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SVET VILINOV 
Lana, Vrhnika, 19. decembra 2015 
 
Jasara. Harosuto… 
 
Takole. Pa Bomo nekako predstavili še v vašemu svetu. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav 
od vseh nas, kateri Smo se nocoj, v našemu svetu je pravzaprav sredi noči, zbrali za vse vas. 
 
Danes bo poseben čas, poseben čar. Vendar Bom najprej naredil kratek uvod, predno se 
Bomo predstavili in postavili. 
Ponižno bi poprosil, da nekako ugasnete vaše mobilne aparature, ker nam vibrira slika in 
postavitve. Tako, da bi resnično poprosil, da nekako poskrbite za to. 
 
Kot drugo – danes Bomo daritve podajali nekako na tri dele, tako, da bo nekako v prvemu 
delu, potem rahlo v sredinskemu delu in čisto v zaključnemu delu, v sami postavitvi samih 
zaključkov, se pravi, v drugemu delu, bo šla še zadnji kos zadnje daritve. 
Tako Bomo nekako daritve razbijali in postavljali glede na to, da imamo danes drugačno 
usmeritev oziroma je tudi razbremenitev. 
Razbremenjevali Bomo tudi na dva dela –  prva delna razbremenitev, tako kot daritev iz 
Vilinskega stvarstva, bo prihajala najprej, pred vsemi daritvami. Drugi del razbremenjevanja 
bo nekako potekal v drugemu delu tik pred zaključkom ali rahlo v vmesnih delih. Tako po 
kosih ali po deležih Bomo to tudi delali ali postavljali.  
Ostalih 33 dni pa bo Naša Mala Lana delala za vse vas. To pa je naše sodelovanje z Njo in z 
vsemi vami. Tako v tej postavitvi in v tej usmeritvi je to nekakšno božično novoletno ali 
svečano darilo za vse tiste, kateri zaključujete uspešno letošnje leto. Vsakdo, kateri ga je 
prestopil v zaključno leto, je pravzaprav dosegel svoje normative ali postavitve. 
 
Danes Sem Jaz izbranec za to, da Bom nekako sodeloval z vsemi vami in Sem Tisti, kateri Bom 
nekako povezoval in postavljal svet Vilinov. Jaz Sem Tisti, kateri je nekako izbranec v našemu 
svetu iz svetá Vladarskih Vilinskih postavitev. Tako, da ponižna zahvala za povabilo, za to, da 
Smo danes lahko v vaših sferah, v vaših usmeritvah in Taršansan se zovem ali nazovem. Kralj 
miru ali Kralj postavitev Vilinskega stvarstva. 
 
Ponižno bi se zahvalil vsem zemeljskim silam, katere so dopuščale, da Smo lahko vstopili v 
njihov svet, kjer Bomo tudi razbremenjevali, pazite to!, vse tiste duše, katere so se zbrale 
(smeh) – Horsonto. Veselje je vsekakor v našemu svetu res veliko. Vse duše, katere so ujete v 
temu času in v temu momentu – to je naše Vilinsko stvariteljstvo ali darilo za vse vas 
zemeljske sile, katere so dopuščale, da smemo vstopiti in prestopiti. 
Med njimi so tudi vaši rajni. Med njimi so tudi tisti, kateri so nekako odhajali nasilne smrti, 
kateri so, ali preko samomorov, preko umorov, preko depresij, prehajali in ostajali ujetniki 
zemeljskih sil. 
V drugemu delu pa se bo nekako razbremenjevalo vse tiste, kateri so zaradi svojih napačnih 
posredovanj, napačnih podajanj podatkov ali vsegá ostali ujetniki in so postali, zaradi ne 
dobrih uskladitev, sužnji Zemlje. Razbremenitve, vsekakor tudi za vas. Vendar le zato, ker ste 
nam dopustili in odprli zemeljsko nebo, da lahko razbremenjujemo vse tiste, kateri so pod 
vami, za vami. In to je naše darilo za vse vas v duhovnemu svetu duhovnega stvarstva. 
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VILINSKO STVARSTVO 
 
Takole. Pa prihajamo na tematiko ali na področje najbolj pomembnega ali najbolj 
veličastnega dela – Vilinskega stvarstva. 
 
Vilinsko stvarstvo ali Vilinski svet je svet Svetlobe, je svet Luči, je svet Ljubezni. Predvsem 
je svet Moči. 
 
Vilini Smo Tisti, kateri razporejamo vse, tako zvane, delovne naloge – pazite to!, vašim 
usojevalcem. Vaši usojevalci so podrejeni nam. Ne glede na to, iz katerega nivoja prehajajo, 
smo Mi tisti, kateri usklajujemo in postavljamo. Mi smo Tisti, kateri zmoremo prehajati v 
pomoč, kateri zmoremo nekako podajati različne postavitve, predvsem povezovanja z 
različnimi sferami in različnimi področji. 
 
Vilinski svet je eden najlepših svetov in najlepših časov. Vendar to, kar vam Bomo danes 
razkrivali, bo res nekaj lepega, veličastnega, a morda tudi kaj manj lepega. Vendar ne zato, 
ker bi bilo manj lepe nepomembno, vendar zato, da boste razumeli, doumeli, sprejeli in 
preprosto le spustili vse skupaj skozi. 
 
Vilinsko stvarstvo imamo po novem svoj novi, znova oživeti in nekako postavljeni planet. 
126 planetov je bilo Naših planetov, ker smo živeli v harmoniji in v simbiozi z nekaterimi 
veličastnimi civilizacijami in s katerimi smo nekako delili tudi, tako hrano, življenje, ljubezen, 
dih, vdih – vse to, smo bili spotika spora marsikomu. 
Vendar, mi smo eni izmed edinih, kateri smo zmogli prehajati preko časovnic, preko pasov 
prehajati tudi v zasnovne postavitve zemeljske sfere. 
 
Vilinski svet se deli na več različnih plasti. Najbolj veličastni svet je svet Miru. Vilinci so 
mirovniki ali Smo mirovniki. Vilinci in Vilinski svet je svet Ljubezni, svet Potrpežljivosti, svet 
vsegá, kar vi poznate. 
To je svet, kateri je nekako nad vsemi vami in ni vpet tako v zemeljski čas, kot si vi morda 
upate misliti. Vendar se Vilinski svet deli na dva dela – na nebeški del in na zemeljski del. 
Oba sta veličastna. 
 
Vilinska podoba je namreč zelo stojna podoba in v večini smo vsi bojevniki. Tako, da je 
značilnost nas Vilinov – na eni strani mirovniki, na drugi strani bojevniki. Bojevniki za mir, 
za pravičnost, za doslednost, za čast in ne za oblast. 
Čast pa je vedno le tedaj, ko je potrebno za marsikoga tudi umirati. 
 
Ker smo Vilini predvsem bitja Svetlobe in Luči, kateri prehajamo pomagati, reševati različne 
spletke, različne spore, smo zato tako zelo množično pomešani med vami. 
 
Ko Vilinec izdahne, ostane ujetnik zemeljske smeri. Zato je toliko zemeljskih Vilinov ali ujetih 
Vilinov. Vendar, ne moremo opevati, da so to Padli vilini kot Padli angeli. Padli angeli so 
nekaj, kar je izgnanega, pognanega ali prehajajočega, zavestno prehajajočega v nižino. Se 
pravi, od Vilinov pa Jaz osebno ne poznam nikogar, kateri bi želel dati svojo nesmrtnost in 
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postati smrten in umreti za kogarkoli, ker imamo preveliko mirovno postavitev in vemo, da 
Smo neprecenljive vrednosti. 
 
Vilini Smo, kako naj opišem vse nas ali vse vas? 
Vsi Vilini smo dejansko postavni nekaj metrov po vaših višinah, bi lahko dejali 3 metre in 
pol v primerjavi z vašimi koraki. 
Ko se spuščamo v zemeljsko sfero, Smo malenkost manjši in ne pokažemo vse veličine. Smo 
dejansko zelo stojne postave. Nimamo debelih ljudi, duš, ali kako naj se drugače izrazim? 
Dejansko je naš svet poseben svet, ker imamo moč fokusa, moč ljubezni v svojih laseh. 
 
Lase imamo vsi dolge. Vendar, vsi smo svetli. Ni črnega Vilina, ni rjavega Vilina ali rdečega 
Vilina. Teh las Mi ne poznamo. Poznamo svetle, nekako svetlo rjave ali nekako belkaste. 
Značilnost Vilinov je, da je naše lasišče belo, tako kot bi bili nekako približno pepelnato beli 
ali svetlo, svetlo blond.  
Tako, da je to ena izmed izrazitejših postavitev. 
 
Naša ušesa so rahlo zaobljena, rahlo malce v špičke postavljena. Vendar, naša mimika 
obraza je pravzaprav zelo topla, a hkrati zelo neizprosna.  

 
Mi Vilini vedno nosimo vgravirano znamenje, tako pod seboj, se pravi, na 
temu predelu imamo poseben pečat. 
Vendar je to živo bitje, živa mala energija kot energija zmaje ali kače. 
Nekako približna izpeljanka zmajevke ali kače je to naš zaščitni znak.  
 
 

Vendar, to pomeni, da je nekako ponižnost ali pokornost vsem Tistim, kateri so vladni nad 
nami – Jahvet Jahvarjunski, Bog, Oče Vnebovzetovstva ali Vnebovzetja, Brahma, Brahma 
Brahmanjurski Visočanski, Jorgovan ali Jorgovanski Vladni mož in nenazadnje, neprecenljive 
vrednosti na Zemlji je pravzaprav Zemeljski kralj Jerhus, Jezus Kristus Križani Vladni in 
dominantni. On je Tisti, kateri je vladen na Zemlji po strani Miru. Ne po strani sovraštva! In 
to so Vladarji, katerim Mi služimo ali poslužimo. 
 
Na podlagi tegá Smo Mi vedno pripravljeni pristopati in pomagati. 
 
Pred več tisočletji Smo nekako prehajali  v zemeljski čas, vendar le zato, ker je naš čas 
takšne frekvence in tako visoke vibrirne energije, da ostajamo prosojni. To je naša velika 
prednost pred vsemi ostalimi zemeljskimi ali tujimi energijami. 
Naša energija dosega stopnjo takšne frekvence, da se lesketamo, da Smo kot velik kristal. 
Vendar, ne zmorete nas več oprijeti ali se sprijeti. 
 
Mnogo Vilinov smo izgubili. Mnogo svetov so nam uničili in pobrali. Sila dolgo niso vedeli, 
zakaj imamo takšno lasišče. V njem je moč. V njem je pogum. V njemu je vse tisto, kar rabite, 
da je ljubezen, toplina, predanost. 
 
V našemu svetu ni Vilina, kateri ne bi jokal ali objokoval. Po temu se ločimo od vseh 
ostalih. Čustveni smo.  Tudi Jaz, čeprav morda navidezno delujem zelo neizprosno ali 
nedostopno. Vendar, verjemite, še kako zelo Sem dostopen, vendar le do tistih poštenih, 
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iskrenih in predanih. Tistih, kateri živijo ali so ujeti v tuji civilizaciji. To pa je trenutno le še 
Zemlja. 
Vsi ostali planeti so drugače poseljeni z umetnimi postavitvami. Vi ste zadnja živeča vrsta, v 
kateri je vse od vsakogar pomešano med vami. 
 
Pred več milijoni milijardnimi leti Smo imeli svoj svet, svoj planet. Zelo podobno, kot so imeli 
nekoč in nekdaj tudi Vladni možje. Vendar, ne Bom Si jemal pravico, da Bom opeval Njihov 
svet, opeval Bom naš svet. 
Tisti, kateri so Vilinci, se bodo spomnili. Tisti, kateri so postali Vilinci, se bodo opomnili. 
 
MATERA ZEMLJA, DREVO ZEMLJA 
 
V nedolgem času nazaj Smo imeli kompakten svet – poln ljubezni, poln miline, poln 
topline. Množili Smo se ravno tako kot vi čisto sami, dokler nam niso uničili enega 
pomembnega predela – Matero Zemljo. 
 
Matera Zemlja je na našemu planetu imela mogočno drevo. Mater Zemlja ima na Zemlji 
tudi eno mogočno drevo. In ker posekavate in ker uničujejo Zemljo in posekavajo gozdove, 
boste posekali tudi Mater Zemljo – Mater drevo. 
 
Tako se je zgodilo tudi nam. Vendar, ne zato, ker bi sekali, vendar zato, ker smo bili 
napadeni. S podobnimi, nekakšnimi kot jedrskimi  bombami ali reaktivi so nas prerešetali, 
prestrelili, tako, da je šlo skozi planete strelivo, katerega so po posebnih postopkih 
pridelovali in postavljali več tisočletij, da so potuhtali, kako razbiti in uničiti nas. 
Ko so naredili to, so naredili nekaj špranj kot kotanj, kako naj se drugače izrazim?, kot bi 
predrli iz enega konca planet na drugi strani planeta.   
 
Si predstavljate, da imate Zemljo, kateri vam jo nekdo prestreli? Nastane ali se izgubi ta 
vakuum te ravnotežnosti ali vibracije. Vendar, ker niso zmogli porušiti planet, kljub temu, da 
so izničili vibracijo, je vse pričelo lebdeti. Kamenje in drevesa so pričela preprosto lebdeti in 
ni prišlo do eksplozije in do rušenja. In veste zakaj? 
Ker je Mati Zemlja, Drevo Zemlja, Kraljica ali Vladarica življenja obdržala svoj mir. Nato so 
nam uničili prav to drevo. 
 
Če bi hoteli opevati, kako veličastno drevo je to, bi vam lahko za primerjavo dejal, da je naše 
drevo bogastvo ali blagostanje vsegá. Njegovo deblo je bilo tako mogočno, kot če bi ta 
prostor povezali s parkiriščem naokoli. Več sto ljudi bi se lahko prijelo za roko, da bi obhodilo 
ali poskušalo oprijeti in zaplesati okoli debla. To je bil naš vir preživetja. 
 
Ko so nam uničili to drevo, smo izgubili življenje. Takrat smo izgubili dih. Takrat smo izgubili 
kompaktnost. Nismo imeli več ničesar, kar bi nas gnalo v ponovno rojstvo ali v življenje, v 
kateremu smo živeli v harmoniji in ljubečnosti. 
 
