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SVET ANGELOV 
Lana, Maribor, 29. decembra 2015 
 
Takole. Postopoma bomo dejansko lahko tudi pričeli. Najprej pa lep, en lep topel, srčen 
pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se danes ali bolj v večernemu času, zbrali za vas. 
 
Najprej bom Jaz Tisti, kateri bom spajal vso to Veličino, katera se je nekako pripravljena 
povezovati za vas, za nas in za vse skupaj v celostno celovitost zemeljskega stvarstva, da vam 
podajamo znanje, da vam podamo različno postavitev, različno strukturo vsegá, kar vi 
potrebujete in vi nekako rabite, porabite za razširitev svojega znanja, za dotik srčne energije, 
za ta vaš praznični čas – kako naj se drugače izrazim?, da bomo nekako zajeli neko celoto 
vsegá, kar je za vas izjemnega pomena. Hkrati pa tudi za nas, ker je tematika sila, sila 
zanimiva.  
 
Ta čas tega spajanja ali nekega razčlenjevanja, obrazlaganja ali podajanje te Veličine je 
vsekakor pripadala prav Meni. Moje imenovanje je preprosto le Brahma, Brahma 
Brahmanjurski ali Brahma Visočanski. Res lepo in toplo, srčno pozdravljeni tudi iz Moje 
strani. 
Če želite imeti malce več svetlobe, si vsekakor lahko prižgete. Mene to nikakor ne moti, ker 
vidim, da nekateri bi radi nekaj zapisovali. Tako, da, vsekakor, kar izvolijo. 
 
Takole. 
Svet Angelskega stvarstva je tematika, po kateri se bomo nekako danes ali nocoj pri vas tudi 
sprehajali ali prehodili. 
 
Svet angelov je pravzaprav svet nižine, globine, širine in tistega nečesa, kar vam je najbližje 
in najbolj potrebno za razvoj vaše prve duhovnosti.  
 
Angelski svet je nekaj najlepšega, najbolj žlahtnega, kar lahko človek človečanstva doseže, se 
dotakne in tudi poveže.  
 
Svet angelskega stvarstva je nižji od svetá Vilinskega stvarstva, vendar je zato še nekako bolj 
veličasten, ker v ta svet lahko vstopajo tudi sile življenja, sile Zemlje, sile tistega rajnega sveta 
ali rajnega stvarstva.  
 
Angelski svet je svet najnižje nižine ali plitvine, nečesa, kar se radosti, kar pomaga in po 
čemer najnižji človek človečanstva ali duše tudi najbolj hrepeni.  
To je prva izven telesna postavitev, kjer se lahko duša odloči in tudi obstoji in se več ne vrača 
v živi zemeljski svet. 
 
Svet angelskega stvarstva je nekako razdeljen na dva dela – nižinski svet, kateremu je nekako 
postavljen Svet angelov, kateremu se nekako naslanja ali povezuje religija, vera, različna 
dostojanstva, različne postavitve. In Svet angelov je energija, h kateremu se naslanjajo, 
zovejo in ustvarjajo. 
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Svet angelov je svet ustvarjanja. Svet ustvarjanja pa je pravzaprav nečesa novega, kar lahko 
skreirate, če si nekako v prispodobi, ko nekako podajate in nekako povlečete, pridobivate 
različna znanja ali želje.  
 
V SVET ANGELOV VSTOPAJO TUDI RAJNI 
 
V Svet angelov vstopajo tudi rajni, vendar le tisti, kateri so nekako v času življenja dosegli 
takšno stopnjo razumevanja in takšno stopnjo časti, da se nekako odločajo za višjo 
postavitev, v višjo gradnjo in so v času življenja dokaj dobro izživeli zadnje ali predzadnje 
vstajenje ali življenje.  
To pomeni, da v takšen svet zmorejo vstopiti tudi rajni, kateri lahko v svetu angelskega 
stvarstva potujejo nekaj časa, del poti ali pa celotno pot in lahko postanejo tudi nekdo, 
čemur vi nekako namenjate besedo Angel. 
 
Tako, da tudi vaši rajni lahko del poti postanejo Angeli ali Bitja svetlobe, Bitja pomoči, Bitja 
razumevanja, Bitja podpiranja, Bitja razsvetljenja ali delnega vstajenja, kateri vas nekako 
obhajajo, k vam tudi prehajajo in vas v času, ko srčno hrepenite po nečemu žlahtnemu, po 
nečemu iskrenemu, po nečemu, kjer žalujete ali se nekako obračate na svet Višjega 
sfernega stvarstva, se lahko dotaknete prav angelskega sveta. 
 
Tako, da nekateri Angeli so lahko tudi vaši rajni, kateri vas spremljajo del vašega življenja, 
dokler se njim ne izteče dokončna naloga, ali dokler skozi pomoč do vas ali v čakanju 
nekoga od vas, ne dočakajo in ne zaključijo neki ciklus, toliko časa so lahko tudi vaši čuvaji, 
vaši pomočniki ali vaši razsvetljeni. 
 
Sila redki so pravzaprav rajni, kateri dobesedno se prelijejo v angelske peruti, v angelsko 
energijo, v angelsko nižino in postanejo svetlobno sijoče bitje, v belih oblačilih, v beli 
kristalno snežni beli barvi, z velikim sijem in velikimi perutmi.  
 
ANGELI SIJOČE ENERGIJE IMAJO PERUTI 
 
Vsi Angeli, kateri so Angeli in ostajajo Angeli, imajo in dobijo ali pridobijo obliko peruti. Te 
peruti imajo v hrbtnemu delu nekako vraščene ali pridobljene.  
Angeli imajo peruti zato – ne zato, da letijo, ne zato, da prhutajo, vendar zato, da skozi 
peruti, ko povežejo hrbtne peruti v celotno energijo, lahko dobijo krog, lahko dobijo kot 
odboj, kot svetlo nit, kot nekaj, kjer se signal odbija in povezuje z različnimi sferami, 
različnimi energijami ali nižinami.  
 
Zato lahko Angele nekako razdelimo na tiste Angele, kateri so del poti Angeli in so nekako 
v prispodobi vaše poznane osebe ali podobe, kateri so rajni in se vračajo k vam, za vas 
skrbijo in vam pomagajo del poti – skorajda nikoli niso celo življenje ali vaše življenje, razen, 
da je vaša pot morda malce krajša in tako nekako ostajajo, vendar le toliko časa, dokler ne 
zaključijo tegá, kar imajo v sklopu kot dobrobit človečanstva tudi za zaključiti.  
 
Angeli, kateri dobijo peruti oziroma nekako pridobijo stare podobe, stare energije v obliki 
peruti, pa jih imajo vedno v nekakšni takšni, malce srčasti obliki in imajo sijočo energijo – 
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so topli Angeli. To je, tu so Svetlobe, to je Bitje energije Ljubezni, Bitje nekakšne postavitve, 
kjer se vedno znova in znova in znova podajajo med ljudi in pomagajo sami Zemlji. 
 
Angelski svet je svet med življenjem, katerega poznate in med svetom svetlobe Višje energije 
ali Vilinskega stvarstva, od katerih višje se nihče več ne uteleša. Lahko pa iz višinskih sfer 
prehaja v nižino, pomagajo, usklajujejo, sestavljajo, postavljajo, kjer je nekako dominantna 
Zemlja. 
 
Vam vlada predvsem Zemlja, zemeljska bitja in zemeljska energija. To je tisto, s čimer se vi 
noč in dan skorajda soočate, spopadate, postavljate. In angelski svet ima tukaj eno 
najmočnejših postavitev ali energij. 
 
ANGELI SE POVEZUJEJO Z RELIGIJAMI 
 
Najprej se povezujejo z religijami, z nekakšnimi religioznimi postavitvami, kjer v, v teh 
energijah so ustvarjeni ali poveličevani tisti izbranci, kateri dobro delajo za vas. 
 
Tako se v cerkvah najdejo in nahajajo tudi dobra bitja, tudi Bitja svetlobe. Nekateri so morda 
ujeti ali zajeti. Nekateri pa so se prebudili in želijo biti dobri in delajo v dobro vas. Večina pa 
je vedno povezana z Zemljo in s tokom načina življenja –  cerkve, inštitucije ali česa kot, kjer 
sije, morda kakšne druge religije ali kakšnega drugega postavitvenega reda. Se pravi, na 
podlagi tegá se Angeli odzvanjajo iz Neba. 
 
ANGELSKI SVET JE LAHKO REINKARNIRAN V ČLOVEKU 
 
Potem pa imate Angelski svet, kateri je nekako ujet v svetu življenja tukaj in sedaj, kateri se 
morda reinkarnirajo v samega človeka. 
 
Kako spoznati Angela v samemu človeku? 
Ima mile poteze. Ima toplo energijo. Je sočuten. Je vedno pripravljen pomagati in ne 
razmišlja, kaj ga bo doseglo – tudi zlo, kljub njegovi lepoti darovanja ali žrtvovanja za 
druge. 
 
To pomeni, da takšni ljudje imajo običajno neko osnovo iz Angelskega sveta ali pa iz svetá 
Vilinov ali Vilinskega stvarstva. 
To je tisto nekaj, kjer se nekako svet Svetlobe preliva tudi med vami kot utelešenimi 
energijami. 
 
ANGELI ZEMLJE, GLOBINE 
 
Potem pa imate tudi svet Zemlje ali globine. Torej, tudi Svet globine ima svoje poslance ali 
Angele. 
 
Vendar, ti Angeli so pravzaprav drugače obarvani.  
Imajo temno energijo. Imajo črno energijo. Črna energija govori o temu, da se prebujajo in 
da čistijo in postavljajo neke postavitve ali soodločajo od bitjih, katere bo nekdo izživel ali 
postavil.  
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Bitja svetlobe ali Angelski svet sodeluje v roki ali z roko v roki s to globino podzemlja ali 
podzemnimi Angeli. 
To niso Padli angeli.  
To so Angeli, kateri nekako služijo in poslužijo kot odposlanci iz strani Zemlje. 
 
So izjemnega pomena! 
Vi jih imate v cerkvenih postavitvah kot nekakšni odrasli otroki, kot mali otroci naslikani, a 
hkrati zelo zrele, stare duše v človeški podobi. 
To so mali Angeli, z malimi perutmi – kot pritlikave energije, katere imate postavljene ali 
ustoličene na samih cerkvenih postavitvah. Tako, da na to morate biti izjemno pozorni! 
 
Ta svet, prav ta bitja, sodelujejo z Bitjem svetlobe, Angelskim stvarstvom. 
To so edine energije, katere res intenzivno sodelujejo od Zgornjega in Spodnjega sveta.  
 
Kadar se pogajajo, kadar prihaja do svetá ali postavitve nekih mirovnih energij, se vedno ta 
dva svetova ali ti privrženci nekako sestankujejo. Sestankujejo pa se na najnižji točki, do 
tam, kjer seže vaš podplat. 
Zato angeli dejansko drsijo in se pojavljajo nekako v stojni obliki vas samih ali rahlo 
privzdignjeni od tal. 
 
Kadar imate nekako ali vidite vizualno z očmi ali v energijah, da je Angel rahlo vpet s podplati 
v globino Zemlje ali nekako do, ali do kolen ali malce pod nižjim delom kolen, se pravi, v 
globini Zemlje, govori, da je čas dogovarjanja in da je v momentu, kjer se dogovarjajo globina 
in Višina. 
Vi pa ste v sredini in Angeli, kateri vas obkrožajo in vam pomagajo – lahko so to tudi rajni, ali 
v sodelovanju rajni in Angeli Neba, se nekako vedno znova približajo vam, kadar vi nekako 
prosite, kadar vi molite, kadar vi iskreno naprošate za pomoč ali za postavitev, se pravi, se 
oni prvi odzovejo na vas. 
 
Oni so rahlo odvzeti od vaših vodnikov, zvodnic. To so tisti, kateri dejansko ves čas skrbijo za 
vas od rojstva, od začetnega vdaha pa vse do izdaha.  
Vodniki in zvodniki so običajno vaš team, vaša skupina, katera je nekako postavljena po 
strogi hierarhiji in so odgovorni vašim usojevalcem.  
To je tako kot piramidni sistem, h katerim ali s katerim se dogovorite za čas vašega 
popotovanja, kaj vse boste postorili in naredili. 
 
Angeli pa so zunanji. So pa opazovalci. So pa tako kot mirovniki, kateri nekako potujejo 
med vami in delajo navidezni kompromis ali pa nekako pomoč.  
 
