda nekateri malce z bolj posebno črno
ognjeno barvo. Nekateri so kot neki robotki. Nekateri so takšni ali drugačni.
Vendar, to je izpeljanka, dragi moji.
Vsak planet je svoja vrsta. Če se boste vzdignili nad svoj planet, boste videli, koliko
nacionalnosti je in kako je vsaka meja terena točno določena in kako govorite svoj jezik. Če
boste dobro pogledali, samo slovenski jezik, katerega razbijete na narečja ali podzvrsti, boste
videli, koliko planetov je bilo v povezavi s to civilizacijo.
Pa stopite le preko meje, proti avstrijski meji – le iz ene meje na drugo mejo, pa ste drugačni.
Stopite na Hrvaško, poglejte – navzven so vsi drugačni. Ločite ga! Če boste šli še malce dol,
navzdol, bodo še bolj drugačni. Pojdite proti Afriki – zagotovo boste videli, da niste »enaki«.
Vendar, zakaj niste enaki? Ker je drugačnost nekako malce izrazito drugačna. V notranjosti
pa imajo ravno tako srce, ravno tako dušo, ravno tako spomine, ravno tako vse. Vse je le
program. Program spreminjanja, sprejemanja in zavedanja.
Oni bodo vsekakor šli svoje poti naprej. Ali jih boste vi hoteli sprejeti ali pa ne – oni gredo
proti svojemu začrtanemu cilju, ker duše se bodo pričele vračati točno tja, od koder so bile
izgnane. Prej kot boste dopustili in sprejeli dejstvo o spremembi novega časa, lažje vam bo.
Tako, da Jaz bi vam vsekakor svetoval:
Poskušajte biti čim manj sovražni. Opazujte. Sprejemajte.
Morda poudarite drug drugemu, ponižno vas prosim, ne govorite besed, katere so prazne.
Ne govorite, da je za pobiti milijon ljudi. Ne bodite tisti, kateri sodijo. Nimate te možnosti.
Nimate te pravice!
Najhuje, kar se vam v življenju in v obstoju v večnosti zgodi, da prelijete krvi. To si pomnite
in zapomnite!
Vse ima svoj razlog, vse ima svojo postavitev.
Svoje otroke spodbujajte k ljubezni, ne pa k sovražnosti. V vaših šolah se množično govori le
o ubojih, pobojih. Pobiti jih je potrebno. Pomoriti jih je potrebno. Izgnati jih je potrebno.
Koga? Vas? Katerih vzgajate? Pazite na svoje besede! Pazite na svoje misli! Kar kreirate,
boste jutri dobili nazaj od svojih otrok. Pazite! Vse je program.
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Opazujte in uživajte v ljubezni. Spoštujte! Če ne morete pomagati, se odmaknite. Vendar, ne
škodujte! To je osnovna vrlina.
Oni bodo šli točno tja, kjer morajo izživeti karmo. To pa ni Slovenija. Slovenija je le prehodna
dežela.
Tako, kot Sem dejal predhodno. Ne se zapirati. Ne se ovijati v bodeče žice. Sovraštvo daje
sovraštvo. Jeza daje jezo. Ljubezen daje ljubezen. To si pomnite in zapomnite!
Mir bo lahko vedno vladal, če ne boste sledili nemiru.
Ne bodite, tako kot pravi cerkev – ovce! Kaj naj vam ni to malce čudno, da vas žalijo, a hkrati
častijo? Saj ste ovce! Razmišljajte! Žali vas sama vera, tam, kjer molite in prosite k Bogu. A
ste se rodili kot ovce? Niste. Ovca je nekaj drugega. Vendar, v prispodobi pa ste ovce, ker
sledite programu, ker sledite drugim. To vam vera skriva in zakriva.
Ne bodite ovce! Bodite Ljubezen!
Hodite v miru. Pomagajte in živite, kolikor čutite, da lahko pomagate.
Če vam gre kaj v nos in se ne morete ugrizniti v jezik in bi komu kaj zabrusili, vdahnite,
držite dah in nič ne govorite in pojdite svojo pot naprej. Boste zmagali. Boste videli, na
koncu lahko zavlada mir. Tisto, kar sejete, tudi žanjete. To si pomnite in zapomnite!
Naj bo ljubezen osnova za vse vas. Naj bo ljubezen tista, katera združuje vse okoli vas. Ne
glede na to, kakšne spremembe vas čakajo, vzemite spremembe kot pozitivne, ker je to
sprememba starega programa.
S temi besedami bi Jaz Sebe in vse Nas tudi odmaknil od vas. Bi se poslovili.
Hkrati pa vam želim, da v toku dneva, v toku svojega življenja sledite le sebi. Ne drugim!
Ko se boste ozavestili, kaj vam polagamo ves čas na srce, nas boste vzljubili še bolj, kot
ljubite sami sebe. To si pomnite in zapomnite.
Pozdrav.
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