Vendar, kar je bilo najtežje – ko so uničili Mater Zemljo oziroma drevo, smo izgubili žensko 
populacijo. Ženske so pričele veneti in usihati. Ni bilo pomoči. V nekaj dnevih so vse ženske 
zbolele in v nekaj tednih nismo več imeli nobene ženske, ker so ženske edine, katere so 
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povezane z Drevesom Zemlje ali planeta, na kateremu se nahajate. To si pomnite in 
zapomnite! 
 
Ko se je zgodilo to, ko so ženske nam izdahnile, smo moški preprosto pričeli izparevati. Pričeli 
smo se bojevati. Pričeli smo tudi klati. Pričeli smo se bojevati za tisto, kar nam je ostalo. A 
nam na koncu ni ostalo nič. 
Vendar, bojevali smo se, ne zato, ker bi se želeli bojevati, vendar zato, ker smo se morali 
pomešati med najnižjo frekvenco, da smo zmogli sebe pričeti postavljati v frekvenco ali v 
delno kompaktni, nevidni svet duhá ali takšne postavitve, da smo lahko pluli za in z našimi 
ženskami. 
 
Vendar, ker je vakum popuščal, je iz našega ozvezdja energija odtekala po spirali in se je 
pretakala v drugo galaksijo ali v drugo dimenzijo. 
Pazite to! To je nekaj, kar se dogaja tudi vam, zato, da boste vedeli in razumeli. 
 
V tistemu času so se večina žensk ali žena ujele na Veneri. Nekatere na Parkansani, na 
Prašču, zavisi na katero področje so se pretočile. Razbijali so jih. 
Tisti, kateri so napadali, so naredili vrtine in po teh vrtinah so tekle energije žensk v različne 
prostore in v različne čase. Postale so ujetnice teme, sil, katere so napadale.  
 
Ker drugače nismo zmogli priti do njih, ker, če je naša frekvenca tako visoka, da želimo priti v 
nižino, se moramo pomešati med njih. Zato smo pričeli naklepno se bojevati in se mešati 
med njih. 
Na koncu smo z grozo ugotovili, da ne moremo rešiti žená – lahko rešimo le sebe. Zato smo 
se združili in ustvarili en poseben planet ali delno kompaktni svet, iz katerega smo pričeli 
pomagati različnim trem planetom – med njimi je tudi Zemlja, planet Zemlja, katero poznate. 
 
Planet Zemlja je ena od najbolj vernih duš vsegá, vendar le zato, ker imate mnogo, mnogo 
ujetih ali pomešanih Vilincev in Vilink med vami. 
Če so hotele Vilinke postati znova budne, so se morale povezati z Materjo Zemljo, z drugim 
planetom.  Planet Zemlja, planet, na kateremu Smo trenutno in na kateremu se nahajate 
tudi vi, čisto sami, je planet, kateri živi od Drevesa Matere Zemlje. 
 
Pri vas imate tako, da je Mater Drevo še vedno v obstoju, vendar ne v takšni veličini kot ga 
imamo oziroma smo ga imeli Mi, vendar v malo manjši prispodobi ali postavitvi. In to ga 
imate sredi džungle, katero vi rušite in uničujete. Ko pade to drevo, ker bo padlo, bo 
izgubljeno vse. To si pomnite in zapomnite! 
Čeprav ima Mater Zemlja ali Drevo dodatne korenine, kjer lahko še enkrat iz svoje zaloge ali 
shrambe požene nova drevesa, potrebujete več stoletij, da se Energija življenja obnovi. 
 
Vidite. In tukaj nastaja največji nemir. 
Zato smo Vilini dejansko dihali z naravo in dihamo še sedaj. Zato se Vilini največ povezujemo 
z naravo, z življenjem.  
Tistih, kateri imate Viline pomešane med seboj, se pravi, da je tisto nekaj kot preliv, kot 
kos nečesa ali pa osnova Vilina ali Vilinskega stvarstva, imate ljubezen do narave, imate 
ljubezen do življenja. Imate ljubezen do vsegá, kar vas obdaja. Ste sočutni. Ste milostni. Ste 
topli. Ste iskreni. 
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Ljudje ali duše, kako naj vas drugače imenujem ali postavljam?, kateri imate deleže 
pomešane ali ustvarjene preko več tisočletij, pa imate kose od Vilinskega stvarstva 
pomešane medsebojno, pa pomeni, da ste na momente, če vas kdo opomne ali spomne, 
sočutni. Če vam nekdo nekaj pokaže opazite in sočustvujete, vendar le kratek moment. 
Vendar se prevzgajate. 
 
Vilinci smo ubrali drugačno taktiko. 
Če smo se že pomešali med vas, če smo prehajali med vas, če so prešli in še bodo prehajali 
do vas, dajmo, pomagajmo. Spremenimo zavest in raven. 
 
Vilinsko stvarstvo je eno najmogočnejših civilizacij vseh časov in vseh obstojev. Kljub vsem 
težavam, če jih »Smem« tako opevati ali postavljati, kljub izgubi vseh planetov, kar smo jih 
imeli in živeli v simbiozi, danes ustvarjamo Ljubezen na Zemlji. In kaj delamo? 
 
Naša naloga je preprosto pomagati vam. Vas umirjati. Vas pomirjati. Vas spomniti in 
opomniti. 
 
Vilinci običajno dajemo znamenja preko števil, katera se ponavljajo, da boste vedeli. Le 
zato, da vam dajemo znak, smer ali postavitev. Vendar, ne zato, ker bi 222 ali 777 karkoli 
govorile. Vendar znak, da začutite, da je nekdo, kateri vam pokaže ali se usmerja med vas. 
 
Vilinsko stvarstvo, katero ni pomešano in je celotno, se pravi, tisti, kateri so reinkarnirani 
kot Vilini ali Vilinke v celi celovitosti, imate na obrazu milino. Imate na obrazu tisti belkasti 
sijaj. Vaše oči so tople, so iskrene, so predane. Vaše oči so tiste, katere so polne harmonije 
in ljubezni. 
Vsi tisti, kateri imajo reinkarnirano energijo Vilinskega stvarstva, so zelo sočutni in so zelo 
energetsko odprti. Zelo močan čut imajo. 
 
Če so Vilinci zmogli ohraniti ali pa ste zmogli ohraniti, da se niste mešali in pomešali med 
različne okultne, ste zmogli obdržati odprta Nebeška vrata.  
Zato vsi tisti, kateri so, ste ali še bodo prehajali in prišli do te postavitve, da se bodo 
ozavestili, boste vedeli, da vas Nekdo nad vami vedno, vedno opazuje. Se zavedate tegá, da 
ste v sodelovanju z Nebom in ne z Zemljo. Se zavedate te ljubečnosti znotraj sebe in vedno 
pristopite, ne da bi razmišljali, kaj boste pridobili in kaj boste morda izgubili. Kot bi žrtvovali 
življenje in ne bi razmišljali o svojemu življenju. To je značilnost Vilincev. 
 
Vilinci, kateri pa so, ste in bodo še pomešani v nekih malih kosih, pa so večinoma ujetniki 
in vam služijo in vam služkujejo, kako naj se drugače izrazim? 
Ti Vilini pa so tako kot ujeti v notranjosti telesa. In kadar, pazite to!, ste na telesu vi, kot 
zadnja živeča enota in je prebujena duša in je prebujena instinktna enota in nenazadnje je 
prebujen tudi Vilinec, kar je običajno od vsega momenta prvotnega vdaha prebujen prav 
sam, ker je On tisti, kateri vam odpira v Višino, ker je On ali Ona tista, katera ima visoko 
frekvenco in vam zmore poslužiti, služiti, vam odpirati Nebo Neba tega svetá, vam odpirati in 
vam pomagati, darovati in podarjati. Vendar, težava je v vas, ker tega ne zapazite.   
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In če na postavitvah se v telesu z nami ali s komerkoli drugim pogovarja enako z enakim, 
pazite to – ponižno prosim, vedno gre enako k enakemu. Če sem Jaz Vilinskega stvarstva in 
prehajam med vas, je vedno tako, da enaki pol pride na površje in se pogovarja z Nami, ne 
glede na to, kako visoko vibrira duša ali shramba vsegá. 
Takrat se Mi pogovarjamo. Ali se Oni ali se Visočanski pogovarjajo z enako vrsto. In takrat 
opazujte sebe, kako postajate drugačni, kako postajate tisto nekaj, vendar je težava v temu, 
ker tega ne zapazite. 
 
Če Me vpraša Vilinec: »Kdo sem?«, mu preprosto lahko povem: »Vilinec. Naš svet. Naš 
planet.«  
Če Me Zemljan ali zemeljska duša vpraša: »Kdo sem? Ali kaj sem?«, mu Jaz običajno skorajda 
ne odgovarjam, ker prehajam le do Vilincev. 
 
Jaz osebno delam izključno le z Vilinskim stvarstvom. Vendar, pazite to! 
Kadar pa zasnovnik preraste in zacveti v vsej svoji veličini, toplini, iskrenosti, predanosti, 
vztrajnosti, včasih tudi trmoglavosti, vendar v prave smeri, popolnega razumevanja, 
popolne harmonije, popolnega sočutja, popolne miline, popolne globine in sprejemanja 
vsegá, sprejemanja vsegá, tako Zgoraj kot tudi Spodaj, zmore zasnovnik prerasti Vilina. 
Takrat se Vilin ali Vilinka v njemu ali ta kos ujetostne energije njemu pokloni, njemu 
podredi in se njemu popolnoma preda.  
Takrat Vilinec znotraj njega služi njemu. To si pomnite in zapomnite! 
 
Vendar, ponižno vas naprošam, ne podrejajte si Vilinov, ker se sramotite. Vilini Smo častna 
bitja. Rajši častno izdahnemo, kot pa, da bi služili nepravemu. Lahko pomagamo vzgajati, 
lahko pomagamo prevzgajati, vendar nikakor pa ne služimo nizki sferi. Razen v izjemnih 
primerih. Pazite to! 
 
Kadar se duše zemeljskega stvarstva prične ukvarjati z magijami, z nižino ali globino nadzora, 
Vilinci tiho molčijo znotraj tega. V sektah ali v skupnostih, v obredih, potujete po časovnicah 
ali po plasteh vedno nižje in nižje. To pripelje do točke soočanja, kjer se višina Vilinskega 
stvarstva ali Vilinca, končno, po več milijonih ali milijardnih letih ali tisočletjih sreča s točno 
tistim, kateri je bil nekoč njemu nasprotnik. 
Si predstavljate, kakšna potrpežljivost je potrebna, da skozi časovne plasti počaka Vilinec, 
kateri se ne deli, vendar se le pomeša v notranjosti, da zmore priti do točno tistega, kateri 
mu je sodil in ga obsodil. 
 
Si predstavljate, da dobite Vilinca ob sebe ali pred sebe, kateremu ste odvzeli življenje? Ste 
mu odvzeli dih. Ste mu odvzeli življenjski prostor. Ste mu odvzeli družino. Ste mu vzeli vse in 
ga okronali in ga ujeli, ga postavili, ga pomešali in vas čaka. In kdor čaka, dočaka. 
Tisti, kateri so bili nizko že tedaj, ko so napadali, so se tako ali tako pomešali v globino in so v 
globini, v podzemlju. Ker tisti, kateri sovraži, nikoli ne more biti niti na Zemlji, kaj šele v 
Nebu! To si pomnite in zapomnite, dragi moji! 
 
In ko Vilinec pride končno do tistega nekoga, kateri mu je sodil, se šele prične spreminjati 
program. 
Po več milijonih, milijardnih letih končno v sodobnosti srečujemo svoje nasprotnike ali svoje 
sovražnike.  
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VERA, VEROVANJE 
 
In prešli smo do točke spoznanja, da je največja težina ali največje breme za vse nas vera. 
Vera v napačen obstoj.  
Tisti, kateri verujemo v obstoj Boga ali Božanstva ali Matere Narave, v tisto Največjo 
Energijo ali Najvišjo Energijo kreacije ali lepote, imamo vedno v sebi mir in ne nemir.  
 
Tisti, kateri so pričeli verovati v nekoga, katerega so ustvarili in ga pričeli častiti kot nekega 
izbranca. Tako so nekako svetovi Luciferskega predela okronali, hm, kako naj se izrazim, ko 
mi Nekdo ne pusti? Lucijanota. Pa recimo temu Lucijano, da, draga Lana. Naj bo Lucijano. Saj 
vemo, o kom se govori. Vendar, Ona tega ne omenja, ker je Lucijano. Kot Pavarotti. Tudi 
dobro! 
To je nekaj, kjer se izpostavi nekoga, katerega so umetno častili. Vse misli so v njega 
namenili. Tako nastaja njihov bog. Tako nastaja njihova energija. Tako nastaja njihov 
program. 
 
Božanstvo ni krivo, da so ga izbrali in da so se od prvobita življenja odslovili. Namenili in 
izbrali so enega. Tako so vso ljubezen, vendar ni ljubezen, se pravi, vse, kar naj bi bilo dobro 
za njih, naj bi on razmišljal, naj bi on postavljal in naj bi, konec koncev, tudi odgovarjal. Kar 
pomeni, da na koncu so ustvarili svoj svet služenja. In oni so služabniki svojega lastnega 
boga, katerega so ustvarili, ali vladarja Teme, kateri ni bil nikoli Svetloba. 
 
Ko Vilinec pripotuje v takšen svet, se končno Vilinec znajde v prostoru Teme, pekla. Si 
predstavljate, ko Vilinec prične hoditi z vso svojo Ljubeznijo, ali pa Vilinka, in ko pristopi do 
tistega, kjer se sooči – si lahko predstavljate, kako nežen in prijeten je ta boj ali soočenje? 
 
V več milijonih, milijardnih letih Smo se naučili biti še večji Mirovnik, vendar popolnoma 
vztrajni. Ker Mi v temu momentu, ko Smo potovali v nižino, nismo ubijali, vendar Smo le 
branili in predvsem nismo odvzemali diha, kot so oni delali. Oni so nekako napadali naše 
svetove in vse duše posesali iz ust navzven. Tako so nam pobirali vse. Tako so pomešali vse. 
Mi pa nismo sebe mešali, vendar Smo ohranjali. 
 