Torej, če se vi obračate iskreno na Svet angelov, vam pridejo običajno, kadar prosite od srca, 
vedno po Nebesni strani. 
Kadar pa vi taktizirate in nekako naprošate brez čustev, pa se vedno odzvanja Angel globine 
ali Zemlje. 
Vendar, Angel globine ni vedno slab Angel. Vendar je pa vedno preračunljiv Angel.  
Tako, da morate vedno prositi od srca, če želite biti uslišani iz svetá Angelskega stvarstva. 
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ANGELI NEBA 
 
Vendar, ti zunanji Angeli so nekako, ne pripadniki vam, vendar so v vse splošno dobro, se 
pravi, to so tisti, kateri dejansko lahko se gibajo, pojavljajo, nekako premikajo iz časa v čas in 
vam nekako postavljajo postavitve, da bo za vas dobro in usklajeno. 
Predvsem skrbijo za duševni mir.  
 
Angeli neba so tisti, kateri v času vaših molitev, v času vaših manter, v času vsegá, kar vi 
nekako oddajate v svet duhovnega stvarstva, vzgajate ali častite in nekako krasite prostore z 
angeli, se pravi, je to čaščenje njihovega stvarstva. 
To je tisto nekaj, kjer njih na nek način pocrkljate. Vendar, vse to je v bazi Zemlje.  
 
Tudi Nebesni angeli, kateri so tisti mirovniki, sodelujejo in so postavitev ali filter duhovnega 
svetá prav za zemeljski svet. 
 
Ko vi duhovno rastete, ko vi duhovno zorite, ko vi zavestno veste, kako in kaj nekaj 
narediti, kako in kaj živeti in postavljati, vi lahko tako močno zvišujete frekvenco, da v 
nekih momentih tega angelskega stvarstva ne rabite več, zato, ker so Angeli tisti mirovniki 
ali pobudniki, kateri v prvih fazah dobesedno prestopijo in vas povežejo v ta duhovni svet. 
 
Kdo izmed vas ni obhodil tega sveta ali ga je hotel prestopiti in ga ne opaziti, ko ste se 
potopili v duhovnost? Nihče! 
Vsakdo se je spomnil na njih. Vsakdo se je zavestno oplazil tega sveta ali teh postavitev, kar 
pomeni, da je tako kot dih ali življenje Angelski svet osnova ali nekakšen filter med Nebom in 
med Zemljo. 
 
To se nekako odvija, ta svet, že tisočletja in tisočletja ali milijonska leta. In vsi tisti duhovni, 
kateri v času Zemlje ali življenja nekako izživijo ali so izživeli neki ciklus dokaj dobro in dokaj 
kvalitetno in so si prislužili s svojo milino in načinom življenja, ne ponovnega rojstva v novo 
življenje, so lahko izbrali le ta svet – Svet angelskega stvarstva. 
 
Vendar, to ne pomeni, da so oni lahko Vnebovzeti in nekako odmikajoči se. Ne! 
To je svet začasnega, nekakšnega vnebovzetja, kjer stojijo in se še dokazujejo in še nekako 
usklajujejo in še služijo in poslužijo. 
 
Svet Angelskega stvarstva je svet služenja in pomoči.  
Kar pomeni, da tisti, kateri nimajo izživete davnine v celi celovitosti, vendar so se v zadnjemu 
življenju lahko celovitostno izkazali, dokazali z načinom življenja, čustvovanja, nekakšne tiste 
topline, so si lahko pridobili titule ne ponovnega rojstva – Svet angelskega stvarstva. 
 
Tako, da, Svet angelskega stvarstva je torej začasna odskočnica med nečem, kar vi lahko 
ste, postanete ali živite. Vendar, iz tega sveta vas lahko kaj kmalu tudi pocukajo in pozovejo 
nazaj, če si Oni tako izberejo. 
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UJETI ANGELI 
 
Zato bodite zelo pozorni, zato je zelo dobro, da nekako v času, ko nekako žalujete ali pa se 
radostite ali radujete, ne zovete in ne prosite, da se vaši rajni ponovno ustoličijo ali ponovno 
vračajo v življenje, ker so morda prav v temu svetu ali v temu času lahko zelo srečni in jih vi s 
svojimi prošnjami – zakaj so odšli, da bi znova prešli, lahko spravite v nižino, v ta sferni svet, 
kjer dihate vi čisto plitvino. 
 
Takšnim Angelom se lahko reče ali imenuje tudi Ujeti angeli. 
Ker oni nekako pridejo tolažiti vas in ker imajo sočutje do vas, jih lahko tudi ujamete in jih 
spravite v svet življenja, v temu trenutku tukaj in sedaj. 
Zato jih kar naenkrat, te rajne, lahko zaznavate kot rajne, kateri se gibajo v prostoru, a 
hkrati čutite, da se jih ne morete bati in ni prav, da se jih bojite. Se pravi, in tudi jih ne 
začutite kot nekaj, kar bi bilo slabega, vendar, začutite pa njihovo bolečino ali jok. To pa je 
tisto, po čemer vi lahko ločite, da so se Angeli ujeli za vas ali med vas. 
 
TEMNI ANGELI 
 
Podzemeljski angeli ali Zemeljski angeli so tisti, kateri so v globini in so nasprotje od 
Svetlobe, pa so tisti, kateri se intenzivno po duhovnosti zelo zelo trudijo, da bi bili dobri, 
vendar so še vedno tisti, kateri so zelo pretkani Angeli. 
Oni nimajo še osvojene postavitve, da bodo dobri, vendar se trudijo dobro. Hkrati pa 
poslužujejo vsem globinam in vsem nižinam. 
 
Torej, Svet podzemnih angelov ali Temnih angelov, kateri se uporabljajo tudi v obredih 
žrtvovanja in darovanja, je pravzaprav svet te globine, v kateremu so ti Angeli še močno, 
močno nekako izraženi v služenju in bogosluženju.  
 
To in v ta svet seže, žal, tudi Cerkev. Zakaj prav Cerkev? 
Zato, ker je Cerkev, v imenu Boga, prelivala kri in vsaka religija, katera je v imenu Boga 
prelivala kri, je pravzaprav darovana, žrtvovana ali povezana s Svetom angelov tega 
nižinskega sveta. 
Le tiste religije, katerih pa, žal, ne vidim na Zemlji, da bi bile res čisto čiste, katere ne 
prelivajo krvi in so v večih tisočletjih, morda zadnjih življenjih, stoletij, morda bile bolj izrazito 
čiste, čiste in niso v imenu Boga prelivali krvi, pa ti Angeli imajo možnost prestopiti tudi v 
zemeljski svet ali v Nebeški svet. Se pravi, se skozi dejanja in služenja, preoblikovanja, 
zmorejo rešiti zaradi tistih, kateri jih zovejo ali nazovejo. 
 
Vi pa ste v sredini kot človek človečanstva, kot telo, kateri povezuje zgornji del, kot Nebesni 
del in spodnji del, kjer povezujete ta globinski svet. 
V svetu globine je torej Angelski svet, kateri se ne odzvanja na čustva, vendar na zahrbtne 
postavitve.  
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To morate biti zelo pozorni! 
Če ste pretkani oziroma, da delate pretkano in preračunljivo, da bi naredili slabo za nekoga 
ali nekomu, vedno, vedno se povežete s to globino.  
Vendar je, žal, mnogo takšnih, kateri zavestno delajo prav to, da se povezujejo v to globino in 
ne v to višino. 
Takrat se nekako življenje z žrtvovanjem ali bogoslužje nekako povezuje vedno z globino. 
 
ANGELI NAM DAJEJO ZNAMENJA 
 
Bodite pozorni! 
Kadar Angelski svet te globine ali podzemlja sebe zavestno postavlja v to, da bi vas 
prepričali v dobro, vas lahko tudi napadejo, če vi delate slabo in vas dobesedno pričnejo 
napadati, a vi to vzamete kot nekaj slabega.  
 
Kako ločiti, da vam Angeli dajejo znamenje? 
Pričnejo vas tresti. Pričnejo vas grabiti. Pričnejo vas dobesedno, kot bi vas trkali po telesu. 
Kot bi vas klofnili. Kako naj se drugače izrazim? 
S tem vas opozorijo, da to ni dobro, kar delate. In vedno znova zaznate piš iz nižine v 
Višino, kot bi veter zapihal od spodaj navzgor. 
 
Dajejo vam znamenja, da morda tisto, kar imate namen prositi ali prosjačiti ali narediti v 
slabo, ni dobro za vas. Takrat ima tudi postavitev svoje posadke ali izbrani, kateri se žrtvuje 
za vas ali vas izberejo, da vam bodo pomagali, lahko tudi za dlje časa nekako ujamete in 
nekako postavite na svoje strani. 
 
Bodite pozorni! 
Ko ste v Svetu angelskega stvarstva in ko se obračate na Svet angelov, morate vedno 
vedeti, da je Svet rajnih, da je Svet globine in da je Svet višine. 
 
TEHNIKA – KAKO SE OBRNITI PO POMOČ IZ SVETA RAJNIH  
 
Kadar se obračate na Svet rajnih ljudi in prosite njih za pomoč, vedno naredite zelo preprosti 
trik: 
Zavestno poslušajte najprej zvok okoli sebe – kot bi poskušali ozavestiti vse in vsakogar 
okoli sebe. 
Nato zavestno poslušajte zrak in zaznali boste pritisk v možganu. V trenutku se boste zlili v 
notranjosti in se spojili v svečastemu stanju znotraj sebe. 
Nato se osredotočite na srce, kot bi bili znotraj, v srcu in se naslonili na srce. In ko se 
naslonite na srce, zaznate migetanje na svoji dlani. To je tisto, ker veste, da ste v svetu 
prave energije povezani v pravi Angelski svet.   
Nato se lahko zavestno obrnete na rajnega in ga prosite za pomoč ali za postavitev, 
seveda, če čutite, da je ta človek v življenju bil dober in bil nekako predan, bil pripravljen 
pomagati, bil pripravljen sodelovati, bil pripravljen zavestno podajati in pristopati, je 
zagotovo v tej vmesni sferi, se lahko potem preko srca direktno obrnete nanj. 
 
Vendar vedno po temu postopku, da se spravite v notranjost, se napolnite na srčno energijo 
in takrat zavestno prosite in se obrnite na njega. 
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Takrat boste zaznali kot las energije, katera teče od srca in se odpre, tako, v širino – kot bi 
se nekako cvet odprl v višino, kot nekakšen lijak in se prične vrtinčiti energija, tako pred 
srcem ali pred srčno energijo. 
 
Ko vi prosite nekako rajnega za pomoč ali za sodelovanje, se potem rajni iz sveta Angelskega 
stvarstva približa vam, v to atmosfero, v to energijo. 
 
Svet angelskega stvarstva potuje iz Višine v ravnino, tako ne po diagonali in ne po plasteh, 
vendar, iz Višine se spuščajo do vas.  
Rajni, kateri so pa rahlo po diagonali tako, kot bi od spredaj, od glave, kot bi v višini glave 
potovali proti srcu, se pravi, iz takšne višine ali ravnine se približajo vam, v tej spirali ali v tej 
energiji, katera oddaja tisto, kar vi zavestno govorite ali oddajate prošnjo ali zahvalo ali 
karkoli rajnemu svetu, kjer čutite, da je bila ta oseba res dobra in predvidevate, da je v temu 
svetu ali času tudi obstala. 
 
Vendar, tudi če ta oseba ni v rajnem svetu, iz rajnega sveta se zagotovo odzove kakšen angel, 
pride do vas in vas on poveže lahko z Višino, če je odpotoval še višje. Se pravi, on usmeri 
energijo – kot bi jo od svojega srca ali dlani odnesel naprej in jo spustil proti željeni osebi. 
 
Tako lahko vi vzpostavite direktni kontakt s tistimi, kateri so dobri, svetli bili in živeli res 
tako, da ste čutili, da so bili ljubeči, mili in topli.  
Tako se nekako povezujete z njimi,  lahko kontaktirate in od tam potem dejansko rajni 
pridejo k vam, v vašo bližino in takrat njih zaznate. 
 
Da vam bo lažje, lahko predhodno tudi prižgete kakšno belo plameničko ali pa morda 
kakšno plameničko, katero je ta oseba imela rada. Ali pa prižgete kakšno glasbo, katero je 
ta oseba imela rada. Se pravi, jo pocrkljate z nečem, v čemer je ta oseba za časa življenja 
tudi uživala. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA S SVETOM ANGELSKEGA NEBA  
 
Kadar pa se vi zavestno želite povezovati s svetom Neba, Angelskega neba, pa naredite tudi 
takole, da zavestno lahko poslušate svet, potem poslušajte zrak, šelestenje zraka ali šepet. 
Padete v ta vakuum in padete v notranjost.  
Takrat v notranjosti, kot bi se znotraj odprli, kot Jahve pravi – od popka navzgor se odpira 
lijak ali energija vaše srčne energije. Energija srca se bo zlila navzgor kot velik, velik lijak.  
 