Zato hodimo po svetu, po času in po prostoru. Pomagamo predvsem v verskih skupnostih. 
Verska skupnost je pravzaprav skupnost, znova vnovičnega programa. Sami ste ga ustvarili. 
Znova ste podajali določene izbrance, žal, Moram biti iskren, katere ste okronali, katerim ste 
dali titule, da bodo oni razmišljali, da bodo oni vez med Bogom, Zemljo, življenjem in med 
vami. Da bodo oni tisti, kateri bodo razporejali z vašim življenjem. In tako, dan na dan. Leto 
na leto. Stoletja in tisočletja. In ustvarili ste moč cerkvene inkvizicije ali bogastva, blagostanja 
in vsegá.  
 
Programi, kateri so ustvarjeni in katere nekako častite in se jih oklepate, so res lahko zelo 
veličastni. 
Vendar, Vilinsko stvarstvo se odzvanja na predel Božiča, čeprav je to umetno postavljen, zelo 
pretkani datum. Malce je zamenjano, tako kot že poznate, rojstvo in smrt. Vendar, ni 
pomembno. 
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Pomembno je, da ste v času božičnih praznikov ali božičnega druženja nekako srčni, ljubeči, 
da se družite, da uživate v družbi drug z drugim. To je bistvo vsegá.  
Takrat je čas miru in postavitev.  
 
Tudi Mi smo imeli poseben čar. Tudi proti koncu našega koledarskega leta, kjer Smo se vsi 
skupaj zbrali okoli Matere drevesa. To je bil praznik ali čas, kjer smo iz vseh koncev različnih 
planetov prehajali na planet Svetlobe ali Življenja. 
 
Tudi Mi smo se nekako družili, imeli obrede, vendar obrede, kjer smo nekako darovali 
različne plodove, različne sadeže. Vendar, če Sem iskren, tudi malce vina. Tudi vino smo 
imeli. Vendar, ni bilo zlato pravilo, da bi ga posegali v preko mejah, da bi se ga napijali. 
Čeprav Sem okusil tudi to. Moram priznati, moram biti iskren. In nisem se dobro počutil, ker 
Sem si potem od sramote, ker Sem malce pregloboko pogledal v nekakšen kozarec, izgubil 
del svoje lepote. Kazen Mi je sledila.  
Nekako kos lica ali obraza Sem imel tako kot olesenelega. Bi lahko primerjali kot rahla kap. 
Vendar jo ni kap. Del obraza Sem imel ožigosanega. Vendar, ožigosanega od nekoga, kateri je 
prešel od Višine k nam in Vladna glava se ne sme napiti ali opiti. Vendar, tako je pač bilo. 
 
Nikoli pa se nismo ljubili povprek. Nikoli. 
To pa je tisto, kjer Smo spoštovali svoje življenje. 
 
DOMOVANJA VILINSKEGA SVETA 
 
Vilinski svet ima po novem znova svoja domovanja. Naša domovanja se nekako nahajajo v 
skupnostih. Ta domovanja so nekako nastanjena tako, kot bi dali male hišice pod drevesa. 
Vendar, vsako drevo je speljano tako, da ima svojo krošnjo. Ta krošnja v času noči pokriva 
ali nekako se priklanja do zemlje. 
To pomeni, da krošnja dreves se ponoči tako pripre ali zapre, da lahko preprosto ležimo ali 
spimo pod drevesom. 
 
Vsak Vilinec ima svoje drevo. Ima svoje domovanje. Vendar, pod njim imamo svoj kotiček, 
kot bi dejali, da imamo nekako mizico ali stolček ali nekakšno pregrinjalo. Vendar, to 
pregrinjalo ni tako kot bi imeli postelje, vendar je pregrinjalo, kjer se nekako iz narave naredi 
mah, kot nekakšen mah. In ta mah se nekako zgosti in naredi takšno, kot posteljo. In drevo 
se prikloni čisto do tal in nastane tako kot nekakšen iglu. Si predstavljate? 
V temu igluju Mi lahko prosto spimo in drevo nas vakuumira in spi z nami toliko časa, dokler 
Mi spimo.  Nas ne prebuja. Tako je to varovalo. 
 
In če smo imeli družine in kadar bomo imeli znova družine, si srčno želim, da bi vsi vi okusili 
ta čas. Družina je pokrita pod večjo krošnjo dreves. Večja krošnja nekako se razširi le zato, 
ker je večja družina. 
 
ROJSTVO OTROKA V VILINSKEM SVETU 
 
Kadar ženska rojeva oziroma ustvarja in porodi novo domovanje, drevo oprime in zapleše, 
tako kot bi z niti krošnje dreves, kot bi, kako naj se izrazim? Si predstavljate, da ima drevo 
takšne tanke, tanke drevesne vejice in na koncu drevesnih vejic so lističi, kot nekakšen topol. 
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Pri vas topol poje, ko se vrtinči. Ta pa šelesti. In so drobni lističi, kateri se gibajo in lovijo tako 
sončne svetlobe in žarke. 
 
Ko se novo dete porodi, drevo, dobesedno drevesna krošnja njemu naredi kot par vejic, 
kjer ga objame in ga k sebi tudi poda.  
Vsakega otroka drevo privzdigne ob materi in ga vzdigne visoko, da ga sonce obsije, da ga 
sonce časti. Da ga luna obsije, da nikoli ne dobi nemir. To si pomnite in zapomnite.  
 
Takšnega otroka potem obsijejo zvezde. Te zvezde mu dajo sijaj. 
Na koncu krošnja dreves iztisne kapljo – pazite to, kapljo svoje tekočine, oljnata tekočina je 
in ga tako nakaplja. In ko otrok vdahne to kapljevino, vdahne drevo in otrok končno zajoče 
ali se zasmeji.  
Pri nas otroci skorajda niso jokali. Vendar, jokali so morda tisti, kateri so bili poleg vsegá.  
 
Tako otrok dobi svojega čuvaja. Drevesna energija, življenje, njega spusti v svoj svet in ga 
okrona in ga postavi.  
Ko takšen otrok dobi to kapljevino, povezavo sonca, lune, zvezd, drevesa nastopi jutranja 
zora ali jutranji slap energije ali tekočine. 
 
Ko otrok spi in ko mati ob njemu bedi, to je največji praznik čaščenja, je moški tisti, kateri 
lahko občuduje obred darovanja, se drevo v sredini odpre, krošnja se odpre od dreves in se 
naredi takšen velik obroč. Na koncu tega obroča se združijo lističi, kateri nosijo to roso, 
kapljevino in ga potopijo kot bi ga nalili in ga poškropili. Skozi vse pore ta otrok vdahne 
tekočino in takšen Vilin  je za večnost večnosti odporen na tekočino. Ne more se utopiti. 
Ne more presahniti. To je povezava z vodo in hkrati z življenjem.  
 
Tretje jutro, tretje jutro pa se otrok nekako k materi poda, pa se naredi tako, da se drevo 
popolnoma, popolnoma odpre. Si predstavljate ogromno krošnjo, katera se povleče in 
povzdigne navzgor kot v nekakšen snop, kot v nekakšen tulec na vrhu in prične brbotati. In to 
je ples življenja narave. 
 
Takrat mati drži svojega otroka pred seboj. Tretji dan je življenje dan. Takrat se poveže 
mati s srcem svojim – njegovim srcem. Takrat nastane med njima nesmrtna vez. Mati v 
njega prične podajati skozi petje, skozi zvok, skozi glasbo svojo nesmrtno ljubezen, katera 
nikoli, nikoli ne presahne. 
 
Ta otrok skozi njeno življenje dobi ali skozi njeno srčno povezavo dobi neskončnost. Takrat 
mu je pokazana ali podana vsa veličina, vsa modrost, vsa znanja vsegá. Takrat drevo na 
vrhu prične močno brbotati, ko se ustvari ta vez. 
 
Takrat mati sme k sebi stisniti popolnoma svojega otroka. Takrat so postopki povezovanja 
Vilina ali življenja z vsem dejansko predani. Takrat mati končno sme zapustiti drevo. To je 
bil čas, kateri je bil namenjen popolnoma le njima. Šele takrat ona otroka pri sebi, 
pomešanega morda pod kakšno tančico, nese samodejno skozi drevored, skozi drevored, 
kjer jo počakajo vsi Vilini in ji pričnejo peti spev ljubezni, predanosti, moči, globine. 
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To je nekaj, kar bi si v duši srca resnično želel, da sliši in zasliši vsak. To je nekaj tako 
božanskega, tako lepega, da bi si resnično želel, da okušate to ljubezen prav vi na Zemlji. 
 
Ko se spomnim svojega prvorojenca, Me oblije slabina nemoči, vendar, takšne ljubezni. In ko 
mati nese tega otroka skozi drevored – sedaj ne smem jokati, ker Sem v ženskemu telesu in 
Bom vse napackal – ne bo dobro!  
 
Ko mati prinese tega otroka skozi drevored, prihajajo Vilinke Neba, prihajajo Pajčolanke 
Neba, prihajajo iz dreves drevesna bitja. Prihajajo in vstajajo kraguljčki. Vse Življenje se mu 
pokloni. Pričnejo peti in lesket življenja sledi. Več tisoče in tisoče glav prosto sledi materi in 
poje skupaj z njo. Poje samospev Ljubezni in Življenja. Poje in predaja Ljubezen temu 
otroku. Sprejetost duše, katera je prišla v svet in pod naše Nebo. 
 
Mati nese tega otroka do Vladarja. Vladar pa je njen mož. Šele tedaj sme predati tega 
otroka na vpogled očetu. In takrat oče tega otroka prime njo in otroka in ju odnese skupaj 
pod drevo. 
Poje slavo. Poje samohvalnico, zahvalnico Nebu, Zemlji, Življenju, predvsem pa božansko 
ljubezen svoji soprogi.  
 
Ko prinese oba pod drevo, se pokloni in ju odloži. Takrat Mati drevo zapre sama svojo 
krošnjo in prične se oddajati zvok. Drevo prične, kot bi paril se z njim, drevo prične 
oddajati življenjsko energijo. Drevo odda svojo avro, barvno energijo. Si predstavljate? 
Ko naenkrat se požene energija in ko prične valovanje vetra, ko se prične podajati 
žuborenje ptičjega petja, ko prične narava peti, takrat pride pod drevo Vladarica samega 
Življenja. To je tisto, kar je neprecenljive vrednosti.  
 
Takrat se Energija Mati spusti. Podobna je ženski, vendar starejša, modra žena, katera se 
spusti do otroka in mu poje, ga blagoslavlja in mazili.  
Takrat mazili oba. Očeta, mater in otroka. Takrat v njihovo in v njuno srce poda poseben 
kristal, kristal, kateri je tako podoben kot nekakšnemu puhku. Si predstavljate? Kot tiste 
drevesne energije, kjer imajo takšne, odprta semena, kjer so beli, beli kot neke snežinke.  
Jo podari v srce energijo direktno k materi, direktno k otroku in direktno k možu oziroma 
očetu tega otroka.  
 
Poveže vse tri in takrat pride do svatbe.  Takrat sta uradno mož in žena. Z rojstvom otroka 
postaneta uradno par. Postaneta uradno nesmrtna in ujeta za več tisočletij ali bilijonskih 
let.  
Zato se Vilini nikoli ne ločujejo, ker živijo in dihajo v duhu z enostno ene celote. 
 
Ko je narejen ta obred, se Mati energija ali ta Kraljica ali Vladna žena znova vrne nazaj. 
Prične lebdeti in se ta Energija ali duša, kako naj jo drugače imenujem? –  se oproščam, 
malo jokam, resnično – vrne nazaj v krošnjo pod Nebo. Na koncu je nad Nebom oziroma 
nad krošnjo in povezana z Nebom.  
 
Takrat prosi sile Življenja neba, vodovja in šelestenja.  



 

 12 

Takrat veter pride in blagoslovi in  časti. Takrat dež pride in blagoslovi.  To je piš. Takrat 
sonce pride in obsveti, kot bi s sončnim žarkom obsijalo otroka od vrha do podplata in 
poveže vse, kar so pod drevesom. Nato prinese in spusti drevesno listje. Kot bi drevo, 
katero je v času jeseni, odpušča svoje odpadle deleže energije ali olesenele dele, spusti v 
pršici nad moža in nad ženo, nad otrokom in takrat se svatba uradno tudi nekako konča. 
 
Takrat lahko mož in žena zavestno sebe poljubita in podata v zakonsko skupnost, skupaj z 
otrokom. Takrat lahko zapustita drevo. Ona obledbi nad njimi, moli in poje hvalnico Bogu, 
Božanstvu vsega zgoraj kot tudi spodaj. 
Ko odhajata z otrokom izpod drevesa, ona ljubi Nebo, ona ljubi telo. Ona predaja vse, kar je, 
predaja in želi, da je srečno to novo življenje. Nato se prične razblinjati in se vrne nazaj v 
drevo. Drevo je njen bit. Je njeno življenje. Je njen življenjski prostor. Ko uničite takšno 
drevo, uničite to telo. 
 
In takrat zmoreta uradno, mož in žena, izstopiti in pričeti živeti življenje para ali diha, kako 
naj se drugače tudi izrazim? 
Takrat pa se prične svatba. Takrat pa se prične ples, petje, druženje. Vendar, to je tako, kot 
bi prišli na jaso, kjer bi se rajalo, kjer bi se pelo, kjer bi prihajali vsi na Zemljo – vsi, ne naši 
prijatelji, katere vidimo, vendar prihajajo eterična bitja, prihajajo duše življenja, prihajajo 
Tisti, kateri nas čuvajo, prihajajo Pajčelanke. To je nekaj najlepšega. To je čast. 
 
Tako pri nas nastaja življenje. Vendar, pazite! 
Šele, ko je ta svatba končana, ko je ta daritev Božjega blagoslova podana, šele takrat otrok 
prvič začuti telo. Takrat sme mati pred vsemi prvič podojiti svojega otroka. In takrat mati 
ve, da je dobila nesmrtno telo. Zato nobena Vilinka svojih otrok ne bo nikoli zapustila. 
Nikoli.  
Zato vsaka Vilinka je pripravljena iti v smrt, je pripravljena iti v telo, le zato, da bi našla 
svojega otroka. Zato so Vilinke prišle na svet Zemlje, tiste, katere so izgubile telo, katerim je 
bilo odvzeto življenje in so pomešane na Zemlji.  
 