To je ena energija, kjer na vrhu nastane odprta cev in se na vrhu prične odpirati lijak. Ta 
energija tega lijaka pa raste na vašo srčno energijo.  
Bolj ste srčni, bolj ste iskreni v tistemu momentu, bolj ste nekako iskreno podani, višje bo 
segel ta lijak. 
 
Naenkrat se pripne na neko vašo avrično energijo ali avrični ovoj in se od tam še podvoji in 
razširi ta lijak.  
 
Takrat vi lahko prosite direktno določenega angela, ali ga imenujete ali pa ga preprosto le 
poprosite, da bi se radi povezovali z angelskim svetom, pri katerem pa si vi lahko pomagate 
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tudi s kakšnim kristalom, če vam je lažje, da v dlan daste kakšen kristal, kateri vam je drag ali 
ljub – morda kakšno kameno strelo, morda kakšen ahat ali karkoli vam je dragega ali ljubega 
in je nekako svetlega in podpornega. Zavisi od vsakega posameznika. 
 
Ko boste naredili to, ko naredite ta lijak, bo k vam prišla angelska skupina – lahko pet, 
devet ali še več. Zaznali jih boste višje. Oni so mirovniki. Oni prosto potujejo in se vam 
približujejo. Tako se oni lahko vam predstavijo in približajo.  
 
Spustijo se v lijak in v bližino vas, kot pred obličje. Takrat jih zaznate kot prijetno toploto, 
kot prijetno energijo, kot umirjeno, umirjeno harmonijo znotraj vas samih.  
To je prvo znamenje, kjer lahko čutite, da ste se povezali s tem Angelskim svetom. 
 
V temu Angelskemu svetu je izjemnega pomena tudi to, da zaznate to, da ozavestite, da se 
je nekdo odzval.  Takrat podvojite energijo. Pridobite dvojno močnejšo energijo.  
Ker, če ne daste signala, da ste jih zaznali, je to tako, kot bi bili oni nekako podani in se 
trudili za vas. Izjemno veliko jim pomeni, da se vi odzovete in nekako nazovete njih na to 
postavitev. 
 
Takrat se lahko z njimi iskreno pogovarjate. Običajno je en leader. Eden se pojavi in se vam 
približa. Se vam tudi predstavi. Če vam bo lažje, si zapisujte sproti in uporabljajte belo 
plamenico ali kaj takega, kar lahko večkrat v zaporedju uporabljate in si zapisujte njihova 
sporočila. 
 
POMAGALA – KARTE, NIHALO 
 
Svet Nebeških angelov se odzvanja tudi na karte, na vaša pomagala. 
 
Kadar uporabljate karte kot pomagala, jih vedno izberite tako, ko jih kupujete, da vas karte 
pozovejo, da vas karte pocukajo. Ne kupujte kart, če čutite, da so vam nekako tuje. 
Izberite karte ali pomagala, preko katerih bodo delali angeli ali zemeljski stvarstveni svet, 
morda tudi rajni, katere vas bodo dobesedno pocukale v trgovini, ko jih boste kupovali. 
 
Karte ne kupujte zato, ker jih ima vaš sosed ali vaša soseda. Karte ne kupujte zato, ker jih ima 
vaša prijateljica. Vendar jih kupujte le izključno tako, kot jih vi začutite in se jih vedno znova 
kar radostite. 
 
Če boste zaznali, da ste kupili prave karte, na katere se bodo odzvanjali ti Angeli ali ta 
Angelska nižina, se vi, ko kupite te karte, dobesedno kar radostite. To je znamenje, da ste 
pravilno izbrali. 
 
Kadar pri Angelih uporabljate morda tudi nihalo, ga uporabljajte v ta namen, da oni 
pomagajo ali vam oddajajo tudi signale ali pomagalo. 
 
In  kadar delate z Nebeškimi angeli, vedno dlan obrnite navzgor in vedno pustite in 
zaznajte, kako se prelije njihova energija preko vaše dlani, vedno preko vaše dlani, 
direktno na nihalo.  
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Takrat se zazna prijetna toplotna energija. Vendar, ne napadajte njih, da vam takoj podajajo 
sporočila.  
 
Poskušajte jih nekako zaznati, se z njimi povezovati. Ustvarite najprej prijateljsko vez. Če 
boste uspeli z Angeli ustvariti prijateljsko vez ali harmonijo, se bodo oni vedno in redno 
odzvanjali kar sami. Že čakali bodo na vas. Vas počakali in prišli in prešli k vam, da bodo 
lahko sodelovali z vami. To jih radosti. To jih časti. To jih crklja. 
Zato bodite pozorni na ta znamenja ali na te postavitve. 
 
POVEZOVANJE Z GLOBINO ZEMLJE 
 
Kadar pa se povezujete z globino Zemlje ali z nižino, pa vedno, kadar imate Angele Zemlje, 
uporabljajte kot pripomočke nekaj, kar je fizično zemeljskega.  
Nekako tisto, kar je kompaktno zemeljskega – ali kot karte zemlje ali kot kakšne paličice, 
katere ustvarjate za prerokovanje ali za pomoč ali za podanost. Se pravi, vedno uporabljajte 
nekaj takega, kar je bolj zemeljskega. 
 
Kadar zemeljski angeli sodelujejo z vami in vas želijo učiti in vam pomagati, je najboljše 
orodje ali pomoč, da si naredite, ali karte sami ali pa paličice ali karkoli pač uporabljate, 
sami. 
Lahko uporabljate tudi kamne, na katere narišite določene simbole tako, kot začutite. To je 
nekaj tako podobno kot neke rune ali nekaj takega, kot uporabljate nekateri za 
vedeževanje, prerokovanje, vendar je nekaj izjemno močnega. 
 
Kadar si vi želite nekako povezovati s svetom globine Zemlje in to s tistimi Angeli, kateri se 
trudijo za vas in niso slabi, a hkrati so še vedno ujeti in želite nekako, da sodeluje Nebeški 
angel z njim, tako, kot Smo na samemu začetku opevali, kjer se družujeta in povezujeta dva 
svetova, lahko k vam v prostor prihajata dva svetova ali dva časa. 
 
TEHNIKA – POSLIKAVA KAMNOV KOT POMAGALO PRI POVEZAVI Z ANGELI 
 
Če želite mir imeti na svoji strani, si naredite pomagalo: 
 
Pojdite ob reki, kjer so kamni. Poiščite nekako okrogle ali nekako rahlo ploščate kamenčke, 
različne postavitve ali velikosti. Poberite kamenje. Ne izbirajte in ne razmišljajte, koliko jih 
rabite. Vzemite toliko kot začutite, ker vas pozovejo in vam pokažejo. 
 
Nato si doma vzemite neke barve ali nekaj takega in pričnite risati po njih kar začutite. Nič 
drugega. Nič se ne opirajte na knjige. 
Vzemite kamen in po eni strani morda narišite le barvo. Jih le pobarvajte. In narišite 
določen simbol. Morda si en dan vzemite le za to, da boste slikali barve ali postavitve. 
 
Nato vse, kar boste vrisali v kamen ali na samo ploščico ali karkoli boste pač vzeli, si sproti 
zapisujte, da ne boste pozabili. Ker se vi v notranjosti gibate in premikate, v jedru 
notranjosti imate različna bitja, kateri se preko dneva ali ur večkrat zamenjajo, lahko tudi kaj 
pozabite. 
Zato si sproti v zvezek zapisujte, kaj naj bi barva pomenila. 
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Igrajte se. 
Razrešite in postavite. Morda barvo razporedite. Morda narišite kakšen simbol, kakšno piko, 
kakšno sulico – karkoli vam pač pade na pamet. 
 
Drugi del kamna lahko poslikate z drugačno barvo, če želite, ali pa ga pustite praznega. 
Tako si ustvarite svoja pomagala, da boste delali s svetom angelskega stvarstva. 
 
Ti Angeli so tisti, kateri se res trudijo za to, da bodo pomagali sebi in pomagali vam in hkrati 
vedo, da želijo iti navzgor. Kar pomeni, da bodo vse naredili in postorili, da se bodo čim več 
povezovali z Nebeškimi angeli, z Nebeškimi postavitvami. 
 
Ko imate takšna pomagala ustvarjena, jih lahko na koncu tudi blagoslovite.  
Lahko jih date v, v kakšno vrečkico ali pa jih zložite, nekakšno, na kakšno deščico, morda 
na kakšen bel list papirja ali na nekaj in jih date na sonce ali pa na luno, na polno luno. 
Lahko tudi na prazno luno, ni pomembno!, kakor boste začutili, da se energije neba, dneva, 
noči povežejo in premaknejo. 
 
Nato te kamne za 24 ur zavežite v kakšno tkanino. Lahko v temno. Čez pa dajte svetlo. Kot 
bi dali mošnjiček v mošnjiček. 
 
Zakaj najprej temno? 
Zato, da energije počijejo. Zato, da se vse skupaj uskladi in umiri. 
 
Svetlo daste preko temne zato, da se energija prebudi. Ste razumeli? 
Temno daste zato, da se energija najprej umiri vsega, kar ste prenesli. In potem bela energija 
to energijo požene in se energija obudi. 
 
Nato si izberite. 
Lahko v isto culico zavijete kamenčke vedno, ko končate. Ali pa si naredite kakšen 
mošnjiček. Kakorkoli že, te kamenčke vedno potem zapirajte v nekakšno culico, škatlico ali 
škatuljo in jih VEDNO POKRIVAJTE zato, da energija vedno lahko počiva. 
 
Kadar kamne daste razporejene in jih pustite razporejene, je iz okolice toliko energij, da 
vedno znova vplivajo na to. To se zavedajte in to si zapomnite! 
To je nekaj, kjer Angeli res potem bolj intenzivno sodelujejo z vami. 
 
Tako pač je v svetu narave, v svetu življenja ali v svetu prebujanja energij. 
 
Ko vi nekako sebi ustvarite kakšne pripomočke, so tako kot talismani –  ali sreče ali pomoči. 
 
Ko boste vi spraševali ali prosili pomoč angelskega stvarstva, vi lahko preprosto te 
kamenčke le nekako obrnete in z roko sežete v notranjost in povlečete odgovor. 
Dobesedno. Tako, kot bo padel. Vendar, vedno zaprite oči, ko boste vlekli, da ne boste 
gledali in izbirali. Se pravi, začutite energijo. 
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V dlani boste zaznali žgoče toplo prijetno energijo, kot bi vam nekdo obrnil dlan. Bodite 
pozorni na to! To je eden izmed izbranih angelov, kateri sodeluje z vami, da vas uči in 
pomaga. 
To je lahko ena prvih stopenj prebujenja, kako se povezati z energijo življenja, z energijo 
prebujanja, učenja ali učljivosti in hkrati tudi sodelovanja. 
 
To je tisto nekaj, kar je tisto, izjemnega pomena. 
Nato kamenček po kamenček na odgovor – kot začutite. Ali enega ali dva ali tri, obrnite in 
jih pustite. 
Tako boste dobili odgovor na vse, kar boste želeli. In hkrati tudi drugi, če bodo želeli različne 
odgovore, smejo seči v ta krog ali v to gibanje in izvleči določene kamenčke. 
 
Najbolje je, da jih imate v kakšnemu mošnjičku, v kakšni večji vrečkici ali žakeljčku, v 
katerega sežejo, da ne gledajo in da potem po občutku, ko vprašajo, tudi povlečejo 
kamenčke na površje. 
 
Tako kamenčke postavite in jih pustite. In kamenčke lahko različno postavljate. 
Lahko jih postavite v vrsto, kar pomeni, da lahko izberete tudi do devet kamenčkov in jih 
postavite v vrsto in dobite dobesedno točne odgovore. In ker imate zapisano in ker ste, ko 
ste ustvarjali barve, ko ste ustvarjali figure, ste ustvarjali tudi program zapisa, boste točno 
vedeli, kaj vam želijo tudi povedati. 
 
Ne izbirajte le tople besede. Izberite včasih tudi hladno besedo. Morda padec, morda udarec, 
morda tudi zlom. Morda zaključek. 
Se pravi, kar vam bo prišlo na misel, kar vam bo nekdo, kateri si bo izbral določen simbol, 
katerega boste postavili, ali narisali ali naslikali, vam bo tudi podajal to pomoč.   
 