USTVARJANJE DRUŽINE  V ZEMELJSKEM SVETU 
 
Pri vas pa imate takole: 
Pri vas imate ljubezen. Približno. Malce preračunljivo. Malce potehtate, ali je ta partner 
sploh za vas? Če ima dovolj denarja za vas? Če ima morda dobrega avtomobila ali dobro 
premoženje? Morda vsaj malo izgleda. Vsaj malo. Ni pomembno, če je star in debel. Važno, 
da ima denar. 
Potem pa ste vse nesrečne in vse ujete v žalosti, obupu, bedi in upate, da se bo nekaj 
dobrega zgodilo. Po možnosti dobite priložnost za spočetje otroka. Vendar, žalostno je to, 
kjer se skorajda nihče ne veseli otroka ali radosti otroka. Več časa v času nosečnosti 
posvečate skrbi, kako boste preživeli, kako boste živeli. Kako boste postali in obstali?  
 
Vidite? Velika razlika med Vilinskim svetom in med zemeljskim svetom. 
Če boste vi le malo pogledali na Vilinski svet drugače, boste pričeli spoštovati Viline in se 
zgledovati po njih.  
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Naj vam bo otrok sveta energija. Naj vam bo otrok Luč Ljubezni spočetja, tudi, če morda ne 
veste, kaj bi naredili, ker ste spočeli morda ne iz ljubezni, se veselite otroka. Tudi, če ne 
veste, ali bi ga obdržali ali ne. 
 
In veste zakaj? 
Zato, ker takšna duša je lahko Vilinski otrok. Takšna duša vam ne bo nikoli zamerila, ker vi 
niste tista mati, katera je njega prvobitno povila. Zato vam oprošča in vas ne nadleguje, 
vas ne kara in ne obsoja. 
 
Tako, da danes so tudi daritve odvzemanja ženam, katere ste splavile, tako ali drugače, 
katere ste umetno splavile, se pravi, je to tisto nekaj, kar vam je in bode odvzelo in 
odvzeto kot breme vsegá in vas nekako razbremenilo po dušah vsega sveta. 
Naj bo življenje duše, katera se bo ponovno pripravljena na postavitev ponovnega rojstva – 
vidite, ko pričnemo delati nad vami, pa prične vse nekaj škripati. Tako, da, tako pač je. 
 
Ko pričnemo odvzemati to energijo, boste vi dejansko vedeli, da niste več obteženi iz teh 
strani.  
 
Odvzeli bomo breme tudi moškim, kateri so morda pritiskali na ženske ali na žene, da so 
splavile.  
Če ste bili ekspert in ste več kot petkrat pritiskali na žene, da splavijo, potem vam vsega 
bremena, žal, ne moremo odvzeti. Boste morda majčkeno razumeli zakaj? 
Do dvakrat ali trikrat bomo naredili to – na posameznika ali na posameznico. 
 
Tisti, kateri nimate takšnih izkušenj za seboj, pa jim Bomo dali čisto energijo za vdah njihovih 
potomcev in jih razbremenjevali, tako, da Bomo razbremenjevali tudi po družinskih rodovih, 
če je morda kje kakšen takšen plod ali kaj takega. 
 
Pomnite in zapomnite si! 
Dihajte z Vilinskim stvarstvom. Sedaj veste, da je Vilinsko stvarstvo Ljubezen, povezava 
življenja, povezava ljubezni, povezava vsegá, kar je zgoraj, kar je v Materi Naravi. 
Najnižja točka je naš podplat. To je življenje same Narave. 
 
Mi se nikoli nismo povezovali z globino ali nižino, da bi iskali tisto nekaj, kar je nasprotnega, 
ker nam ni bilo potrebno, ker Smo imeli harmonijo. 
Ko pa so nam odvzeli to harmonijo, pa Smo se zavestno pomešali v to, zato, da Smo lahko 
znižali frekvenco in da Smo dandanes tudi tukaj z vami. 
 
TEHNIKA – POVEZOVANJE Z VILINSKIM SVETOM in DREVESOM ŽIVLJENJA (posnetek 1:05:05) 
 
Kadarkoli se boste pričeli povezovati z Vilinskim svetom in boste želeli pomoč od Vilinskega 
stvarstva, naredite takole: 
 
Sfokusirajte se, kot bi gledali v srce, kot bi znotraj v srcu pogledali srce. Začutite srčno 
energijo. Vas lahko peljem skozi, če želite? 
 
Se čisto sprostite in se popolnoma, popolnoma umirite.  
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Enkrat, dvakrat ali trikrat vdahnite ali izdahnite. Poskušajte preko nosa, vam bo lažje. 
Poskušajte zaznati le svoje telo. Nič drugega. 
 
Ko vdahnete in izdahnete, boste začutili lahkotnost telesa. 
Nato se obrnite, kot bi iz vrha v glavi gledali v svoje srce. Kot bi hoteli iz materične glave 
pogledati v notranjost srca. Boste začutili gosto energijo. Sfokusirajte se na to! 
 
Začutite to energijo v srcu. Začutite to energijo in jo opazujte. Zaznali boste srce, gibanje 
energije. 
 
Opazujte to energijo in jo pričnite vrtinčiti, kot bi jo pričeli poganjati. Ko jo pričnete 
poganjati boste zaznali v notranjosti srca veliko spiralo, kot bi bila luknja v srcu.  
 
Na koncu pojdite v to luknjo v srce. Opazujte to in pojdite v notranjost.  
Zaznali boste belo močno energijo, katera se dobesedno kot laser spusti iz srca in teče 
navzven – v drevo, v deblo, v vse, kar je živega. Opazujte to. 
 
Ta energija teče v vse živo – v vsa drevesa, v vse življenje. Zaznate jo na dlaneh. Čutite to. V 
dlaneh jo čutite, ko se povezujete preko srca.  
Bela energija se meša in prepleta celo zemeljsko oblo. Zaznajte to. 
 
Zaznajte, kako ste zraščeni z drevesom, z življenjem. Drevo je življenje. 
 
Sedaj se sprostite in pojdite po Zemlji, kot bi tekli po Zemlji in poiščite najmogočnejšo 
drevo na Zemlji – Mater drevo. Poiščite ga! Le spustite se naprej, naj vas teče tok. Le dajte 
si: »Najdem Drevo življenja, Mater drevo.« 
 
Ko ga zaznate, se postavite pred njega in spoštljivo počakajte. Počakajte in zaznajte 
njegovo mogočno krošnjo. Zaznajte to energijo krošnje, katera se dotika tal. 
 
To je sveto področno ali prostor, Sveti prostor, v katerega vstopite. Stopite pod drevo. 
Približajte se drevesu in naenkrat boste zaznali – povezava srca in drevesnega debla 
direktno v kristal. 
 
Mati Narava Drevo ima v sebi kristal. Pustite, da se srce poveže z njenim kristalom.  
Zaznali boste, kako se drevo prične gibati, preoblikovati. Zaznajte to Ljubezen.  
 

Sedaj se usmerite na fizične dlani, prav na fizične dlani in zaznajte, 
kakšna drugačna energija je v vaših dlaneh. Opazujte dlani, kako se 
polnijo.  
 
 
 

 
Preko srca se polnite z Materjo Naravo. V vaše telo se steka energija Življenja. Opazujte to! 
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Zaznajte, kako se drevo na vrhu odpira in zaznajte energijo ali izoblikovane ženske 
vladarske energije, kako se spušča nad vami, pred vami, za vami – le opazujte jo. Ne 
dotikajte se jo! Razen, če vas spusti do sebe. 
Opazujte maziljenje ali pa le prosto njeno gibanje in občudovanje ali opazovanje. Nekakšen 
znak vam da z dlanjo. Kot nekakšen prah strese nad vas. Nato se vam bo poklonila in se vrnila 
ali pa se skrila za drevo. Ni pomembno, kaj bo naredila! 
 
Ko zaznate, da se drevo kot krošnja znova odpre, izstopite iz krošnje in se znova 
osredotočite, kot bi se obrnili naokoli. Poglejte vašo kreacijo. Bela energija je speljana na 
vsako drevo. To je življenjska energija, katera je prepletena na vsako deblo drevesa. 
Opazujte to energijo, katera pluje vse do sredine vašega srca. 
 
Sedaj se zavestno spomnite svojega materičnega srca, te bele energije, in pojdite direktno 
v notranjost srca in se vrnite v telesno strukturo.  
Znova se v telesu obrnite. Roke v roke. Noge v noge. Glavo v glavo.  
 
Zavestno vdahnite skozi nos in zaznate belo energijo vsepovsod naokoli.  
 
Vstopili ste v življenjski prostor, v dihanje Energije Življenja. Povezani ste s Svetim prostorom, 
zato spoštujte naravo, spoštujte življenje, spoštujte vse, kar je del tega procesa. 
 
Vdahnete. Malce pogibajte in se zlijte in boste videli, prav zaznavali boste drugačno 
energijo v fizični materiji. 
 
Ko se boste naučili to uporabljati in spoštljivo pristopajte do te Energije Življenja, jo, ponižno 
prosim, ne prosite za denar. Ne poprosite jo za to, da vam bo služila.  
Vi spoštujte življenje. Vi cenite življenje. In postali boste del Vilinskega stvarstva. 
 
Ne glede na to, kdo ste, kaj ste, zakaj ste – če boste iz srca spoštovali dih Življenja, boste 
postali del življenja materije, del življenja, kakršnega Smo opevali in vi boste tisti, kateri 
boste spreminjali čas, prostor in zavedanje tukaj na Zemlji. 
 
Mi se klanjamo vam. Vi se klanjate nam. Mi vam dajemo Besedo za ves naš obstoj, dokler ne 
boste začutili Ljubezni, bo vsaj še kakšen Vilinec delal v Zemlji, da bo prebujal davnino 
ljubečnosti, vztrajnosti, topline in miline. 
 
Kadarkoli boste hoteli vstopati v ta Sveti prostor ali se direktno povezovati z nami, se 
morate povezati z Naravo, z Drevesom Življenja, z Mater Naravo. 
Tam, na vrhu drevesa, kot Smo vam dejali ali opevali, ko se drevo odpre, nad drevesom, tako 
kot Smo dejali, ko se porodi otrok, ko ga prinesejo pod Drevo Življenja, se nad njim odpre 
Nebo. Odpre se ogromen portal in nad njim nastane zvočnik, vibracija vibrirne energije. Kar 
se dogaja v našem svetu, se oddaja zgoraj ali spodaj, kamorkoli pač je nekaj namenjeno. 
 
Ker pa ste vi bistveno, bistveno pod nami in ste ujeti v temu času tega zavedanja, tega 
prostora ali te postavitve, pa je izjemno pomembno, da vedno se povežete z naravo. 
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Zaznajte, kako vas Mati Narava ali Mati vladarska energija spusti v ta portal in nad njo se 
odzvanja zvočnik.  
Vaša prošnja bo pognana k nam. Vaša prošnja bo prehajala k nam. Od nas pa bo odvisno, 
kako boste srčni, kako boste iskreni, kako boste predani. Vendar, če ne boste spoštovali 
življenja narave, ne moremo priti k vam, ker gre enako k enakemu. 
 
Vendar, to ne pomeni, da ne smete pojesti kakšne živali, čeprav so nam živali svete. 
Naš proces življenja je drugačen. Živali spoštujte. Živalica ve, da bo darovana za vas in ji je v 
čast, v veselje, vendar le, če ljubo, lepo skrbite za njo.  
Ne delajte masovnih zalog. Ne rabite jih. Ne rabite moriti in jemati iz Matere Zemlje zato, 
da delate zaloge. Ne delajte to! 
Mati Narava sama poskrbi za to, da je vedno dovolj hrane, da je vedno dovolj vsegá – tako 
tudi pijače, tako jedače. Za vse je dovolj. Nikoli le za enega ali samo za eno postavitev. 
 
Zato si v življenju nikar ne grabite, da si boste pridobili in pridobivali premoženje. Vzemite 
toliko kot čutite, da je prav. Naj bo na vaši strani toliko materialnosti, da ste srečni in ne 
nesrečni. 
Ko vas materialnost prične obremenjevati, žalostiti in ne radostiti, ste na pravi poti, da 
padete v propad, v učenje, v gorko obremenitev. 
 
Tako, da bodite pozorni na to harmonijo ravnovesja. Ljubite in ne sovražite.  Zakaj? 
Ker niste tukaj za to, da boste cenili, da boste ocenjevali, da boste sodili. Vi ste tukaj za to, 
da boste spoštovali svoje telo, da boste spoštovali življenje, da boste spoštovali tisto, kar 
vam daje življenje.  
 
In tako kot smo Mi opevali, kako se dogaja proces blagoslavljanja ali povezave kot dojenčka 
ali novorojenčka, Mati Narava sprejema in mu daje in podarja utrip življenja, dobi vse 
rudnine od vsegá, kar Mati Narava daje za vse nas.  
Tako tudi vi, v zemeljskemu svetu, imate telo polno vsegá – rudninskega, lepega, žlahtnega. 
 
Naj bo tudi ta čas, kateri je pred vami, blagoslovljen. Vendar, ne zato, ker je čas cerkvene 
podobe, vendar naj bo blagoslovljen zato, ker se boste družili, ker se boste zavedali, ker se 
boste vzpodbujali, ker se boste imeli radi. Ker je čas, kateri je namenjen vam, preprostemu 
počitku in obračanju nazaj. 
 
Naj vam bo ta čas, v kateremu se boste nekako proti koncu leta pričeli obračati nazaj, najbolj 
milosten, najbolj srčen, najbolj iskren. 
Bodite iskreni do sebe. Podajte na površje vse, kar vas moti v življenju. Ozavestite vsak 
moment, kaj vam dela slabo, kaj vam daje slabo občutje in dajte v Nebo. Naj Nebo dosodi 
in razsodi, kaj je dobro za vse vas. 
 
Ne bodite razsodniki. Ne rabite se mučiti. Zato imate nad seboj Bitja Svetlobe, Bitja Luči. 
Tako svoje vodnike, tako svoje zvodnike, tako svoje usojevalce kot praporščake, 
praporščanke. Tako kot svoje angele. Angele Neba, angele Zemlje, angele vsegá. Tako kot 
Viline Vilinskega stvarstva kot višje rangiranih, do Najvišjega častnega postavitvenega reda. 
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Naj bo temu tako. Naj bo ta čas, katerega Sem Jaz lahko izbral in Sem se veselil z vami in 
upam, da Sem vam pričaral malo, malo Vilinskega stvarstva in malo vaših spominov nazaj.  
Jaz upam in verujem, da je vsaka Moja beseda, vsaka Moja misel prešla na plodna tla, ker se 
boste ozaveščali, ker se boste spomnili in opomnili. 
Potrebno se je le spomniti. Vse to imate. Vse to poznate. Vendar, nekatere v sebi, pač, malce 
preoblikujete, ker je tako tudi prav. 
 
Postopoma se Bom Jaz poslovil od tegá, vstopil nazaj na svoj prostor ali Sveti prestol, 
katerega imam po Vilinski strani in kasneje bodo drugi vodili in odgovarjali na vaša vprašanja. 
Naj bodo morda vprašanja postavljena morda temu času, temu zavedanju. Vnovčite 
Najvišjega moža, kateri bo odgovarjal na vaša vprašanja in da morda dobite še kakšno lepo 
postavitev, tako, kot je zaključek vašega leta. 
 
Jaz se Bom postopoma poslovil in se potem znova povezal z vami. 
Pozdrav. 
 



 

 18 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Postopoma Bomo dejansko pričeli ali pa za nas nadaljevali. Ta zvok ni od nas, tako, 
da, ta trenutek nič ne delamo. Sedaj Bom Jaz nekako popravil tole krilce, ker Me zelo moti, 
da Moja draga nima pravzaprav pokazanih nog. To je nekakšen talisman za nas, da Mi lažje 
delamo za vas. (smeh) 
In če bi videli, kako se je sedajle ujezila, bi Jaz dal še malce gor. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni nazaj. Sedaj Bom Jaz Tisti, kateri Bom nadaljeval z odgovori na vaša 
vprašanja. Jaz upam, da nekako se Bomo danes ukvarjali bolj s pravljično tematiko, v 
kateremu času se nahajamo. Tako, da, tale, nekakšen zvok Mi malce pretrgava vse skupaj, 
vendar upamo, da bomo nekako tudi prevode nemoteno potekali. Morda bi lahko majčkeno 
dali malo bolj potiho, bi bilo lažje. Vendar, prehajajo tudi zvoki iz vaše strani. 
 
Kakorkoli. Sedaj Bom Jaz nekako prevzemal to postavitev v nadaljevanju. Jaz upam, da se 
bomo nekako slišali ali nekako lažje usklajevali.  
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni mož, vendar v drugačni višji poziciji. 
Tako, da Sem danes na drugemu ali višjemu mestu pozicije. Izza Mene je Moj Oče, Oče 
Vnebovzetovstva, kateri Mi bo pomagal tako v prevodu kot tudi v odgovarjanju in v 
vpogledih na vseh merilih. Izza ozadja imam danes vse svoje brate, predvsem pa brata 
Jerhusa. On je Tisti, kateri Mi bo danes tudi v odgovarjanju pomagal in sodeloval. Ravnokar 
imam pripeto tudi vso Vilinsko stvarstvo oziroma Vilinsko energijo in izgledam tako kot eno 
veliko Sonce, katero je nekako, dobesedno z nitmi pripeto in prepeto.  
 
Da boste nekako lažje vedeli in razumeli, kako se nekako ukvarjamo s prevodom, vam Bom 
nekako nekaj prišepnil. Zato imamo tu in tam malce neprijetnosti v prevodih, v povezavah, v 
komunikaciji in tu in tam tudi kaj majčkeno zapalčkamo.  
 
Jaz Sem Nekdo, kateri sedi. Nad Menoj je nekako glavni ali Vrh od Vrha. Običajno je to Moj 
Oče. On je Tisti, kateri sodeluje z Menoj. Izza ozadja se na Mene pripelje in pripenja na zatilje 
od vsakega misel. Si predstavljate, da se telepatsko povežete s čelno čakro direktno na 
nekoga, na določeno točko? Tako nekako ustvarjamo osnovo ali polje, kot, da ustvarjamo 
lijak. Nato se vsakdo medsebojno pripenja in se s svojimi mislimi direktno vpenja na Mojo 
materijo oziroma na to materijo.  
Skozi to dobivamo nekakšno povezavo z vsako energijo. In ta trenutek Sem vpet v milijonske, 
milijardne sfere vsegá. Se pravi, vsako živo bitje, vsak duh, vsaka energija se v temu času 
direktno pripenja na Mene. Izgledam tako kot las nad lasom. Kot veliko sonce. In v čast in v 
veselje Mi je sodelovati z vsemi vami. 
 
In ne le to! 
Tudi vaša misel se deloma pripenja na Mene oziroma kot vidim, od nekaterih moških na to 
telo, tako, da Mi je v veselje, da je tudi vam všeč, ker je Meni zelo Blažena. Da Jo še malce 
ujezim! Zagotovo se dva dni ne bo pogovarjal z Menoj. 
Vendar, ker je čas namenjen vam in ker Smo sedaj končno uskladili vso povezavo in se 
preliva v dva, tako, da upam, da nama bo dobro vse skupaj potekalo, Bom Jaz odgovarjal na 
vsa vaša vprašanja. Vendar, glede na željo Naše Male Lanjuške, da bi se nekako okvirno držali 
tematike, bi res nekako poprosil, naj nekako s pravljično sfero ali prostorom ali časom 



 

 19 

nadaljujemo in nekako postavljamo te usmeritve. Tako, da, naj bodo vprašanja nekako 
povezana z današnjo predstavitvijo ali dodelavo. In, izvolijo! Kdo bo nekako prvi, kateri bo 
povprašal na tej postavitvi? 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni.  Jasara. Res se vsem iskreno zahvaljujem za vse daritve in za vse, 
kar naredite za nas. Tudi v letošnjem letu, kar ste vse postorili. Jasara. Moje vprašanje pa 
se nanaša na rojstvo otroka v Vilinskem svetu. Na tistega prvorojenca ali prvorojenko. In 
me zanima, če, če se lahko v bistvu ta duša potem kot prvorojenka ali pa prvorojenec 
porodi tudi na Zemlji?« 
 
Oooo, mogočno vprašanje! 
Nobena energija, skorajda samostojno ni prehajala v zemeljski svet, razen tiste, katere so 
izbrali v obstoju, se pravi, da so bili »žrtvovani« na nek način ali izbrani že v času 
ustvarjanja ali soustvarjanja. Za to ni odločilen otrok. 
 
Pazite to! 
Pri vas je malce drugače. Pri nas pa je takole: 
Ko se moški in ženska povežeta, ker sta oba Vilinca, ker imata oba postavitev v celoti ali v 
celovitosti, sta onadva tista dva, katera dva odločata, kaj bosta naredila z otrokom. Če se 
onadva odločita, da bosta ustvarila kreacijo lepote v namen darovanja –  uf, sedaj Sem pa 
dobil!  Vam Bom opeval kaj. 
 
Ko se onadva odločita ustvariti kreacijo in lepoto za nekoga, da bo nekam odpotoval, se ta 
duša zmore in sme reinkarnirati tam.  
 
Sedaj pa najboljše! 
Tako se je zgodilo Jezusu. Naša Mala Lana ga obsoja še dandanes za to, ker se je porodil na 
Zemlji. Draga Lana, sedaj veš! To je bilo izbrano še predno je vdahnil svoj čas. Oče in mati sta 
sokriva za to. Da. Vendar vam prišepnem zakaj. Zakaj je bila največja atrakcija zemeljskega 
stvarstva, vsega duhovnega stvarstva in vsegá? 
 
Glede na to, da je božični čas oziroma se približujete pravljičnemu času, vam Bom prišepnil, 
kaj je ta Deklič naredil – nekaj zelo veličastnega in zelo simpatičnega. 
Pred več kot leti, desetletji, je prišel Nekdo do Nje in jo povprašal, kaj misli o Jezusovemu 
rojstvu? Ta Deklič je padel dobesedno navzven. Pa pazite! Ne hodi v cerkev, nikoli ni bila 
pripadnica nobene cerkvene inštitucije. Nikoli ni pripadala nobeni posvečeni skupnosti. 
Samostojna. Zadnja živeča. 
 
Ko je ta Deklič dobil povpraševanje o tem, o Jezusu, je padel navzven in pričel noreti: »Če bi 
bila ona mati, bi ga zbunkala do konca! Zbunkala, ker je bil tako, oprostite izrazu, butast, da 
si je drznil priti na Zemljo.« 
 
In ne le to! 
»Tako butastih ljudi pa še ne, kot sta oče in mati! Kaj za vraga sta onadva mislila, da sta Mu 
dopustila, da je šel, hudiča, ja, na Zemljo?«  
 
Si predstavljate? 
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In Ona prebenti Zgornji svet, okara vse Zgoraj in povleče vse spodaj – kletvice, bentenja, 
norenja, normalno, privlečejo spodnji svet. In ker je Ona tako skakala na površje, so prišli vsi.  
 
In potem Sem podoživel oziroma doživel nekaj najbolj osupljivega. Spremembo programa, 
katerega je ustvaril ta Deklič, je bil osupljiv in vam ga razkrijem. Le zato, da boste majčkeno 
morda bili pozorni v svetu, v kateremu se gibate, iz spomina, takšnega ali drugačnega, ker se 
časovnice pokrivajo, dragi moji! 
Spomini so še kako zelo živi. Ona je bila ena izmed Tistih, kateri so bili tudi žrtvovani. Tako, 
da ni bil to neki otrok, kar tako, glede na to, da se je jezila nad Jezusom. 
 
Ko je bilo vprašanje, zakaj je Jezus tukaj, je pričela noreti, jokati in kričati. Ona bi nabila, 
pazite to!, najprej, najprej tistega, kateri je upal zabiti žebelj v Jezusa. Potem bi zabila, le 
skozi eno roko tistega, kateri je sodil in dodelil kazen. Ampak, ne zato, ker bi ga sovražila. 
Tukaj Sem se usedel in se pričel kar malce nasmejati. 
 
Nabila bi mu veliki žebelj skozi dlan zato, da bi on dojel, kako to boli!   
Hm.. Potem Sem se pričel smejati: »In kaj bi potem?« 
 
»Če se tisti, kateri je sodil in obsodil, da ga je potrebno nabiti, ne bi spametoval in mu ne bi 
bilo dovolj bolečine, bi mu prebila tudi drugo roko! In tako bi nadaljevala tudi z nogo. In z 
drugo nogo. Zagotovo bi pod bolečino popustil in ga ne bi obsodil.«  
 
Skorajda Sem se pričel krohotati.  
Nato pride najbolj sladek del: »Če bi bila Ona mati, Jezusova, bi ga najprej, tam Zgoraj 
zmlatila, tako zmlatila in bi ga najprej Ona tam Zgoraj nabila, da bi ga srečala pamet! Zakaj je 
On moral iti navzdol?« 
 
Vsa poanta vsega bistva je spočetje otroka z namenom, da izpolni poslanstvo ali namen 
Veličine. Zato Ji nismo zmogli zameriti. Vendar, podoživljanje tistega trenutka joka, kričanja 
in hlipanja je bilo osupljivo. 
 
Tako, da, tako kot v Vilinskemu svetu je tudi v Višjih svetovih. Vendar, v nižjih svetovih, pri 
vas, na Zemlji, pa, žal, tega več nimate. 
 
Pri vas je pa tako, da tisti, kateri so v usodi oziroma so v plasti usode in ste višje vibrirni, ko 
gledate navzdol vidite, kaj je potrebno narediti ali postoriti, da razrešite ali pomagate na 
Zemlji postaviti neki položaj.  
Ko vi v Zemlji oziroma, ko ta usojena energija vstopa v Zemljo, pa dobi obtežitev po karmi, 
se pravi, zapise, kaj je potrebno narediti ali postoriti, da se določene postavitve razrešijo.  
 
Zato nikoli in nikdar ne smete obsojati. Zato nikoli in nikdar ne smete soditi. Zato nikoli in 
nikdar ne smete nikogar izzivati, da bi koga premikastili, ker je svojega otroka izpustil v 
Zemljo, da se je šel poroditi. Da ne boste tako simpatični in hkrati tako izzivalni! 
 
Ko na Zemlji se združi karma in usoda, se pravi, ko se združi Zgornji pol in Spodnji pol, je 
najbolj fascinantno, ker na Zemlji zmorete postati nekdo. Se pravi, dobite popoln paket 
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vsegá, kar so vam naložili po strani življenja, ali karme ali predhodnih življenj in tistega, kar 
ste vi sami po sebi izbrali. 
 
Vidite, tukaj pa nastaja razlika med tistim, kar je v Vilinskih svetovih, kjer se oče in mati 
odločata, kakšno veličino bosta postorila, pridobila, naredila in kaj bosta svetu podarila. To 
se potem blagoslovi z vso Veličino Matere Narave.  
 
Pri vas pa tega ni. Pri vas, v Zemlji, pa trpite in odplačujete in spreminjate in uravnovešate. 
Zato je ta mala razlika. 
 
Vendar, če se boste v svetu življenja spametovali in se pričeli povezovati nazaj v prvobit, v 
pristno energijo Matere Narave, boste po tej strani vsekakor, vsekakor pričeli dobivati višjo 
energijo, višjo pomoč, višje sodelovanje in se bodo tudi otroci, kateri so novodobni otroci 
oziroma otroci bodočnosti, že v naprej pripravili za nekakšni finiš ali postavitev zaključnih faz. 
To pa je nekaj najlepšega. Ker ti novodobni otroci, kateri bodo izpolnili tukaj, kar imajo za 
izpolniti, kar so si izbrali, da bodo pomagali in razrešili, se bodo znova povezali v prvobitne 
postavitve, kjer bodo lahko oni ravno tako prenašali energijo življenja naprej in nikakor ne 
nazaj. 
 
Se pravi, tako bodo potem se znova pričeli vršiti daritve kot jih imamo oziroma jih poznajo in 
jih še očuvajo v Vilinskemu svetu. 
Ko boste pričeli dihati kot otroci narave, bo narava znova spustila vas nazaj in znova boste 
pocrkljani in znova boste maziljeni iz vseh smeri, kot so Vilinci predhodno tudi opevali. 
 
Izvolijo. 
 