V času Božiča in vse do nekako začetka ali prebujenja, se pravi, nekako do, do začetka 
januarja, novega leta, imate pravzaprav ta ciklus te moči nabiranja izredno mogočen.  
Se pravi, v temu času lahko pridobite mnogo angelov na svoje strani, kateri si vsak izbere en 
kamenček.  
 
Če boste s tem namenom nabirali kamne ali pobirali morda deščice ali paličice v namen, 
boste vedno znova zaznali, kako vam vsak posameznik izbere in pokaže, kateri kamen bo 
uporabljal. 
Čez čas boste dejansko zaznali, kako lahko vsak Angel izbere neko pomagalo zato, da vas bo 
učil, premaknil in postavil. 
 
In ko se boste dobro naučili in dobro nekako postavljali, predvsem je to zelo dobro za 
začetnike, za tiste, kateri so v prebujanju duhovnosti in v prebujanju, ali sestavljanju ali 
prošnji, lahko dejansko zaznavajo različno gostoto energije pri vsakemu simbolu, katerega 
ustvarite. 
 
Vi lahko tako ustvarite tudi lističe kot pomagala. Lahko tudi nekakšne ploščice. Lahko tudi 
lesene paličice. Lahko tudi od nekakšnih sadežev ali plodov kakšne pečkice, se pravi, vse, kar 
je iz narave. 
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Ne pobirajte umetno. Umetno je umetno. Naj bo narava kot narava. 
Poberite iz narave. To je moč.  Zakaj? 
 
Ker, ko uporabljate naravne sestavine pri ustvarjanju ali kreiranju svojega pomagala ali 
čaščenju, lahko naredite tudi simbole ali zahvale. Se pravi, da se vsakemu Angelu posebej 
zahvalite ali darujete in rišete določene simbole ali postavitve na določen kamen, na 
določeno lubje, na določen listič ali kaj takega – se pravi, je lahko namen, da se vi povežete s 
točno določenim angelom. 
S tem jih pravzaprav častite. S tem jih lahko tudi pocrkljate. 
 
Kadar jih le častite skozi darovanje, lahko tudi te simbole ali dodelavo, lahko vedno znova še 
kaj dodate, vendar le po občutku, ker vam bo tisti Nekdo prišepnil, kaj je še za dodati in si 
boste sproti zapisovali. 
 
TEHNIKA – KAKO »POCRKLJATI« ANGELE 
 
Kadar želite angele pocrkljati, lahko naredite tudi takole: 
Prižgete svečko in njemu daste kot darovanje nekakšen simbol. Lahko nečesa, kar ste 
ustvarili. Lahko pa le listič zelenja ali cvet ali kaj takega, poleg same plamenice. 
 
Tako angela pocrkljate, ker se mu nekako ponižno poklanjate s tem in s tem se nekako on 
odzvanja lahko na vonj samega cveta ali na vonj neke gostote ali lepote. Se pravi, tako boste 
vi lahko skozi pomoč ustvarili povezavo med Angelskim svetom in med vami. 
Vendar, Angeli se vedno odzvanjajo na tisto, kar vi ste, kar vi dajete, kar vi podarjate. Zato 
je vedno pomemben namen.  
 
In predvsem, kadar kaj ustvarjate, ne bodite jezni!  
Ne delajte to takrat, kadar ste jezni! Ali pa, tudi, če boste tako začutili. Poslušajte sami sebe. 
 
Kadar ste jezni, ustvarjate drugačno energijo. Vendar, takšna energija bo vedno podarjena 
Angelu Zemlje ali globine. To pomeni, da pa se bo odzval nasprotni pol in izbral se bo angel 
globine – samo tisti, kateri vas bo zmogel programirati in sam svoj program spreminjati. 
Tako, da tudi v vsaki slabi postavitvi ali navidezno nedozoreli ali ujeti bolečinski energiji je 
lahko tudi nekaj dobrega ali dobro postavljenega. Tako, da nikar ne vzemite to kot slabo, 
slabo ali zanič.  
 
Nič ni nikoli zanič!  
Vse slabo je vedno zato, da se zgradi iz slabega dobro, da se iz dobrega naredi še boljše in 
najboljše. To so prvi koraki. 
 
ANGELI NAS DNEVNO ČUVAJO IN OČUVAJO 
 
Angeli so tudi tisti, kateri vas pospremijo v vdah. V prvih petih, šestih letih ali devetih letih, 
ko vi hodite, ko vi odraščate, se angeli ves čas intenzivno povezujejo z vami. 
Oni skrbijo dnevno za to, da ste vi nekako naravnani, da ste očuvani. Zato mnogokrat pri 
otrocih opazite, kako zelo grdo padejo, pa se vedno dobro izteče. Skoraj vedno znova. In prav 
vidite in se dobesedno ozavestite, kot bi nekdo popazil na njega. 
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To je tako, ko ti angeli z vami ali z otrokom bedijo, lahko 24 uric na fizičen dan. 
 
DNEVNI in NOČNI ANGELI 
 
Vendar, imate pa med Angeli tudi še dve vrsti angelov – Dnevne angele in Nočne angele. 
 
Dnevni angeli so tisti, kjer vi preko dneva bedite in imate občutek, da ste budni. Ko pa vi 
zaspite in ko pričnete toniti v temo ali v utrujenost, pa se tudi ta polja dnevnega in nočnega 
časa zamenjajo. 
 
Takrat pa pridejo Nočni angeli na površje. Nočni angeli pa so tisti, kateri tudi bedijo nad 
vami, vas čuvajo in nekako pazijo na vas ali da gledajo kot mirovniki, kot tisti, kateri 
obhajajo in vedno znova pogledajo na dušo, katera spi in lebdi nad fizičnimi ljudmi. 
 
Saj poznate – ko telo trdno zaspi, se tukaj, po prerezu, nekaj zgodi. Te čakre se nekako zlijejo 
kot v eno, eno celoto. Kot bi se čakra ob čakri povezala, se naredi prerez in se odpre širina. 
Tako kot na hrbtni strani, kjer se vstopa energija ali izstopa, tako se nekako dogaja tudi v 
sprednji strani. In ko vi zaspite, ko telo trdno leži in trdno spi, se energija duše sprosti in se 
zlije in izlije na površje. 
Duša prosto spi na telesni strukturi in na samemu telesu. Zato podoživlja in ker k njej 
prihajajo različni spomini, različni duhovi, različni tisti, kateri so kakorkoli zmogli vplivati na 
tok dogodka nekega časa.   
 
Nočni angeli, torej tisti, kateri ponoči bedijo in nad vami ne spijo, so tisti, kateri ves čas 
gledajo postavitve, kako bitja prihajajo, odhajajo, kako se soočajo in zato tudi sanjate. 
Tako, da, eno najtežjih nalogic imajo prav nočna bitja, da so nekako poštena.  
 
Vendar, včasih se zgodi tudi napad.  
Takrat oni nekako ne posegajo v ta napad, vendar počakajo, da vidijo, kaj se bo zgodilo. 
 
Kadar se nekako v času sna prične dogajati potem kot nekakšna halucinacija, kot nekakšen 
napad, kjer se srce fizičnega utripa močno podvoji in se pričnete znojiti in padete v nekakšen 
trans, šele takrat oni pristopijo in potem ločijo in vas zbudijo. 
Vi se niste zmožni sami zbuditi zato, ker vi ste dnevno bitje in ne nočno bitje. In zbudijo vas 
Angeli noči. 
 
On je tisti, kateri seže pod vaše zatilje ali pod vaše hrbtišče in vas kot zasnovnika dejansko 
premakne ali vas oprime, tako kot bi vas prislonil na dušo in potem vi dušo povlečete nazaj 
in tako se telo tudi zbudi. 
 
Če ne pride do tega spajanja, kjer se zasnovnik kot zadnje živeči poveže z dušo, se telo ne 
prebudi. 
Vi lahko dejansko spite in podoživljate, se znojite, vendar prespite to – ta napad, to soočenje. 
Vendar napadi pravzaprav niso napadi, da bi se vam maščevali, vendar se spopadajo deleži 
davninskih, tistih, kateri so naredili neki dogodek in tisti, kateri niso zmožni ozavestiti in 
spremeniti dogodek, se lahko znova spravijo v pretep, znova se lahko spravijo v jezo, 
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nejevolje ali znova podoživijo. Niso dozoreli, da bi spremenili tok dogodkov. Zato tudi vi na 
fizični bazi potem trpite nočno moro ali kaj takega. 
 
To je tisto, kjer Nočna bitja imajo izjemen pomen in izjemno moč, da skrbijo za red in za 
hierarhijo.  
Vendar, oni so zunanji. Oni so tisti, kateri opazujejo, kaj se v globini godi in ko vidijo, da gre 
predaleč, vas le nekako premaknejo kot zasnovnika in poskrbijo, da se telo zbudi. Takrat se vi 
kar tresete, kar drgetate, ker duša dobesedno pade v notranjost.  
 
Takrat oni odmaknejo vsa ta bitja, kot, kot, kot bi bili v neki areni. Si predstavljate, ko se 
spopadajo in pretepajo, ko sodnik stopi in loči vas od njih. Tako nekako Dnevna ali Nočna 
bitja Angelskega stvarstva skrbijo za vaš sen ali za vaše spanje. 
 
Ko nekako proti jutru se prične prebujati sonce ali vzhajati nekako sončna energija, se počasi 
nekako prebudijo in približajo Dnevni angeli in takrat se nočna energija odmakne in vas 
izpusti.  
 
Kar velik skupek je teh angelov.  
Vendar, Nočni so bolj suhljati, bolj visoki. Podobni rahlo vilinskim velikostim, vendar so 
izredno suhljati.  
To je tisto, kjer se nekako Nočni angeli ločijo. So pa bolj temni. V prispodobah nekakšnih 
temnih postavitev, rahlo rdečkastih energij, ker skrbijo za krvne strukture in za krvna bitja. 
Hkrati pa so lahko zelo umirjene energije. Niso slabe. So pa drugačne. 
 
Običajno nimajo čisto človeških podobic. Imajo rahlo, malce na vilinsko podobo, če jih na 
hitro pogledate. So pa nekako, malce srhljivi. Nekateri pravijo, da se jih bojijo. Vendar se 
nimate nečesa bati. 
Pomembno je, da veste in da se ozavestite, kaj kdo dela in kaj kdo postori. 
 
Dnevna bitja ali Dnevni angeli pa so svetli, so beli, so visoki, so polni, so visokoraki  ali pa 
nekako oddajajo umirjeno energijo in vam vedno pristopajo tudi na pomoč.  
 
Kadar pa se preko dneva kaj slabega godi, se vedno odzovejo nekako Nebeški angeli neba in 
to je tisto, kjer vam pomagajo in pristopajo. 
 
Torej, imate kar več plasti, tako spodaj kot tudi zgoraj. Kot podnevi kot ponoči. 
Vendar, Nočni angeli se povezujejo z globino Zemlje in so tisti, kateri nekako več ali manj 
prehajajo in so povezani z religijo, s cerkvijo. 
Dnevni angeli pa so povezava Neba in živega vsakdana. Se pravi, je pa to nekaj, kar je 
svetlega. Vendar, vedno je vse z roko v roki. 
 
Noben svet ni čisto ločen drug od drugega, ker se nasprotja privlačijo, ker je bistvo zmage 
Neba in Zemlje, da se združita in da sodelujeta. 
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DECEMBRSKI ČAS 
 
Ko so nekako ti cerkveni prazniki, ko so te nekako velike postavitve, kjer se marsikaj prebuja, 
običajno prihajajo in obhajajo vsi, tako Dnevni kot tudi Nočni, zavisi od vašega prižiganja 
namena plamenice. 
 
Ni pomembno, kako imate praznike postavljene. Vsi prazniki na Zemlji so umetno postavljeni 
in dobro preračunani, dobro postavljeni za tiste, kateri vodijo določeno cerkveno inštitucijo. 
Vendar, pomembno je, da v času teh cerkvenih praznikov ali postavitev najdete sebe in v 
sebi svoj mir. 
 
V času decembrskega časa imate izjemno intenziven ciklus čiščenja. 
Če opažate, dejansko vidite, kot, da kar bruha vse iz vas. Kot, da bi se želeli očistiti, kot, da bi 
želeli se izkašljati.  Vse povedati. Vse nekako postaviti tako kot sodi. 
Ne ustavljajte tega procesa. 
 
V zadnjih dnevih vašega leta nastane nekakšen lijak. Nad tem lijakom bedijo Angeli zemlje, 
Angeli neba, Dnevna in Nočna bitja in se nekako povezujejo z vami. To je tisto, na kar 
bodite pozorni! 
 
V koncu leta, tega vašega leta ali pa hkrati tudi deloma našega leta, ker že toliko časa Smo 
tudi prepleteni z vami, bi lahko že skorajda opevali, da je košček morda tudi našega časa ali 
našega zavedanja, je pomembno, da SPREGOVORITE. Prenehajte tiščati vse v sebi.  
Podajte se v pohod. Izrazite se. Izražajte se, ker leto, katero odhaja, je leto, katero odnaša. 
Hkrati pa tudi nekako zapira, kar vam je tiščalo na duši. 
 
Predvsem bodite čustveno iskreni. Tisto, kar tiščite v sebi, izrazite v temu letu. In ne 
razmišljajte o posledicah, kaj bodo drugi naredili s tem, z določeno informacijo. 
Vedno se obrnite na Nebeškega angela ali na Zemeljskega angela – zavisi, kaj si boste izbrali. 
Prosite za pomoč. In predvsem se izrazite. 
 
Leto, katero odhaja in leto, katero prihaja, naj bo staro, kar vas tišči, v staro leto, ker se 
potem prelomnica tudi zgodi. 
S tem, ko se izrazite, s tem, ko vstopate naprej, tudi čas hitreje vrtite, ker prebujate drug 
drugega. 
 
Ko vi razmišljate, da bi morda prizadeli s tem, ko bi kaj spregovorili, je morda to tudi res. 
Vendar ga tudi zbudite!  
Osebo, kateri spregovorite, kateri tudi podate določeno postavitev, svoje mnenje, svoj 
pogled, ga dobesedno zbudite in s tem mu pomagate. 
Tako, da vi bodite angel svetlobe in vsakega dneva!  
 
Vendar ne bodite pikri. Ne pikajte. Vendar, le izrazite se.  
To je razlika med tistim, kjer si nekoga privoščite in ga pomendrate zato, ker imate 
možnost, moč in voljo ali pa vašo željo ali med tem, da vi tisto, kar znotraj sebe čutite, 
daste na površje v upanju, da vas bo oseba razumela, da boste morda dogodek premaknili 
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naprej in da boste tir dogodkov zavestno potisnili naprej. Tako, da je izražanje izjemnega 
pomena. 
 
Tako ste tudi vi na Zemlji lahko lastni angeli – angeli življenja. Angeli, kateri ste 
NEPRECENLJIVE VREDNOSTI, mnogo večje, kot si sploh upate pomniti in zapomniti.  
Vse se vrti okoli vas. Popolnoma vse! 
 
Če ne bi bilo življenja, ne bi bilo vas. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo Nas. Če ne bi bilo Nas, ne bi 
bilo nikogar tukaj v temu času, v temu zavedanju ali v temu obstojanju, ker ne bi imeli kaj 
početi. 
Kaj bi tratili svoj lasten čas? Nikakor ne! 
 
Angeli življenja ste neprecenljive vrednosti, ker lahko prebujate svet, ker lahko premikate 
svet, ker lahko ozaveščate svet, hkrati pa izstopate iz starih vzorcev. 
 
Vsak spomin je energija. Vsaka energija pa lahko gosto se vrti in se vi v dogodkih ves čas 
skozi življenje premikate po enakih in enakih postavitvah ali pa se izražate, se izrazite in 
postavite nove temelje, nove okvire in nove postavitve. To vas pelje v vašo zmago! 
 
Ne glede na to, kako nasprotni sprejme to, verjemite – beseda je tisto, kar se najbolj 
zapikne, kar lahko najbolj prebudi in hkrati lahko tudi najbolj zaboli.  
 
Vendar, kdaj vi rastete? Takrat, ko trpite!  
Naj trpijo tudi drugi, vendar ne tako, da bi se vi izživljali nad njimi, vendar jih ozavestite. 
Odprite jim oči. Izrazite se, kaj vas boli, kaj vas prizadane, kaj delajo narobe, da vi trpite.  
Če bodo oni dejansko pripravljeni na ta tir sprememb, vas bodo poslušali, vam bodo sledili, 
bodo vse naredili, da se bodo spremenili ali vsaj prebudili in ozavestili program. Tako drug 
drugega premikate in drug drugemu pomagate. Zato bodite angeli življenja prav vi sami. 
 
Vendar, ne izživljajte se nad drugimi! 
Izrazite se in ne kopičite v sebi to energijo te bolečine, žalosti ali hrepenenja. 
 
Če od moškega pričakujete ljubezen, če od moškega ali partnerja, tudi, če sta nekako 
istospolnega nagnjenja, se izrazite. Izrazite, kaj želite, kaj vam manjka, kaj pričakujete in kaj 
v življenju veste, da rabite – to poiščite. 
Vendar, ne držite svojega partnerja v nekakšni lasti. Izpustite ga. Povejte. Izrazite se in 
stopite dalje. Stopite svoji sreči naproti. 
 
Vi ste angeli življenja, vi ste angeli premikanja. Vi ste angeli prebujanja. Bodite vzgled! 
Nekdo mora stopiti naprej. Nekdo mora premakniti energijo, da boste srečni in ne nesrečni. 
 
Angeli neba so srečni, ko ste vi srečni, ker so Oni premaknili vas, ker so vam dali pravi 
program, ker so vas na prave tire usmerili, ker so vas na prave postavitve postavili. 
 
Tako se dogajajo čudeži iz Neba ali iz Zemlje – iz kateregakoli svetá. Tam ali tja, od koder se 
vi usmerjate ali se usmerja vaš korak.  
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Vendar vi, kateri ste živi, pa lahko spreminjate in povezujete svetove zgoraj, svetove 
spodaj, čase in noči ali dneve, v katerih se premikate vi, čisto sami. Na to bodite pozorni! 
 
Drug drugemu bodite zgled. Drug drugega premikate in postavljate.  
 
V družini so otroci vaša slika. Zakaj? 
Ker se izraža vaša vzgoja, vaša ljubezen. Otroci so vaš filter. Vaš sistem. To je tisto, na kar 
bodite pozorni! 
Zato je pomembno, da vi, kateri ste modri, kateri ste zreli, kateri ste angeli življenja, da se 
ozaveščate, da vidite, kaj vas zmoti, da vidite, kaj delate napák ali narobe, da spremljate 
situacijo in jo poskušate sebi v prid premakniti in s tem razbremenjujete svoje male 
nadobudne otroke in ljudi, kateri vam sledijo. 
 
Če vam je v življenju kaj res naporno, res grenkega in delate z odporom, naredite korake in 
spremenite svet, pogled, mišljenje in premaknite se drugam, v drugačno postavitev. 
Poiščite morda pomoč. Poiščite svet zgoraj ali spodaj. Poiščite svet sogovorca, morda 
zemeljskega življenja ali Angela življenja. Poiščite drug drugega. Osrečite drug drugega. 
Predvsem pa vzpodbujajte in pomagajte drug drugemu. 
 
Vi ste center ali središče. Fizično telo je osnova za vse to, za skupek vsegá.  
Vi se vrtinčite tako kot Zemlja, kot svet diha in življenja. Okoli vas pa se giba energija 
nebesnega toka, zemeljskega toka, dnevnega toka ali nočnega toka. To je tisto, kar se vse 
naslanja na vas. In ne telo. Zasnovnik. Tisto, kar ste vi kot zadnja živeča enota, pa je res ta 
zadnji pečat, v katerega dajete največ pogleda, največ rasti in res poskrbite, da boste v 
življenju srečni in ne nesrečni. 
 
V življenju niste nekako prebujeni za to, da boste nesrečni, vendar za to, da boste 
spremenili določen pogled, določeno mišljenje, določeno postavitev. 
 
Zato si za konec leta izberite misel, kako boste vi nekoga vzpodbudili ali vzpodbudili le 
sami sebe. Postavite si cilje – korak za korakom.  
In ko jih dosežete, boste videli, vam bo Nebeški angel vedno hvaležen, ker bo Nebeški angel 
tisti prvi, kateri vas bo spremljal izza ozadja in gledal na to, kako se vaši vodniki in zvodnice 
postavljajo, usklajujejo in povezujejo. 
 
Tako, da, vedno se obračajte na tisto, kar je zgoraj ali pa na tisto, kar ste sami, ali spodaj.  
V resnici pa boste videli, da ste v življenju še kako zelo sami in v tej rasti še najbolj sami. 
 
Lahko se povezujete drug z drugim. Vendar opažam, da ljudje jočete in hrepenite po 
enakosti. Vendar, če ne izstopite iz prvega vzorca, v kateremu ste ujeti, ne boste pritegnili 
nič, če ne boste spremenili nič. Ne boste pritegnili k sebi enakega, če ne boste shodili.  
 
Kako bi lahko bili na kopnem, če pa ste ves čas v vodi? 
Ne morete biti na kopnem. Izstopiti morate iz vode na kopno in hoditi, da boste srečali tiste, 
kateri so na kopnem. Ali obratno. 
 
To je nekaj, kar Sem vam želel prišepniti. 
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Jaz Bom nekako predlagal, da bi naredili malce premora. Potem pa bi se obrnil morda na vas, 
da povprašate, da nadaljujemo morda z vprašanjem. Vendar, če je le mogoče, na kakšno 
takšno tematiko, katero Smo odpirali, da Bomo nekako razčlenili, morda še kaj dodelali ali 
kaj še dopolnili.  
Jaz pa se Bom za trenutek odmaknil in potem znova nadaljeval.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Znova Smo nekako povezani in znova Bomo lahko nadaljevali v temu toku tega 
nadaljevanja ali pogovarjanja, dogovarjanja ali usklajevanja. 
Ta drugi del je pravzaprav namenjen vam in vašim vprašanjem, vašim odgovorom. Rad bi se 
le za trenutek še naslonil na zadnji del tega predavanja. 
 
Energije so pravzaprav na vseh predavanjih glede na tematiko. Tisti, kateri svetovi so 
odprti oziroma, katere svetove odpiramo, ali čase ali prostore, se morate zavedati, da 
točno od tam tudi prehajajo.  
Tako, da, tako kot ste vi vpeti v več čase, tako tudi Mi odpiramo več časovnic  ali več plastnic.  
Tako na temu področju lahko dejansko vi lahko sodelujete in prisostvujejo vsa Bitja, katere 
Mi povabimo v koncept vašega življenja ali postavitve.  
V vašemu gibanju vašega kraja nekako postavljamo tako, da nekako sestavljamo te osnove, 
te postavitve, te grobe postavitve. To je tisto, kjer nekako v celoti nižine, tistega nekega 
vsakdana, nekako dokopljete ali na novo vzpostavite neko znanje, ali pa se ga spomnite ali 
opomnite.  
 
Vendar je vedno nekaj, kar človek človečanstva pozabi. Vedno znova, pa hkrati skozi to 
lahko vidi, kje je bil in kam vse je že prestopil skozi svojo gradnjo. Kar je znova zelo zelo 
dobro.  
S tem ozaveščate energijo, s tem opazite energijo in s tem dobesedno veste, ko srečujete 
ljudi, kam in s kom je nekdo povezan ali vezan. 
 
Le toliko Sem želel nekako vzpostaviti in še nekako dodati ali poudariti. 
Glede na to, da je ta čas namenjen vam, Bi nekako povprašal – kdo ima kakšno željo po 
vprašanju ali Bom Jaz nekako tudi odgovarjal v povezavi z vsemi ostalimi. Tako, da, kar 
izvolijo!  
 
»Če lahko jaz?« 
 
Izvolijo. 
 
»Najprej se zahvaljujem, da ste sploh, da ste sploh prišli v Maribor in se oproščam, ker 
moram nekaj vprašat, kar se ne nanaša na temo, ki je bila sedaj. Rada bi, če je možno, če 
mi poveste, kaj se mi je zgodilo 11. septembra, ko sem popoldan za nekaj ur popolnoma 
izgubila spomin? Popolnoma. Ničesar se ne spomnim od tistega dneva, še danes ne. V 
bolnišnici so naredili nekaj preiskav, pač nekaj testov. Jemali me tak niso resno, zato ker, 
pač nisem nič vedla. Poleg tega me, so nazadnje rekli, da verjetno je bil ta izguba spomina 
posledica poškodbe levega ramena, ki sem si tega tri dni pred tem poškodovala. Kakšna je 
ta poškodba, tudi, kljub temu, da so naredili rentgenske posnetke so ali pa so premalo 
dobro gledali. Jaz roke nisem mogla sploh ne premaknit. In ko sem pa nekje našla stik z 
vami, ste mi na nek način pomagali in je potem bolečina čez nekaj dni popolnoma izginila. 
Tako, da so testi bili opravljeni. Dokončna diagnoza oziroma odpustni listek je bil popolna 
izguba spomina, začasna popolna izguba spomina, verjetno zaradi poškodbe. In kaj je na 
tem?« 
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Zemlja vas je hotela odnesti ali zaključiti vaše življenje. Nebo pa je nasprotovalo in je udarilo 
proti Zemlji. Nebo vas je vrnilo nazaj, ker ni še vaš čas. Zemlja pa je hotela vaš čas zaključiti. 
Zato je nekako nastala pretrganina ali pretrgana energija takšnega reza ali postavitve. 
 