»Lepo pozdravljeni. Globoko spoštovanje do Vladarja Vilinskega sveta in vseh Bitij Luči. 
Jasara. In iskrena zahvala vsem vam, za vsa vaša podajanja znanja. Bi vas pa lepo prosila – 
prišepnili ste nam, da je Vilinski svet nad usojevalci. Da. Če ste toliko prijazni, da bi nam 
malce bolj razložili to relacijo, da bi mogoče malce lažje razumeli naša življenja na Zemlji. 
Hvala.« 
 
Usojevalci so tisti, kateri se dogovorijo. Se pravi, vi imate nekoga, kateri se odloča, da bo 
nekako šel v rojstvo. Se pravi, imate nekoga zgoraj, v usojeni energiji in imate postavitev 
spodaj, na bazi karme, Zemlje ali življenja.  
Kar pomeni, da tisti, kateri skupaj z njim v tej veličini ali v tej usodi nekako postavljajo in se 
dogovarjajo, kaj lahko spremenijo z dušo oziroma s silhueto, katera bo šla v pomoč Zemlji in 
karmi, se pravi, so Oni tisti, kateri sklenejo nekakšen dogovor ali deal. Kako se vi drugače 
izražate? Se pravi, ta zaobljuba. 
Kar pomeni, da usojevalci se striktno držijo predhodnega dogovora. In oni ne popuščajo 
glede na to, kaj ste se vi dogovorili.  
 
Ko se vi pričnete spuščati v karmo, v karmično vez ali v karmično življenje, vi dobesedno 
pozabite, ker del tegá zaspi. In ko del tegá zaspi, se potem postavi energija v spečo stanje in 
vi ne veste, kaj imate za narediti ali za postoriti, ker padete v plast drugih, tisto, kar so 
predhodno postavljali. 
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In nenazadnje, najtežje je to, ker so usojevalci tisti, kateri vas vedno znova držijo, da 
vodniki izpeljejo situacije in zvodniki tako, kot ste bili prvotno zaobljubljeni. To je najtežje. 
Ker vodniki in zvodnice so v nižjih postavitvah, so v nižjih sferah in so v teh postavitvah in oni 
izpolnjujejo in sestavljajo in povezujejo medsebojno ljudi zato, da se situacije razrešujejo.  
Usojevalci pa so tisti, kateri ves čas v nadzoru gledajo v zemeljski čas in v zemeljskemu času 
vidijo, ali gre vse v tiste dogovore, na katere ste vi pozabili.  
 
Ko vi preplujete v Zemljo vas bolečina, žalost, ujetost spravi tako daleč, da se pričnete 
zapirati.  
 
Ko otroka prvič udarite, otrok izgubi čustva za materični svet. In to se zgodi ob vdahu. Ko 
prvič otroka potrepljate po riti ali pa nekateri, kot Sem že doživel in videl, so ga tako udarili, 
da bi zakričal še Sam, verjemite, je to nekaj, kjer duh prelivanja pade stran in izgubite to 
povezavo vsegá.   
Vendar, če bi otroka tudi gnetli in ga nekako cartali in ga potiskali v vibracije, se pravi, da bi 
ga trli, bi ravno tako vdahnil, ne da ga udarite po riti. Vendar, tako, pač, imate. Mi to, pač, 
sprejemamo, spremljamo, vendar vidimo, kaj se tukaj dogaja. 
 
In ta, tisti ovijalec, ta duh, kateri otrok prvič bolečino dobi, se zlije in izgine. In on zaspi. In 
točno ta ovitek ima in prenaša popoln spomin popolnega vsegá, kar ste bili dogovorjeni.  
 
In da ta duh ali ta energija, ta prelitek prosto ne pluje okoli po avri ali da ga morda kdo ne 
izmakne, se zvakuumira v pranskega duhá. Pranski duh pa je tista energija, katera je 
skrbela, ko je otrok rastel v maternici.  
To je najbolj čista energija iz časa, kraja ali prostora, od koder ste skupaj tudi prehajali.  
 
In to je tisto, kar je morda najbolj veličastno in tudi najbolj simpatično. Tam imate spomin 
vsega dogovora. In usojevalci ves čas bedijo nad vami in so neizprosni, dokler zadnji živeči 
kot zasnovnik, kot to, kar ste, tisto, kar ste, kar živite, se pravi, se oni povezujejo in 
nadzorujejo, da njega premaknejo, da njega postavijo, da on začuti, kaj si želi in to tudi dobi. 
Takrat se potem povezujete s pranskim duhom.  
V pranskemu duhu pa je ta vlitek te najbolj čiste, sveže energije, katero dobijo Vilinci in 
Vilinke ob rojstvu, ko odprejo oči. Ko ob drevesu, pod drevesom, se pravi, se steka energija, 
ko se poveže z materjo, ko se poveže s tem, da otroka mati odnese pod Glavno drevo, pod 
Glavno kraljevo energijo, kjer dobi zadnje maziljenje ali zadnji oljni energetski del, kjer otrok 
dokončno vdahne, se pravi, je to vsa ta energija darovanja Življenja, dragi moji. 
In to je tista energija, katera preliva, ko se otrok skozi kanal spusti navzven.  
 
In če otroka opazujete, je drugačen, predno vdahne in predno nekako pravzaprav odda svoj 
zvok. Tisti, kateri otroka prebujajo v nežnejši energiji in imajo več možnosti, da ta duh 
postane ulitek ali nekako približno prelit preko telesa, vsaj malo, vsaj delež.  
 
Takšni otroci so običajno zelo zelo dovzetni za energije, zelo čustveni, zelo usklajeni in zelo 
predani družbi. Zakaj? 
Ker ohranjajo tisto nekaj, kar je iz Višjih sfer. Enako, kot se daruje ali podarja otroka v 
ponovno rojstvo ali pa otroka v ustvarjanju, ko vdahne, enako se nekako ta duh zmore 
prebuditi in se vrne nazaj v postavitev življenja, ko vi doumete smisel življenja. 
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To pomeni, da na tej fazi in na tej postavitvi vi zmorete biti postavljeni tako, da se povežete s 
prvobitom, z osnovo kreacijo življenja – to pa je narava. To je življenje. To je tisto nekaj, od 
koder prehaja tudi otrok. Tako, da duša vedno pride, ker je sestavljena in je spajana in se 
povezuje in se prepleta. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA Z OTROCI Z ENERGIJO NESMRTNOSTI (posnetek 25:23) 
 
Ko imate male otroke, vam Bom prišepnil nekaj, čisto tako.  
Ko imate male otročke v naročju, poskušajte zaznati svoje srce. Poskušajte zaznati 
otrokovo srce. Tudi, če vam gre kdaj bolj do srca, ker otrok več joče in kriči, ga polovite, ko 
bo bolj umirjen, ko bo bolj postavljen. Zaznajte srce, njegovo in svoje.  
 
Zavestno pojdite v program, da opazujete srce, da se povežete, kot bi vstopili v vrtinec, v 
spiralo, v to belo energijo, v kateri je nekako ta energija vrtinčasta in znotraj je prazen 
prostor, kot cev. 
Zaznajte, kako se ta vaša cev poveže z otrokom in kako se vajina ljubezen medsebojno 
veže. 
 
Če boste zmogli uloviti ta moment, vendar z ljubeznijo to naredite, znate z otrokom čisto 
drugače rasti, znate do otroka biti čisto drugačni, ker vas bo otrok spoštoval, ker se bo otrok 
zavedal vaše ljubezni, vaše varnosti, vaše pripadnosti, je to tisto nekaj, kar je najboljšega od 
najboljšega, da otrok pripada v ljubezni k vam. 
 
Tako, da, tudi, če so otroci že odrasli otroci, tudi, če imajo že svoje otroke, se resnično, tu 
in tam, ali enkrat iskreno zazrite v svoje srce, pomislite na otroka in pomislite na njegov 
utrip, pomislite na to cev in se bo povezala vajina energija. To je energija nesmrtnosti. To 
je tista vez ljubezni, katera ohranja, obstaja in ostaja. 
 
Srčna energija ima najbolj čisto, svežo energijo ljubečnosti, katera običajno prehaja in prihaja 
iz strani Vilinskega stvarstva. 
 
Upam, da nisem bil malce predolg? Vendar, vseeno, kar izvolijo z drugim vprašanjem. 
 
»Izjemno prisrčen in ljubeč pozdrav vsem vam, (Jasara), Vilinskemu, čarobnemu kraljestvu 
in naši čudoviti Lani. Jasara. Bi pa imela vprašanje glede na opis vašega Vilinskega sveta, to 
zelo velike podobnosti s filmom Avatar, ki smo ga tudi pri nas gledali. Ker, vsaj pri meni, je 
bila izkušnja taka, da, ko sem ga gledala, je bilo, kot da bi bil doma oziroma, da želiš tja, 
nazaj domov. Da. In sploh to drevo, pač Eywa, ki je v tem filmu bilo prisotno, če nam lahko 
mogoče malo več razložite, zakaj je tukaj do te povezave? Zakaj je ta film pri nas na Zemlji 
nastal? Pa kaj nas uči? Hvala.« 
 
Zelo zelo dobro vprašanje.  
Postavitev vašega filma Avatar – tukaj lahko delamo reklamo, tako, da tukaj ni ovir. Vaš 
Avatar je prispodoba nečesa, kar se dogaja tukaj in zdaj. To pomeni – ustvarjanje, kreacija, 
kjer ustvarjate novo bitje, se v filmu Avatar ustvarja novo telo.  
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V to novo telo, se pravi, je tako kot to telo, tukaj in sedaj, katero ne 
pripada vam, vendar pripada neki skupini, katera tvori energijo, vibrira na 
določeni frekvenci in zvok je tisti, kateri povezuje samo materijo, da 
materija skupaj pravzaprav funkcionira ali postavlja, je to tisto nekaj, kar 
nastane lupina ali dom. 
 

 
Avatar je prispodoba nečesa, bodočega ali bodočnostnega tira, kar pomeni, da vse 
civilizacije, dragi moji, vse civilizacije v različnih svetovih postavljajo znova zgodovino 
nazaj.  
Vsak na Zemlji, kateri je prišel do točke čaščenja, da zmorejo in smejo pobrati svoje deleže, 
pomeni, da lahko svojo energijo preprosto prenese nazaj. Energija, katera je prenesena se 
uporablja, da vstopa v telesno strukturo.  
 
V naših ozvezdjih, v različnih sosednjih kraljestvih, imajo umetna telesa. Avatar je 
prispodoba umetnega telesa, kjer in v kar vstopa um, duša, energija zavedanja, tistega 
nečesa, kar je vodilo. In to, kot nekako iz zadnjega življenja, se spusti in telo prebudi. In tukaj 
nastaja najboljša postavitev. 
 
V vašemu času, ko vas postavljamo, ko se sestavljate, je bistvo vaše zmage, da je zadnje 
življenje tako častno in tako toplo, tako iskreno, tako predano, da zmore biti zadnji del ali 
zadnji nalitek kot zasnovnik ali zadnje rojstvo tako častno in veličastno, da dobi noto 
zlivanja nazaj v telo, kjer lahko prebudi novo telo. 
 
Telo pa se zgradi iz ostankov ali iz živečega deleža.  
Se pravi, v različnih rojstvih ste bili različna bitja. Ta različna bitja ste bili dejansko postavljeni 
tako, da ste se vedno znova vračali v rojstvo. Iz vsakega rojstva ste dobili energijo za telo, ste 
dobili energijo za čustva, ste dobili spomin ali izživeto noto takšnih ali drugačnih zapisov. 
 
Ko se vse skupaj sestavi in postavi, je najboljše od najboljšega to, da, če ste v zadnjemu 
življenju bili najbolj veličastni in ste v čast in ponos, se vam bo zgodilo, da boste v življenju, 
v to novo telo, v katerega se boste vlivali ali vas bodo prebujali, lahko ohranili popoln 
spomin, popolno ljubezen, popolno zavedanje na vse, kar se je dogajalo v zadnjemu 
življenju ali vstajenju.  
 
In ne le to! 
Lahko boste svojo lepoto dodelave, izdelave in vsegá prelivali preko telesa in lahko boste to, 
kar ste v temu življenju zgradili, s podlago lepega, morda še lepšega. Vendar, nam je bistvo, 
da ohranjamo vaše spomine. 
Ko greste v nova rojstva, se vedno nov list pretoči preko spomina.  
 
In Avatar je pravzaprav shramba popolne duše, kot bi iz tega telesa, si predstavljate?, izbezali 
Lanjuško, Jo postavili na površje in Jo kot mali kristal ali mali diamant prenesli k nam. Jo dali 
v novo telo in Ona v trenutku prebudi novo telo. Z eno razliko. 
Ker iz tolikih rojstev ima toliko energije, da sama po sebi sestavlja novo telo.  
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To pomeni, da zadnja zasnova kot zasnovnik, se potem pretoči v telo in ga obudi. Je tako 
kot bi dal utrip. Preizkušeno. In to je tisto, kar nekateri tudi tu in tam že podoživljate in se 
zavedate različne razsežnosti, ker vas vaša bitja postavljajo nazaj v bodočnost bodočega 
časa. 
 
Ali vi res mislite, da boste vedno znova hodili skozi razkroje, skozi starikanja? Ne, dragi moji. 
To ni bistvo vaše zmage. Bistvo vaše zmage je, da zmorete ohraniti popolno energijo vsegá 
in se na podlagi tegá zmorete dokopati do nesmrtnosti.  
Nesmrtnost pa pomeni, da imate svoje telo, katero zori v lepoti modrosti, ne pa stari.  
 
Starikala in razpadala bodo le telesa tistim, kateri niso dorasli postavitvam. 
Vendar, takšnih tudi ne pobiramo in ne prenašamo nazaj. Vendar prenašamo in bodo 
sestavljeni le tisti, kateri nam bodo v ponos, kateri bodo ljubezen, kateri bodo tisto nekaj, kar 
so prvobitno tudi bili.  
 
Komu pa je v interesu imeti ob sebi morda v nesmrtnosti morilca, pretepača, barabina, 
nasilneža? Kdo? Mi ne! 
Torej, nobena sfera, noben čas, noben prostor ne želi tegá. Zato imate na Zemlji navrženo 
marsikaj.  
 
So še nekateri trije planeti, kateri so že v zaključni fazi. Vi ste zadnji planetarni svet, v 
kateremu se sestavlja in pobira ta energija.  
 
Avatar je torej prispodoba ali vaša bodočnost. Vendar, ne boste vsi Avatarji. Čeprav pa dva, 
v temu prostoru sta bila. Tako, da je to tudi civilizacija. To so tudi bitja, katera sodelujejo s 
Svetlobo, sodelujejo z naravo in sodelujejo tudi s svetom Vilinskega stvarstva. 
 
Tako, da, to je nekaj, kar je res ljubečega, toplega. Vendar je to nekaj, kjer znajo delati z 
dušo, z življenjem in z vstajenjem. 
 
»Zdravo. Jasara. Lepo bi vas prosila za pomoč na področju študija. Imela bi pa vprašanje za 
vas. Omenjali ste naravni svet. V naravi so tudi škrati. Kako vemo, kako prepoznamo, kdaj 
so škrati, kdaj ste pa Vilini? Hvala lepa.«   
 
Vilini so vsekakor mnogo, mnogo višji. Oni so vedno v povezavi s kakšnim drevesom. 
Nekako škratki, škratulje ali patuljčki pa so izjemno mali. Tudi do 30, do 80 – to je že kar 
veliko za palčka ali škratuljko. Se pravi, so zelo mali. 
 
Vedno – značilnost patuljčkov ali palčkov je, da imajo pokrivala. Vedno. In da imajo takšne, 
zašiljene ušeska. Takšne, velike ušeska za razliko od vilinskih postavitev. 
Vilini imajo tudi, rahlo malce zašiljena ušeska, vendar ne tako velika kot patuljčki.  
 
Patuljčki se vedno povezujejo s kotanjami, se pravi, z nizkim grmovjem, se pravi, z nizkimi 
drevesi, z grmičevji. Se pravi, z gobami, z vrtovi, s pridelovanjem same rastline za uživanje. 
Se pravi, tisti, kateri res uživate v naravi, v pridelovanju zeli ali različnih gomoljev, se pravi, 
takrat vas obhajajo zunaj, po zunanjemu svetu, patuljčki. Vendar ne vedno in redno. Samo 
tisti, kateri res ljubite naravo in se povezujete v tej globini z naravo. 
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Vilini pa vedno prihajajo in se povezujejo z drevesi, s temi mogočnimi daritvami ali 
življenjem in tako se vedno ločijo. In Vilini običajno vedno višje vibrirajo od patuljčkov. 
Patuljčke zaznavate, kako hodijo po zemlji in so nizki in so v tej zemeljski sferi ali plasti.  
Vilini pa vedno vibrirajo, lebdijo in se nekako gibajo navzgor in so vedno, skorajda vedno v 
povezavi s konjem. 
 
Vilini vedno imajo konje ali konja, podobnega kot je vaš, vendar, vaš je zelo oskrunjen. 
Vilinski konji imajo ogromne grive, katere vlečejo po tleh. Vilinski konji imajo običajno vedno 
grive, kjer gredo tako, kot bi jih nekako, nekaj visokih, približno pol metra visoko natupirali, si 
predstavljate?, in imajo določene zaponke, kjer jih dekorirajo. Ali pa so običajno čisto, čisto 
snežno beli.  
 
Nekateri uporabljajo nekako konja, kateri imajo te, kot rogove ali tako nekako – v teh vaših 
pravljicah, ne najdem – samorogi, hvala. Se pravi, imajo te postavitve. Vendar, to so vedno v 
povezavi z Vilini.  
Drugih svetov in drugih časov ne boste videli. 
 
Patuljčki pa radi hodijo. Običajno imajo nekaj, kar človek uporablja – kakšno vpregico, nekaj, 
kar delajo z rokami. 
 
Vilini pa vedno nekako pridejo kot bojevniki ali pa v belih dolgih oblačilih.  
Njihova značilna noša ali obleka je običajno vedno bela in tako, kot bi bila tukaj prepeta, 
potem pa dolgo spuščena. 
 
Kadar so v bojni opravi, imajo vedno nekako nekaj pripeto, kot simbol prostora ali časa. Se 
pravi, pas. Pri vas nekako približno bi lahko opevali pas. Na pasu pa je nekakšen pečat.  
 

Ta pečat govori o stopnji čistosti oziroma pripadnosti. 
Ta pečat je enak pečatu, katerega nosi v ozadju, se pravi, kot bi dejal 
simbol. 
Vsaka družina ali rodbina Vilinov ima svoj simbol. In ta simbol se prosto 
povezuje z njihovimi dotiki.  
Se pravi, če bi bil Jaz Vilinec, bi nosil tukaj neko znamenje.  

 
Jaz svoj prst lahko pritisnem na to znamenje in se povežem s svetom, kateri je povezan z 
Menoj – s časom, prostorom, družino, rodbino, se pravi z vsem, kateri so Mi dragi. Lahko 
vstopam tudi v svet narave in skozi to se zmorejo Vilinci premakniti iz časa v čas, iz prostora v 
prostor. 
 
Vilinci običajno pridejo pomagati, ko vi prosite od srca. Vendar ne vedno in ne redno! 
Običajno Vilinec pride pomagat Vilinu. Andželinec ali Angel pride pomagat Angelu. Zemlja ali 
zemeljska sila običajno pride pomagat Zemlji. In tukaj je najtežje! 
 
Zemlja ima svoje moči, svoja čaščenja in svoje postavitve. V tej postavitvi je Zemlja najbolj 
mogočna. Zakaj? 
Vsi Mi, kateri prehajamo Smo tujci v temu času. In prednost ima Zemlja. 
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Ker strogo spoštujemo red in hierarhijo, se pravi, se točno ve, v katerih stopnjah ali časih ali 
prostorih sme kdo biti vladen. Se ve spoštovanje. Se ve hierarhija. Se ve predanost. Višje kot 
ste, bolj ste predani v nižini. To je zlato pravilo. Zakaj? 
 
Ker višje kot prehajate, bolj so usmiljeni, bolj se žrtvujejo med tiste, kateri so z vami, med 
vami. 
 
Zemlja pa dela napačno. Vendar, oni se ne zavedajo tegá, ker nimajo spominov na širino. Oni 
niso živeli v drugih krajih in v drugih kraljestvih in nimajo postavitve, da bi imeli spomin – kaj 
bi bilo, če bi bilo, če bi bili vzgajani v ljubezni ali harmoniji. 
To pomeni, da oni nimajo spomina, zato se učijo biti dobri. Zato se Vilini mešajo med njih. 
Zato Vilini prevzgajajo v telesni strukturi ali pa Andželine, se pravi, prevzgajajo človeka in mu 
dajejo to širino ali to milino. 
 
In Vilinca boste vedno spoznali po konju ali po tej energiji. Vedno ima kopje ali puščico ali 
nekaj kot lok v ozadju. Vedno. Vendar, to je bojna oprava. 
Kadar pa Vilinec pride obhajati, bo pa vedno imel lok pokrit z določenim pregrinjalom, 
vendar nikoli ni brez loka. In vedno bo imel nekaj v svoji dlani. 
 
Pazite to! 
Vsak Vilinec, kateri prehaja do vas in kateri vam pomaga in pristopa, bo vedno nekaj 
prinašal do vas. Vedno vam bo nekaj dal. Vedno.  
Zavisi od ali v primerjavi s patuljčki. Oni vam bodo pomagali, se bodo povezovali z naravo, 
bodo prosili za vas. Bodo malce manj naredili, ker toliko, kot oni zmorejo. So pa zelo plahi.  
 
Vilini niso plahi. Vilini so bojevniki.  
Palčki pa so pravzaprav čuvaji narave, pripadniki, tisti, kateri se tudi zmorejo skupaj povezati 
in tudi ščititi, vendar so še vedno brez moči. So pa veliko manjši.  
 
In ti pritlikavčki, katere imate na Zemlji, pripadajo običajno velikosti patuljčkov. In običajno 
so ti patuljčki ali škratje porojeni v človeški podobi, zato so taki mali patuljčki. To je tisto, na 
kar bodite pozorni. 
 
In nenazadnje! 

 
Ko Vilinec usliši vas, bodite pozorni, se vas vedno dotakne po obrazu. 
Vedno vam bo dal znamenje, da se bo dotaknil z dlanjo vašega obraza. To 
pomeni, da boste začutili njegovo dlan na svojemu obrazu. 
In to pomeni, da vam daje svojo pokoro, pripadnost in svojo podporo ali 
ljubezen za vas. 
 

 
In takrat, ko Vilinec pristopi, se on močno, močno spusti pod vse in pristopa k vam. Kar 
pomeni, da je pripravljen z vami graditi. 
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Za razliko od patuljčkov – oni ne pristopajo. Oni pristopajo le, če je potrebno in jih Vilini 
povabijo k sodelovanju. Vendar, oni so čisto drugi svet. Tako, da se vsekakor da nekako 
ločevati.  
Tako, da, patuljčki pripadajo naravi, Vilini pripadajo srcu, ljubezni, tudi naravi. Vendar, so 
pa pripravljeni pomagati. 
 
Jasara. 
 
»Pozdravljeni. Prav lepa hvala za vse blagoslove. Jasara. Rada bi pa vprašala, ali je tisto 
delo bilo srečanje s temi napadalnimi energijami, utelešenimi? In kaj, kako delovati v tem 
primeru?« 
 
Pri vas je bilo tako:  
To so energije Zemlje ali globine, katere so odposlane. To niso iz Vilinskega stvarstva. To niso 
odposlane nekako iz strani nekakšnih Andželin ali morda patuljčkov, se pravi, teh bitij 
mirovništva ali mirovnikov.  
Te energije so bile odposlane iz strani, ali fizičnih ljudi oziroma njihovih misli in njihovega 
kreiranja. 
 
Kadar vi v življenju nekoga sovražite, ali nekako ste zavistni ali ste ljubosumni, se pravi, je 
to tisto nekaj, kar vzgajate neko energijo.  
Če vi le zavestno razmišljate, kako hudo vam je, ker ima sosed boljši avtomobil, boste 
zagotovo povzročili, da mu bo v določenemu momentu se pokvaril avtomobil. V tistemu 
momentu boste celo vi blaženi, ker se je zgodil čudež in so vas uslišale sile in se mu je 
pokvaril avtomobil.  
 
To je misel. To je projekcija. To je oddajanje energij. 
Tako se pred vami, med vami dogaja prav to. 
 
In ko je ta misel ustvarjena in če je nekako v povezavi z davnino in v davnini je bila 
določena podlaga, se lahko ta sila združi iz sedanjosti, s preteklostjo in lahko tudi udari, 
napade in nastane lahko eno bitje ali razčlenjena energija kot trop različnih struktur, 
različnih bitij, kateri trgajo, grizejo, praskajo ali nagajajo. Karkoli!  
In to običajno niso ravno človeške postavitve, da ne bo pomote! Se pravi, to je energija ali 
sila Zemlje, katero se ustvarja z mislimi in se podkrepi s čustvi in dejanji.  
 
Vendar, ne vidim, da bi sedaj, v temu času imeli še karkoli v tej smeri. Je dokaj mirno 
obdobje.  
 
TEHNIKA – ZAŠČITA PRED ENERGIJO POKOPALIŠČ (posnetek 49:05) 
 

Vendar, bodite pa pozorni, da kadar greste mimo pokopališča, morda 
dajte dlan tako, kot da bi pokrili pokopališče in energija ne bo dihala z 
vami, ker je ta energija, katera je napadala, povezana in prelita kot 
pajčevina preko pokopališča. 
Dlan dajte tako, ko boste morda vozili, da si pokrijete sprednji del, ker 
oko polovi energijo in ta energija poskuša vstopiti preko diha. 
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In ko daste energijo dlani pred seboj ali kot, da bi pokrili pokopališče, je ta energija brez 
moči in ne bo več napadala in se ne bo hranila.  
Ker se hrani pa tako, da takole pluje po pokopališču in pobira zaostanke energije vibriranja 
tistih kosov duš ali zaostankov, kateri so sovražili, kateri so delali slabo in se to potem kar 
napolnjuje in lahko nastane eno mogočno bitje, katero se lahko tudi izživlja nad ljudmi. 
 
Bom pa videl, če lahko še kaj naredimo v tej smeri za vas. 
 
Jasara. 
 
»Pozdravljeni. Jasa. Se zelo lepo zahvaljujem za vaše modrosti, ki jih lahko, pač, poslušamo 
tukaj. Jasara. Bi pa imela eno prošnjo. Kako lahko, nekje se zavedaš, da imaš ljubezen, da 
imaš radost, ampak iz nekih posebnih, ne vem, razloga, si zaklenil. Kako se da to odklenit? 
Hvala.« 
 
Uuu, zelo močno vprašanje. 
Človek sodobnega časa izjemno trpi, ker ste postali robot. Imate občutek, da v spolnosti ne 
morete več uživati. Morda zato, ker vam ne dajo ljubezni oziroma pravega partnerja. Morda 
zato, ker ne dobivate pravzaprav podpore iz strani same Zemlje in je to tisto nekaj, kar je 
morda najtežjega od najtežjega. 
 

Čustva, srce, se pravi, se povezuje z zasnovnikom. To je zadnje živeči 
energijski pol. Torej, zasnovnik je v predelu pleksusa.  
 
 
 
 

 
Njegova avra je tako velika, da vam nekako približno se takole spaja. 
Takole velik je zasnovnik ali zadnje živeči. To ste vi, čisto sami. 
Le toliko prostora zajemate v prostoru materije. 
 
 
 

 
Ko vi pričnete iti v zaključno fazo odhajajo bitja, kateri so imeli določen spomin, kaj bodo 
naredili, kaj bodo postorili v določenemu življenju, da se oni osvobodijo, da izpolnejo 
zaključek in da se lahko spojijo s svojim deležem. 
 
In bolj, ko vi duhovno rastete, bolj oddajate te energije nazaj. To se dogaja na neki 
nezavedni ravni. Vendar, bolj, ko boste na to pozorni, bolj bo postala zavedna, bolj boste 
videli, kako sebi praznete prostor.  
 
Naenkrat v telesu nastaja vedno večja praznina. In vi se vedno bolj zavedate, da v telesu 
niste sami ali pa skorajda ste sami. Da imate vedno bolj le lupino, v kateri se tu in tam še kaj 
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kaj premakne, drugače pa zaznavate prazen prostor. Prazen pol. To je tisto, kar je najtežje od 
najtežjega. 
 
In na nekaj bodite pozorni! 
Ko vi kot zasnovnik želite ljubiti in želite biti ljubljeni in želite uživati v ljubezni ali v radosti, 
če to pade ravno na zasnovnika, on nima povezave z vezjo za nazaj, on nima ljubezni od 
nekoga za nazaj, on ima ljubezen, nevtralno energijo nekoga, kateri je rastel skupaj z njim.  
 