Temu izgubljenemu spominu ni povezana rama, vendar je bila rama posledica nečesa, kar 
vas je nekdo na bazi Zemlje poskušal že takrat iztiriti, da bi nekako udarili, morda z glavo in 
zaključili neko pot. 
To je bilo napad ali nekako Zemlja tista, katera je postavljala to energijo. 
 
Ko ste se nekako povezali z Nebeško energijo, ste vzpostavili kontakt s svojim jedrom ali 
bitom vsegá, kar je Zgoraj. Kot s tistimi, kateri pazijo na vas. 
 
Energija se bo znova vzpostavila in sharmonizirala. Tudi rama bo počasi se zacelila. Tako, da, 
ne bojte se, kar se tiče tega! 
Vi le večkrat Energijo svetlobe ali žarčenja, zlato energijo od zgoraj navzdol spuščajte v 
ramenski obroč in boste hkrati tudi zaznali, kako Nekdo polaga dlan nad vami. Večkrat, če 
boste pozorni na to, je tudi Jezus Tisti, kateri vam pomaga in postopoma, po koščkih ali po 
deležih sestavlja znova vašo energijo nazaj. 
 
Ni še vaš čas za to, da bi nekako zaključili ali pretočili sebe. Je pa vaša energija uma ali 
razuma zgoraj levo, se pravi, v avrični ovojnici. Od tam jo boste postopoma dobili nazaj, tako, 
da se bo po drugi strani znova povezala energija in boste spomin tudi dobili nazaj v celi 
celovitosti. 
 
Ne bojte se.  
Zemlja tukaj ni bila uspešna in tudi ne more biti uspešna, ker imate modrikasti ovoj, katerega 
imate v okolici zgrajenega. To je iz strani Neba. 
Kar pomeni, da tudi, če Zemlja napade, poskuša iztiriti nekoga, kateri je povezan v Višino in 
ne v globino, imate v sebi nekakšno energijo življenja. 
 
To je nekakšna, takšna vrtinčasta gmota, nekaj centimetrov velika gmota, katera se kotali. 
In to je tisto, kar je nekdo na bazi Zemlje hotel iztrgati ali pobrati. 
Če bi vam uspešno vzel to, vi ne bi bili več med nami. 
 
Ker pa je ovoj na nek način dobro zdržal in vas ni odtrgalo iz avrične ovojnice, ste nastanjeni 
v avri, zato ima Jezus dosti lažjo funkcijo in vam postopoma, postopoma, po malo in po malo, 
postavlja energije nazaj. 
Tudi vaši vodniki delajo na tej postavitvi. Tako, da, vsekakor, vsekakor se bo tudi to uredilo. 
 
Vi pa večkrat le zlato energijo skozi kronsko čakro vdahnite. Kar pomeni, da zgornjo 
energijo v avri povlečete v sebe in s tem boste sebi tudi znova energijo uma, spomina ali 
razuma, postopoma ugnezdili nazaj kot v prvobit tega svečastega energetskega pola in se bo 
energija spomina znova aktivirala. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
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»Jaz imam tudi zdaj eno vprašanje.« 
 
Izvolijo. 
 
»Se opravičujem. Tudi bo privat. Samo to me zanima – le, če se zdravnik odloči, da za štiri 
urno delo ali ne? To je prvo. Drugo, kar je, kar me zanima glede angelov,  ponoči – včasih 
sem imela izredno lepe sanje, ne. Zdaj me pa, zadnje čase, tudi kaj pretrese. Ali lahko tudi 
Nočne angele še posebej poprosimo za kakšno varstvo ali podporo?« 
 
Kar se tiče vašega dela, znate tukaj dobro urediti in uskladiti. Ne bojte se! Vse se vam bo 
dobro postavilo in uskladilo, kar se tiče tegá. Ne vidim, da bi bilo karkoli slabega ali da se bo v 
slabo vam odvijalo. Ne se bati! 
 
Kar se tiče teh nočnih energij, pa so to vpogledi ali soočenja. Ko vi nekako spite ali prosto 
lebdite, se energije dobesedno spajajo. Kot tisti, kateri so v davnini neki dogodek skreirali in 
so osnova za postavitev, da se je neki dogodek odvijal ali postavljal, so tisti, kateri prihajajo 
se oproščati ali ozaveščati dogodke. 
 
Ko se dogaja to, vi lahko še pred tem poprosite Angele noči za pokoro, za podporo, za 
morda lažjo obnovitev ali izven dimenzionalno energijo vpogleda. Vsekakor jih lahko 
prosite za pomoč, ker vam znajo zelo veliko tudi pomagati. 
Oni so tisti, kateri lahko res veliko naredijo prav, ko vi spite in nekako prosto lebdite. Tako, 
da, vedno se obrnite, tik, predno boste zaspali ali se potopili v svet noči, njih poprosite za 
pomoč. In to je tisto, kjer boste lahko dobili tudi to vrsto. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Jasara. 
 
»Jaz lahko?« 
 
Izvolijo. 
 
»Ja. Hvala najprej za vse. Vprašala bi pa nekaj, kar me zelo žuli. Zakaj ne morem nikakor 
priti do uslišane ljubezni, če lahko?« 
 
Pri vas je pravzaprav energija določene karme. Še, znate še kar nekaj časa čakati, predno 
boste vi nekako dobili tisto pravo ali energetsko izravnavo.  
 
Vi imate mnogo karmične energije, usedline ali postavitve davnine, kjer se v temu času še 
veliko sooča.  
 
Vi gradite sebe, zato, da boste vedno višje frekventno vibrirali in se boste skozi to močno, 
močno preoblikovali. In okoli vas nastaja določena energija. Ta energija se potem, višje, kot 
vibrirate, bolj intenzivno giba okoli vas in prične pritegovati energijo istega partnerja ali 
enake energije k vam. 
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Tako boste lahko zamenjali, kot vidim tukaj, krog ljudi. In skozi krog ljudi prideta dva 
partnerja, dva moška, katerega boste enega imeli za krajši čas, enega za daljši čas. Vendar, ni 
še tisti pravi čas, kjer bi se vi lahko popolnoma ustalili in dejali, da je to to, do konca vaše 
poti. To pa še ni. 
Vendar, boste pa imeli nekaj, kar vas bo pa vsekakor pocrkljalo. 
 
»Hvala.« 
 
Jasara. 
 
»Sem že jaz mogoče?« 
 
Izvolijo. 
 
»Hvala. Hvala lepa. Vse časti.  (Jasara) Sem hvaležna, da sem končno prišla v stik z vami. 
(Jasara) Pa bi najprej prosila, če vas lahko, poglobite v te makro gene oziroma za naše 
zdravje naš štirih – mojih dveh otrok, moža in mene. Potem, morda kakšno pomoč pri 
prebujanju pranskega duha? In pa, imam še eno vprašanje, zdaj, če, če je primerno za 
mene to karmično luščenje, če bi mi lahko samo povedali, katere svečke bi si nabavila za 
naslednjič, ko pridem na pogovor, pa pravzaprav jih imam s sabo. Kot zadnje bi še vprašala 
v bistvu, ko, ko mati rodi otroka in se pol umirita – kdo prebudi? Mati v bistvu? Najprej ste 
govorili v sanjah, pa smo bili potem vabljeni. Kdo pa zdaj tukaj v bistvu? Ker to ni, ne 
vem…« 
 
Kar se tiče otroka je vedno tako, da njegovi, tisti, kateri bedijo nad njim – se pravi, ko se 
prereže popkovina, se naredi ta utrip. In ta bitja najprej sprogramirajo otroka oziroma 
blagoslovijo, da Bom bolj nekako pravilno uporabil izraze, blagoslovijo otroka in od tam dalje 
gre potem iskra Ljubezni, ljubečnosti od otroka do matere in znova nazaj.  
Otrok je tisti, kateri vdahne. Mati je tista, katera čaka. Se pravi, znova, Energija je vedno 
tista, katera požene energijo povezave. 
 
Kar se tiče karmičnega luščenja je vedno tako, da vaši usojevalci oziroma tisti, kateri nekako 
razporejajo, oni določajo, katere plamenice boste potrebovali. Vendar, pred mesecem 
februarjem, marcem vam to ne morem zagotoviti, ker ste še v nekemu ciklusu, kjer še, ne 
upam si trditi, da bodo vaši usojevalci pristali na to, da se sme to tudi narediti ali postoriti. 
 
Drugače pa prinesite dve rdeči svečki, lahko sta majčkeno višji od čajnih svečk. Eno rumeno. 
Eno zeleno. Eno temno modro in eno rjavo. Rjava je lahko čisto čajna, mala svečka. Ne rabite 
velike. 
Te pa lahko prinesete tako, da so malo večje od čajnih svečk, zato, da gorijo nekako šest do 
osem ali devet uric, nekaj takega. Vendar ne nosite teh, res ogromnih svečk, ker je to morda 
potem prevelika nesnaga za vaš življenjski prostor. 
 
Kar se tiče pomoči vašim otrokom oziroma vsem vašim, Bomo vsekakor pobedeli nad vami. 
Ni nobenih oviric, kar se tiče tegá. Bomo blagoslavljali, mazilili in postavljali. 
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Predvsem v zaključku letošnjega koledarskega leta Bomo obhajali vse vaše družinske člane, 
kateri ste tukaj, v temu prostoru. Tako, da, nikogar ne Bomo izpustili, izgubili. Pa bomo nad 
vsakim malce pogledali ali malce blagoslovili. 
 
Kar se tiče pranskega duhá pa bodite izjemno pozorni na to, da ga budite v jutranjemu 
času, predno vstanete, se pravi, ko se prebujate, ko čutite, da se ravno prebujate.  
Včasih se zgodi, kot, da zaznate, da energija zdrsne v telo, ko se na hitro zbudite in se 
tresete, kot bi se prestrašili. Se pravi, to energijo je potrebno uloviti, zato se nekako, ko se 
zbudite, ne še hoditi naokoli. Ker, ko hodite, se s stopali zaprejo vse stopalne čakre in težje 
prebujate pranskega duha oziroma ga ne morete uloviti. Zato je to čas prebujanja najboljši. 
Takrat se nekako le skotalite iz postelje in naredite tehnike. In boste videli, boste hitreje to 
tudi zgradili. 
 
Bom pa še malo pogledal, kar se tiče tegá, da vidim, kako vam lahko še kako drugače tudi 
pomagamo, da malce morda naredimo zatiče in pospešimo to graditev. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo. 
 
»Potem pa bi jaz, če lahko?« 
 
Izvolijo. 
 