Saj poznate! 
Imate moško polovico. Imate žensko polovico. Dva dela sta v telesu. In polovica vas je drugje. 
In tisti nekdo vašo drugo polovico shranjuje. On ima ravno tako moško in žensko polovico kot 
tudi vi.  
Tudi, če ste ženska v ženski podobi,  imate kos moškega ali ženskega pola. Zato tudi ljubezen 
med paroma, kjer se godi v istih spolih, se pravi, eden ima bolj moško vlogo, eden ima bolj 
žensko vlogo, se pravi, se ta energija ravno tako deli.  
 
Zasnovnik pa je tako kot bi bil nevtralni, nevtralna vez, kjer dva pola skupaj drži in išče sam 
sebe ali sam svoji polovici na tistega, kjer je moški in ženski predel. In tam, kjer je 
zasnovnik tisti zasnovnik od njega, se zmore v ljubezni povezati z njim. 
Le takrat bo ta kreacija te popolnosti res popolna. Res takrat boste začutili to ljubezen, ta 
prvobit, ta vsegá, kar ste imeli nekoč v drugačnih postavitvah. Vendar vi, v zadnjemu 
življenju, hrepenite po tej postavitvi.  
 
Ker vi nimate te osnove, ker še niste prešli do tistega deleža, kjer vi v sebi zaznate del sebe, 
vam svetujem en takšen trik, da boste lažje funkcionirali. 
 
TEHNIKA: POVEZOVANJE Z ZASNOVNIKOM – SPAJANJE ENERGIJE LJUBEZNI (posnetek 55:15) 
 
Srce je energija. Srce je prostor. Srce je čast ali energija ali sveti prostor ljubezni. Vi 
zasnovnika naredite takole: 
 
Ko boste v zasnovniku zaznali vrtinčenje energije, ko boste zaznali to žalost ali to bolečino, 
to osamljenost ali to žgočo bolečino, se zavedajte, da je zasnovnik tako, izgleda kakor, kot 
vi v zunanjosti – ima roke, ima noge, ima glavo, ima trup. Ima vse to, vendar je manjši, 
manjši, manjši.  
 
In dajte desno dlan njegovega zasnovnika tako, kot bi jo dal iz avre navzven.  

 
Njegova avra je tukaj – se pravi, ven iz tega balončka.  
In s to dlanjo bo on, ko bo vlekel izven balončka, 
vlekel tanko linijo, tanko nit energije.  
Če boste pozorni, boste zaznali, da zmore spuščati 
tanko zlato nit.  
 

 
To nit, ko se jo bo nekaj nabralo, ko bo izven te avre, jo pričnite sukati kot v laso, da 
poženete energijo. Tako ustvarite novo čakro.  
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Ta čakra, ko se bo vrtela, bo vezana na njegovo dlan. Dajte desno dlan. Ne levo. Leva bo na 
nekaj drugega. Desno dlan. 
 
To energijo lahko prosto sučete in jo nato usmerite proti srcu. In ker boste to energijo 
sukali, boste sukali novo ustvarjeno čakro.  
 

To čakro obrnite proti srcu in iz smeri srca spečega duhá, se bo naredil 
vakuum povezave.  
To je tista vakuumirana bela energija, katero Smo v predhodnemu druženju 
opevali, kako se lahko povežete z energijo diamanta Narave ali Drevesa. Se 
pravi, s tisto energijo znotraj živega bitja. 
 

Se pravi, se potem ta lasa ali ta čakra poveže s to čakro in se skupaj uskladita.  
 
Ko se bo ta energija povezala, boste vi zaznali gosto energijo.  
 
Morda boste jokali. Nič hudega. Nič vam ne bo škodovalo. Od lepote lahko jočete. Od 
bolečine pa lahko samo kričite.  

 
Tako, da, tukaj, na tej strani se ustvari ta energija. 
Si predstavljate – dve čakri, kateri se medsebojno povezujeta, se nastane 
takšna cev. 
Ko bo ta cev pričela bolj vibrirno energijo oddajati, se bo pričela sukati 
okoli vas.  
 

 
Si predstavljate – vez in ta se suka in sučne in sučne in naenkrat je izven telesa, ker nastaja 
vibracija. Ena ogromna, ogromna čakra ali cev. In šla bo po plasti, po plasti – levo in desno.  
In to je tisto, kar vi rabite, da boste na to cev spajali, kot nekakšne tipalke, energijo ljubezni. 
 
In tako bodo k vam pričeli prihajati ljudje, kateri bodo približno tako čutili kot vi, kateri bodo 
zaznavali to, kateri bodo hrepeneli po nečemu več. In to je tisto, kjer ne boste več v telesu 
toliko čutili te osamljenosti.  
 
In to osamljenost, ne glede na to, da imate poleg ljudi, katere imate radi in po vsej vaši logiki 
vam dajejo vse tisto, kar vi rabite, vendar še zdaleč ni to tisto vaše polje znotraj vas. 
 
Zato ljudi sprejemajte – takšne ali drugačne. Ni pomembno! 
Zavedati se pa morate, da v temu življenju tukaj spajate celotno vesolje. Več, kot jih boste 
oddali, težje vam gre v čustveni bazi, ker boste vedno bolj čutili to osamljenost. Potem pa 
kar naenkrat se začuti eksplozija in boste dobili enako z enakim.  
 
Zakaj je temu tako? 
Zato, ker je najprej potrebno poskrbeti za vse nižinske, za vse tiste, kateri so po karmi, 
časih zahajali, katerim ste morda prehajali pomagati. Se pravi, zaradi katerih ste tukaj in 
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sedaj ujetniki. Se pravi, za vse te energije je potrebno poskrbeti, da se delijo iz vas in se 
vračajo v svoje celote. 
 
In več, kot bo tega izpraznjenega, bolj boste zaznavali prazno telo, bolj boste zaznavali, da 
ste kot roboti. Vendar je to točno tisti del Avatarja, kjer je približek nečesa, da imate telo, v 
kateremu je nekaj vstavljeno. Vendar to telo ni vaše telo, vendar je to telo na izposojo od 
drugih ljudi. 
 
TEHNIKA – VZPOSTAVLJANJE HARMONIJE ALI RAVNOVESJA Z LJUDMI, KATERI SO NAM 
DRAGI (posnetek 1:00:30) 
 

Da pa boste lahko vzpostavili harmonijo ali ravnovesje z ljudmi, kateri so 
vam pa dragi, ustvarite to cev. In ko se ustvari ta cev – povezava med 
srcem in zasnovnikom, zaznajte v sredini te cevi tanek lasek in ga 
spustite, kot malo tanko čakro ali spiralo proti osebi, s katero morda ste, 
jo želite povezati z vašim srcem in jo usmerite v smer med srcem in med 
zasnovnikom.  

Ni pomembno, ali ima ta oseba spojen ta kanalček ali ne, ali ima ti dve čakri skupaj ali ne.  
 
Nekako v to sredino jo spustite.  
Tako se bo pričela harmonija med vami ali razmerje ali neko sorazmerje ali, 
upam, da Sem našel pravi prevod, se pravi, to balansiranje ali enakopravna 
plast. Tako, da v tej smeri si vsekakor, vsekakor pomagate. 
 
 

 
TEHNIKA – PRIŽIGANJE SVEČKE ZA VZPOSTAVITEV HARMONIJE V ODNOSIH (posnetek 
1:01:30) 
 
Kadar pa tudi tega niste zmožni narediti zaradi takšnih ali drugačnih stvari ali postavitev, pa 
preprosto:  
 

Vzemite eno belo svečko, eno lila svečko, eno zlato svečko – kakršnokoli. 
Lahko je čajna.  
Dajte jo na levo dlan. Na levi dlani jo podržite pod srčno energijo, se pravi, 
tako kot bi jo dali nasproti srca in vse misli usmerite v to, kaj se dogaja na 
dlani.  
 

 
Naenkrat zaznate dlansko čakro. Dlanska čakra, energija, katera vibrira in se zliva v to 
plameničko. Naenkrat se zazna, kako se kotali energija preko plamenice in se sama poveže 
s srcem. 
 
Samo podržite. 
In ko boste hoteli malce odmakniti energijo od sebe, jo boste začutili, kako ste povezani s 
srcem in kako je energija telesa vzpostavljena. Prav začuti se, kot bi bili na štrikcu. Poigrajte 
se kdaj, tu in tam.  
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In ko imate to vez vzpostavljeno od srca, dajte informacijo, formacija – kako naj se drugače 
izrazim?, se pravi, svoje želje, svoje, svoje prošnje, se pravi, tisto nekaj, kar prosite ali za 
kogarkoli prosite od srca.  
 
Vsa informacija se bo vtisnila v pečat te svečke ali plameničke. To je lahko tudi zahvala, to 
je lahko karkoli.  
In potem, ko oddate vse, kar želite dati od sebe, da bi bili slišani ali uslišani, potem 
podržite svečko in jo prižgite. 
 
Dajte jo, ali na svoj oltarček ali na mizico. Ali kamorkoli, kjer vam je lepo. Jo prižgite in jo 
pustite, da pogori. 
 
Ko takšna svečka pogori, vse misli, vso energijo transformirate kot ta zapis v njo. Skozi to pa 
dejansko prehaja informacija v Nebo. Iz Neba pa gre direktno nazaj v osrednji svet ali vmesni 
svet med Nebom in med Zemljo, kjer vas potem tudi uslišijo in dobijo dovoljenja vodniki in 
zvodnice, da smejo spremeniti določen program in vas povezati ali blagosloviti. 
In to zato, ker so usojevalci potem dopustili, da se to in to sme narediti. In tako lahko od srca 
prosite in marsikaj naredite in ste uslišani. 
 
Jaz bi nekako dodal takole: 
 
V času Božiča, v času  vaših praznikov, ni pomembno, ali je čisto Božič Božič ali božični večer 
ali pa novo leto ali staro leto, se pravi, kjer se prevesne eno obdobje v drugo obdobje. 
Pomembno je, da začutite, da nekaj starega odhaja in da nekaj novega prihaja.  
 
Na podlagi tegá boste vi, ko boste zaznali to in če boste darovali to, dajte Nebu in ne 
Zemlji, dajte najprej Nebu podariti LUČ od LUČI. To pomeni, da darujete LUČ od SRCA. 
 
LUČ od LUČI je najvišja frekvenca, katera prehaja od srca.  
To ne morete zaigrati. Ne morete biti zavistni in dajati Luč. Ne gre! Lahko ste ljubezen. 
In res v momentu, ko ste popolnoma hvaležni, ko se res spravite v to ravnovesje, takrat 
dajte pečat.  
 
To LUČ podarite k Nam. Podarite jo  Višji energiji ali pa direktno k nam. Ne Bomo jo dobili v 
direktni liniji skozi zemeljske plasti, skozi vilinske sfere. Nikakor ne! Vendar, dobili jo bodo 
Vilini. Mi pa sodelujemo z Vilini in Bomo potem videli, kaj in kako, ker Bomo še mesec dni v 
vilinskih sferah. Tako vas Bomo uslišali in tako Bomo videli, kako vam lahko še dodatno 
karkoli doprinesemo. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Ko boste darovali in kadar boste darovali, to, ta ostanek od teh svečk – če boste imeli čajne, 
ostane res zelo malo, vendar dovolj, da trohica svečke ostane. Zdrobite jo v prah in jo 
posujte po travi kot v nekakšni spirali.  
Tako se bo energija srca in ljubezni povezala z globino zelenja in bo vstopala v to energijo. In 
ko vstopa v to energijo tega zelenja, boste nekako uslišani tudi iz sveta, sveta patuljčkov, tudi 



 

 34 

iz sveta Življenja po sami Zemlji in bo Zemlja tudi dokaj milostna v primerjavi ali do kogarkoli. 
Tako, da izkoristite ta božični ali novoletni čas. Vendar najmočnejši bo ta praznik Božiča.  
Vendar, ne zato, ker je Božič, vendar zato, ker se tema najbolj odpira k Svetlobi, zato, ker so 
tukaj obredi, kateri so nekako tako ali drugače postavljeni, vendar zato, ker Smo se Mi 
masovno odločali, da Bomo v času, ko boste najbolj sproščeni, ko boste nekako v največji 
ljubezni in harmoniji, obhajali tudi vse od vsakogar. 
 
Jaz bi za konec nekako dejal le še takole: 
V veliko veselje in v veliko čast Mi je sodelovati z vsemi vami samo zato, ker ste bitja 
prebujenja. Vsi vi delate na nečemu, da bi premaknili svet, da bi zamaknili in prestopili čas, 
da bi uživali v momentu, tako vi kot tudi tisti, kateri so za vami. 
 
Vendar si pomnite in si zapomnite! 
Vaš čas je neprecenljive vrednosti. Morda imate res gorke izkušnje – takšne ali drugačne. 
Vendar vsak spomin močno, močno šteje in pošteje. 
Tako, da, ko boste videli veličino svojega življenja Bom zagotovo, zagotovo eden izmed Tistih, 
kateri se Bom veselil radosti vstajenja, ker verujem v vsakogar, da bo zmogel spremeniti svoj 
program ali izpolniti postavitve, za katere je čutil in začutil, da se bo boril, da se bo postavil in 
tudi sestavil. 
 
Mnogo bitij se skozi vas sestavlja. In verjemite! 
Kar je tukaj morda grenkega, trpkega, bo zagotovo v bodočnosti lepšega. Ker tisto, kar se 
ozavestite tukaj in sedaj, je ozaveščeno. In to se prenaša naprej v spominu, v momentu in v 
obstoju. 
 
Naj bo ta trenutek tako kot košček mivke ali peska v puščavi, kateri nekako prestopa in se 
spaja. Drobcen delež ni nič v primerjavi s puščavo. To je le en spomin.  
Ko pa daste več mivke skupaj, pa nastane ogromno sito, katero v puščavi še vedno ni nič. Ko 
pa od vseh vas daste ta sita skupaj, pa nastane veličastna kreacija, veličastna prebuditev, 
veličastni jutri, kateri spreminja vse od vsakogar. 
 
Naj vam bodo prazniki – prazniki miru, prazniki ljubezni, prazniki spoštovanja in uživajte v 
njih, predvsem pa tudi v sodelovanju z nami. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 