»Najprej lep pozdrav vsem vam. Tudi jaz sem zelo vesela in slišala, da ste spet v Mariboru. 
(Jasara) In ponižna zahvala Lani. (Jasara) Res, ponižna in iskrena zahvala Njej. Velikokrat, 
bom rekla, tisto, rečem: »Pozabim na Njo.« Ampak, res iz srca hvala, no. (Jasara) Rekli ste, 
da je odprt angelski svet. Jaz bi tudi se res iskreno zahvalila angelom. V začetku te moje 
poti sem veliko jih klicala, veselila se z njimi. Takrat sem bila zelo zelo srečna, moram rečt 
in res iskrena, iskrena hvala za pomoč, da ste z nami, lahko potrpite. Bi imela eno prošnjo, 
če lahko pobedite nad mojim vnukom, vnukom Lovrotom, sicer ima sedaj eno tako bolezen, 
ponovno, enako kot zadnjič. Malce prosim, popazite ga, pocrkljajte in božajte – karkoli, da 
bo uspešno prestal vse te stvari. Me pa zanima, me pa zanima recimo tole, ko sem se 
zadnjič peljala k vam na Vrhniko na delavnico, sicer sem bila malce nervozna, ampak neke 
energije so bile, ki so povzročile, da je počila, počilo vetrobransko steklo na avtomobilu. 
Hkrati se pa ne spomnim dela poti. Pa imam sicer občutek, da so zadaj za tem pa resnično 
bile neke take čudne energije, bom rekla, ne. (Da) To bi jaz malo? Bom pa samo eno 
vprašanje, če je bilo v redu postavljeno, pa mi samo odgovorite z da ali ne, glede pogovora 
z mojo prijateljico Martino danes, je ona zdrava ali ni? Najlepša hvala vam.« 
 
Ni še čisto tako kot bi moralo biti oziroma kot si morda ona želi ali pričakuje. Tako, da naj bo 
res pozorna, kar se tiče samega zdravja. Naj morda vnaša rastlino aloja vero ali pa nekako – 
to je tisto, kar raztaplja vse tisto, kar je nesnage v notranjosti. To naj vnese v sistem. In 
sprejme naj bioresonanco, vendar naj izbere res medicinsko usposobljeno osebje, da bo 
razbijalo osnovo energije ali teh bakterij ali virusov, kateri je v osnovi povzročil težavo, da 
ima potem to, kar ima. Da ne bomo nekako v širino tudi prešli. 
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Kar se tiče gibanja v poti v Vrhniko, vidim zemeljske sile, katere so nekako poskušale vas 
ustaviti, da bi se vi nekako premaknili oziroma zaustavili in ne bi prešli do nekega srečanja, 
kot vidim tukaj. Zemlja je udarila in počila. Svetloba je udarila in počila nad njimi. Zato se vi 
niste spomnili del poti, ker so vas dobesedno, kot bi nekaj odplaknilo, kot bi nekaj odgnali, 
pognali in je nekako zemeljski in nebeški svet udaril eden proti drugemu. Tako kot nekako v 
predhodni energiji ali predhodnemu odgovoru.  
Zato imate pač malce škode, vendar to ni po strani Neba, vendar po strani Zemlje. Vendar, 
tako je pač bilo. 
 
»Hvala vam za to.« 
 
Jasara. Kar izvolite naprej. 
 
»Lahko tudi jaz mogoče?« 
 
Izvolijo. 
 
»Iskrena hvala, da ste spet prišli in upamo, da boste še dostikrat prišli. In res, resnična 
hvala tudi Lani. Zdaj bi pa jaz mogoče izpostavila eno vprašanje: letošnje leto je bilo 
katastrofalno. Komaj sem zdržala. Jaz se velikokrat obračam sicer na vse vas, ki vas 
poznam po imenih. Meni je tudi ta Vladni Jahve, Jorgovanski Vladni mož, pa tak naprej. In 
vedno, ko prosim, prosim, naj se zgodi tisto, kar se mora, da je pač najboljše. Ne upam si 
nekaj konkretnega prosit. S tem, da je šlo, od druge, od sredine leta pa do zdaj, sam 
navzdol. Tak, da so me  videl, da sem bila že čist »fertik«, no, kak naj rečem, po domače? 
Nisem več spala ponoči. Bremenile so me neke stvari – glede zdravja, glede službe, glede 
vsega. Tudi odnosi. Vsi odnosi so bili na takih preizkušnjah, da se mi zdi, da se krog nekih 
znancev ali prijateljev vedno bolj krči. Zdaj pa me zanima, če sem se prav povezovala, če 
sem bila uslišana, če je bilo to, ne vem, katerega rajnega tudi kaka pomoč ali ne vem? V 
glavnem, kak vi vidite to situacijo? In najlepša hvala za vse.« 
 
Jasara. 
Kar se tiče pomoči, ste jo vedno dobili. Ne morda direktno od našega sveta, vendar od Naših 
odposlancev, kateri delajo za Nas. Tu in tam pa so prešli, tudi Jezus in tudi Jorgovan sta 
obhajala, ker sta obhajala tudi za Lano, Lanjuško in so potem obhajali tudi vas. 
Vendar, to so tako visoki svetovi, da imamo tiste, kateri so pod nami in nekako delajo skupaj 
z nami, tako visoki, da jih na Zemlji sploh ne poznate in so nekako enakopravni in so po isti 
liniji, kjer se odpre kanal, ko vi prosite direktno Nas, se pravi, prosite preko svojega vodstva. 
Vaše vodstvo, ker ni kompatibilno za to, da vas uslišijo, oni odprejo kanal in znotraj Njenega 
in vašega kanala se potem odzvanja glas do Nas. 
 
Če smo Mi v tistemu času morda vliti v kompaktno telo, se odzvanjajo drugi, kateri so 
namestniki za nas. Oni so tisti, kateri potem odpošljejo energijo navzdol. 
Kadar pa Mi nismo v kompaktni energiji, se pravi, da Smo v takšni energiji etra, pa se potem 
lahko prosto gibamo in odzvanjamo ali pomagamo. Vendar ste vedno uslišani. 
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Kar se tiče kroga ljudi – žal, bo razpadel zato, ker boste vi začutili, da ste jih prerasli, da ste 
izstopili, da imate drugačen pogled. Oni pa so tako, kot bi se vrtinčili še v eni gmoti enega 
starega programa.  
 
Žalostni boste zaradi tegá, vendar dopustite, da se oni v temu programu gibajo.  
Vi boste dobili nove ljudi. Vedno nove.  
 
Vendar, najbolje boli to, ker so domači, ker so najbližji. Vendar, tudi med najbližjimi ni 
enakih energij. Že od rojstva ste tukaj skupaj nametani iz različnih vlog, iz različnih svetov, 
iz različnih časov, kar pomeni, da tukaj, v temu času in v temu momentu se boste nahajali 
mnogi, kot bi se razbijali. Vendar le zato, ker greste vi v svoj tok, drugi pa nekako v svoje 
tokove.  
 
Zaznali boste, da ste eni, kateri ste Nebo, drugačni od Zemlje ali globine. Zaznali boste, kako 
so nekateri vampirski, kako so eni manipulativni, kako so eni zemeljsko škrti. Kako so 
pravzaprav še eni ujeti v Zemljo, vendar to pravzaprav so. Oni še ne bodo zgradili svojega 
lastnega programa ali jaza, da bodo odskočili ali se premaknili. Dejansko še niso prešli do te 
faze, vendar gre vsak v svoj tok. 
 
Vaši starši ali pristna energija, prvobitna, je drugje. Ni več porojena na Zemlji, ker jim ni 
potrebno. Zato jo nekako tukaj čutite in boste še zaznavali to osamo in nepripadnost. Žal, je 
temu tako. Vendar, v zaključni fazi je pomembno, da izpustite, zato, da potem pridobite in da 
greste svojemu fokusu tudi naproti. 
Žal, je temu tako. Vendar, višje kot boste rasli, bolj se boste gradili, lažje boste izstopili, ker 
boste videli, razumeli, doumeli in sprejeli proces Zemlje takšen kot je. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. Kar izvolijo, kdo želi še kaj …  
 
»Bom pa jaz, če lahko?« 
 
Kar izvolijo. 
 
»Najprej hvala za današnje predavanje (Jasara), pa tudi za predavanje prejšnje, Vilinci, 
(Jasa) ker sem sama v osnovi vilinka, da marsikaj razumem že, ne. Imela bi vprašanje, 
povezana s tema dvema predavanjema. Eno je, ali se tudi angeli oglašajo skozi števila, ki 
se ponavljajo ali so to samo Vilinci? In drugo vprašanje – obstaja tudi mogoče podzvrst 
Vilincev, ki imajo krila?« 
 
Vilinci so večplastni. Lahko se sestavljajo, prelivajo ali pa so čisti, čistokrvna energija. 
Prvobitna. Lahko so ujeti ali vzeti,  se potem gibajo in prelivajo in to je tisto, kjer se vse 
nekako, tista energija, katera vlada – če je v mešanici ali v ujetosti vladna vilinska energija, je 
potem tudi vladna ta energija, je vedno tudi Vilinec. 
 
Vi imate skozi števila nekako velikokrat poudarke ali postavitve tudi od vaših vodnikov, 
tisti, kateri je nekdo zraven ali poleg vas, kateri vam želi pokazati ali vam usmeriti 
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postavitev. Tako, da ni vedno nujno, da je od angelov ali od Vilinov. Običajno je to od tistih, 
kateri so najbližji vam, kateri najbolj bedijo in vas usmerjajo – kot vaša ekipa, če se Smemo 
tako malce pošaliti. 
 
Velikokrat pa angeli dajejo energije usmeritve kot kakšnih svetlih signalov svetlobe v 
prostoru ali vznika energije. Takrat zaznate, da je Angel v vašemu prostoru, ali pa vas obda 
kot neka ljubezen ali energija in se dobesedno kar razradostite. To je znamenje, kjer vas 
energija angelskega stvarstva potiska naprej in vzpodbuja. Tako, da ni nujno, da je vedno le 
Angel tisti, kateri vpliva na število, ali pa Vilinec.  
 
Vendar, se pa Vilini in Angeli dobesedno ločujejo. 
Vilini so lahko – ali v preobleki peruti, se pravi, da imajo višje in večje peruti, se pravi, v 
postavitvi energije ali pa jih preklopijo in jih skrijejo izza ozadja, kot bi se nalila energija in se 
tako pokrila. Zato imate običajno lahko kot, Bom dejal, kot bi človeka pogledali brez peruti, 
tako lahko izgleda tudi Vilinec. 
 
Tako, da, vilinska energija pa se po krilih ali obliki kril tudi razlikuje. Če so bolj špičasta 
krila, pomeni, da so bolj nadzorne in nekako vodstvene energije, katere so neizprosne. 
 
Kadar so energije peruti zgoraj bolj mehko energetsko postavljene, so bolj tiste, katere 
delajo mir. Kot bi imeli vojščaka in nekakšnega mirovnika. 
Se pravi, energije, katere pa lepo, samo, tako kot bi se gibale in nič izoblikovane, so pa tiste 
energije, katere vas v duhovnemu svetu postavljajo, gradijo. Tako, da, imate veliko različnih 
oblik ali postavitev, kar se tiče peruti. 
 
Angeli imajo manjše peruti. Vilini imajo večje energije. 
Vendar, hkrati pa peruti tudi shranjujejo zapise, njihove veličine in njihove postavitve. Če 
želite Vilina usmrtiti, mu morate odrezati obe krili. Takrat Angel ali Vilinec lahko tudi izdahne. 
 
V angelskemu svetu, če odrežete peruti Angelu, se on spusti direktno v fizično telo. Če 
odrežete ali uničite Vilina in mu odrežete peruti, izdahne in se pretoči v angelski svet, se 
pravi, po tej stopnji v nižinski svet in se potem znova njegove peruti prelivajo glede na to, 
kdo ga ima ujetega ali postavljenega. Tako, da, tukaj bi lahko še mnogo, mnogo, mnogo 
opevali. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. Izvolijo. 
 
»Res, iskrena hvala, ker ste nas počastili v teh prazničnih dnevih. (Jasara) Res, rada, eno 
tako radost, a ne, te. Hvala lepa. Ne vem,  je pa veliko angelov danes tukaj prisotnih. Jaz 
sem začutila, ker včasih sem bila zelo povezana z njimi kar nekak, čeprav, ja, delam z njimi, 
še vedno imam take povezave. Ampak, danes mi je tako nekako kot eno zunanje srce 
nabijalo ves čas, da sem vas komaj poslušala. (Da) Tako, da ne vem, kaj, kaj točno se je 
dogajalo? Zato, ker smo kakšne daritve dobili od Angelov? (Da) To bi me zanimalo. Pa če bi 
še mogoče kakšno besedo lahko rekli o Nadangelih? To sem mal pogrešala.« 
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O, vsekakor da. 
Kar se tiče srca ste imeli nekoga, kateri je stal za vami in je ves čas nekako stal in tako imel 
kot dlani nad vami in se je povezoval in pregledoval vaše postavitve, vaša darovanja, vaše 
pomoči in je gledal vaša življenja. Zato ste nekako zaznavali njegovo srce, ker je gledal bazo 
Zemlje in bazo globine. Hkrati pa vam je tudi nekaj podarjal. 
Tako, da vsi ste tukaj dobili daritve. To resnično nisem nič poudaril, ker se mi zdi že kar samo 
po sebi umevno, da vedno nekaj podarimo ali vas razbremenimo. Tako, da v tej fazi je tudi 
to. 
 
Nadangeli – da, teh se Nismo dotaknili.  
Nadangeli so pravzaprav vodstveni energetski poli. Se pravi, to je svet, kateri je nad Angeli. 
To je stroga hierarhija. 
 
Nadangeli so vladni nekako Angeli, kateri so samostojni. Oni lahko samostojno prehajajo 
kamorkoli želijo, vendar so v manjšini.  
Nadangeli so tisti, katere lahko Nebo ustoliči in jih odpošlje zato, da nekako so vez med njimi 
in vez, katero oni postavljajo z angeli in se ne povezujejo običajno z hierarhijo Zemlje ali 
globine.  
 
Oni so tako kot šefi. Če si predstavljate?  
V službi imate direktorja, h kateremu nekako se ne obračate direktno, vendar po različnih 
linijah te strukture. Enako je tudi v teh svetovih, časih in prostorih. 
 
Če pa se Nadangel odloča za to, da se bo povezal z vami, pa je običajno zato, ker se bo 
ustoličeval pred vami. To pa pomeni, da vas bo učil in postavljal. 
 
Gorje tistim, kateri se Nadangeli odločijo, da bodo ustoličevali vas ali vas postavljali. To 
boste res delali! Ne boste nekako lenarili. 
Takrat vas v duhovni energiji pričnejo prebujati od mrtvih energij, vam pričnejo postavljati, 
vas dajejo na preizkušnje. In oni so tisti, kateri vas res nekako zamajejo tla pod nogami – ali 
ste sploh zreli za to prebujeni ciklus ali pa ne. 
 
Nadangeli so čisto samostojni in so mnogo višji. Tudi po velikosti so višji, bolj kompaktni.  
In Nadangele nekako v zemeljski sferi, v zemeljskemu času veliko, veliko kličete. Veliko se 
nekako ljudstvo Zemlje obrača nad njimi ali nad njih. Vendar je težava v temu, ker se oni ne 
odzovejo, razen, da se enake energije srca, duha, karakterja in ŽIVLJENJSKEGA STILA, da si 
oni izberejo vas in pridejo do vas. 
 
NAVIDEZNI NADANGELI 
 
Drugače so navidezni Nadangeli. 
Ko vi nekako, na primer, na bazi Zemlje se dobite in pričnete klicati in zvati nekoga, kar tako, 
zato, da boste pridobili denar, da se boste nekako pomešali, nekako barantali, da boste 
delali, kar si pač želite – nikoli, verjemite, se ne odzovejo tisti, katere vi mislite, da boste 
dobili. 
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Vendar, te postavlja Zemlja, globina, katera navidezno ustvarja in kreira neko energijo. 
Predvsem pa jo kreirate sami z energijo želje, se pravi zapisa in se vedno bolj postavlja in 
prebuja energija. In na koncu se lahko ustvari iz nič energija življenja.  
 
Tako imate gibajoče zemeljske ali nadangele, kateri plujejo po Zemlji in so prosojni in se 
lahko kar prestavljajo tukaj in tam. Vendar so prazni. Niso od Boga ustvarjeni. Niso od 
Boga odposlani. Niso od Višje energije odposlani, vendar so odposlani od vas samih. 
To je tako, kot bi vizualizirali željo ali skreirali nekaj in jo potem prebudite. Na to bodite 
pozorni! 
 
Nadangele, katere zovete na bazi Zemlje, lahko nazovete vedno in povsod. Lahko si tudi 
drugo bitje pridrži titulo in nekako opeva: »Jaz sem nadangel Mihael. Jaz sem ta in ta.« In se 
igra z vami. In čez čas vidite, da se dobesedno lahko norčuje z vami, iz vas ali iz kogarkoli. In 
na ta način zaznate spremembo energije. 
 
Kadar so navidezni angeli, imate občutek teže in gostote nad sebe ali v sebi, kot bi vas bilo 
malce – slabino, kot, ne, ne počutite se ravno najbolje. Takrat lahko pritegnete te navidezne 
angele, katere sami lahko ustvarjate z mislimi, z energijami ali z dejanjem. 
 
Kadar pa pridejo in se odzovejo na skupinsko prošnjo ali na posamezno prošnjo, kjer je 
nekdo res v težki situaciji in res prosi – ali za življenje ali mu gre za življenje in se trudi, da bi 
nekako ohranil tisto iskreno bolečino in srčno energijo poda navzgor, pa se tudi dogaja, da 
pridejo Najvišji in takrat se zgodi čudež nad vami, vendar le zato, ker ste iskreni od srca. 
 
Kadar na bazi Zemlje nekako se dobivate in pridobivate in zovete, se nikoli Najvišji ne 
odzovejo, ker to je manipulacija. Da vi zovete nekoga kar tako zato, da se boste družili in 
zabavali – to je čista manipulacija. Nikar ne mislite, da se bodo odzvanjali Najvišji od 
Najvišjih!  Razen, kadar imate res iskreni namen se nekaj naučiti, nekaj zgraditi. Vendar, tisti, 
kateri zove, se mora tega tudi zavedati. 
 
Vendar, običajno je tako, da ni potrebno zvati.  Če ste tisti pravi, pridejo kar tisti najbolj ta 
pravi.  
Tako boste ločili. Tako se boste nekako gradili. 
 
Je pa res, da se je danes zaznavala ta angelska veličina angelskega neba. Angeli imajo svojo 
frekvenco, katero morda telo še najbolj izrazito zaznava, ker se več ali manj gibajo veliko v tej 
zemeljski sferi. Zato imate mnogi tudi občutek, da ste to energijo že kar malce prestopili v 
gradnji ali pa jo že kar malce pozabili. Vendar, tudi to je zelo dobro, ker Angeli so tisti, kateri 
prebudijo vas v vdahu in vas tudi počakajo v izdahu. Tako, da niso kar Bitja, katera bi kar 
prestopili. So pa res milostna in srčna. 
 
Jasara. 
 
»Mene pa bi zanimalo, kaj se dogaja v našem mestu Maribor glede splošno – populacije, 
mladine, starostnikov. Polno je bolezni, polno je brezposelnih. Polno je obupa. Polno je 
revščine. Družin, ki so v stiski. In me prav, prav zanima, kaj lahko kot mesto, kot meščani, 
kot skupnost naredimo? Koliko smo pomembni v bistvu tukaj v Sloveniji, za Slovenijo? Kaj 
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nas čaka v letu 2016? Kako smo kot država? Zakaj se je, toliko množično zdaj prebujamo 
ravno, ravno tukaj, pa na splošno v Sloveniji? In kako te sfere – angelske, nadangelske, 
vilinske – pravzaprav delujejo nad našo državico oziroma kake so posledice?« 
 
Zelo dobro vprašanje!  
Mesta, se pravi, ko imate mesto, imate množico ljudi skupaj v eni gmoti. Če bi to gmoto 
razbili in jo razpršili, bi izgubili moč v nekemu prostoru, v nekem času. 
Ker pa v samih blokih imate energijo, katera prosto prestavlja in se pretaka iz prostora v 
prostor, iz soseda na soseda in se zaznava ta energija, je lahko njihova energija za vas lahko 
zelo zelo moteča. 
 
Energija, kjer je več ljudi na kraju ali na kupu izgleda tako, kot bi v sam prostor dali veliko 
različnih predmetov, na katere se oprimejo energije in se predmeti navidezno obudijo ali 
zaživijo. 
 
V mestih bi Jaz predvsem svetoval, da je pomembna misel človeka. Najboljši in najbolj 
pomembni korak je ta, katerega ste naredili vi, čisto sami, da ste zapazili, da se nekaj dogaja, 
da zavestno opazite. Ker, če ne opazite, ne morete nič narediti in nič ne spremeniti. 
 
Pomembno je, da pričnete opazovati in ne sodelovati! Pomembno je najprej, da gledate, 
da vidite in da zaznate, kaj je vaše in kaj ni vaše. Ne mešajte se tam, kjer vam ni mesto! 
Opazujte. Ker s tem se dobesedno, kot bi se od vseh teh lovk odmaknili, povlekli v notranjost 
in hkrati se vaša energija prične kopičiti. 
 
Če želite pomagati takšnemu ljudstvu je, da greste tako kot v meditativno stanje ali v 
spreminjanje programa. Se pravi, kjer lahko od vas, od sebe morda oddajate misel, kaj bi 
naredili ali spremenili pri ljudeh ali za ljudi. 
Vi dajte rešitev v temu mentalu in vstopajte v ta prostor. 
 
Predvsem pa bodite pozorni! 
Ljudje bi se morali več gibati v naravi. Več bi se morali odmikati drug od drugega, ne pa 
poslušati drug drugega in padati v podrejene vloge.  
Premalo je denarja. Preveč je zapravljanja v mestnih jedrih. 
 
Mestno jedro je pravzaprav izrazito, da ljudje nekako kupujejo desetkrat več energij ali 
materiala po karticah, po temu, nekemu navideznemu denarju, katerega sploh ni. To je 
kartično plačevanje. Mislim, da Sem našel pravi izraz. 
Zaradi tegá je večja potrošnja. In v času decembra je v mestih desetkrat večja potrošnja, kot 
opažamo, kot kdaj koli v predhodnih mesecih. Večja je energija in tudi večje je kreditiranje. 
In ker je večje kreditiranje, je večja gosta energija nezmožljivosti ali nemoči poplačevanja. 
Zato se predvsem v mestnemu jedru ali v decembrskemu času ta energija žalosti predvsem 
tako zelo intenzivno tudi odzvanja. 
 
Ko pa se človek v sebe prične vleči in prične razmišljati, kaj bo in kako bo, da bo ugodil in 
prilagodil vse skupaj, pa pada v fazo žalosti in ujetosti. Takrat ni več srčne energije. In takrat 
se prične in še bolj izrazito izraža ta manipulacija in nadzor in tudi bolezen. 
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Predvsem v času, kjer nimate zimskega udara hladu, imate večjo populacijo bakterij in 
virusov, kateri še bolj intenzivno prodirajo v vas, ker je prava temperatura za razvoj bakterij,  
virusov, da preplavlja tudi svet. Vendar, ti virusi so umetno spuščeni. To ni tisto, kar bi kar od 
vas privrelo na plano, kar tako ali zaradi tega, ker je pač neka takšna postavitev.  
 
Žalost je osnova za to, da pade imunski sistem.  
Ko pade imunski sistem, pa pridete v točko, v postavitev, kjer v takšni energiji pride do 
rušenja programa, do bolezenskega stanja, hkrati pa zopet se začne ta ciklus te energije, te 
postavitve. 
 
TEHNIKA – RAZTAPLJANJE TEŽKIH ENERGIJ V MESTIH S SONČNO ENERGIJO  
 
Jaz bi nekako svetoval takole: 
Ko boste nekako na mestnemu trgu ali rahlo nad mestom – morda poskušajte iti na kakšen 
griček ali na nekakšen hribček, kjer boste zaznali mesto pod seboj. Vzemite si kakšen dan za 
izlet in se poigrajte s tem. 
Ko boste imeli mesto na vpogledu, naredite tako, kot bi zaznali sonce nad mestom in od 
sončne energije ali od velike kepe sončne energije naredite, kot bi naredili laske na mesto 
in sproščajte, kot bi mivko stresli nad mesto. Si predstavljate?   
In vsak droben delček mivke naj bo energetsko, po nitki, povezan s tem soncem. 
 
Tako boste preplavili novo polje in bo pričelo to sonce raztapljati energijo goste zmesi 
negotovosti, sovraštva ali neprijetnosti. 
Ker so mesta vedno skupaj stkana in vedno skupaj poveznjena, je edino možna energija na 
hitrega spreminjanja programa taljenje – to pa je ta sončna energija, kjer lahko stalite 
energijo. 
 
Ko se energija stali ali to polje tega oljnega predela, kjer se zgosti nad mestom – ko se to 
zgosti, imate šele možnost nekakega udara ljubezni ali posutja ljubezni. In šele takrat lahko 
pričnete s spreminjanjem programa, morda tudi nad vašim mestom. 
Tako bi vam Jaz svetoval. 
 
Lahko pa tudi iskreno prosite Angelski svet, kateri je eden močnejših energij, da lahko v bazi 
Zemlje ali globine vašega mesta, tudi naredi določeno spremembo. Lahko pa se tudi Mi 
malce sprehodimo preko mesta, pa Bomo videli, kaj lahko kaj naredimo ali postavimo za vas. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. Kar izvolijo! Kdo še želi kaj povprašati? 
 
»Jaz, če lahko?« 
 
Izvolijo. 
 
»Res, se iskreno zahvaljujem, ampak  me vleče domov k otrokom, ker sta še majhna.« 
 
Kar izvolijo. 
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»Hvala lepa.« 
 
Kar izvolijo. 
 
»Želim vam lepe praznike, vsem pa lep večer.« 
 
Hvala. 
 
»Če lahko, bi jaz imela še eno vprašanje. Najprej, iskrena zahvala tistim, ki so mi danes 
omogočili, da sem danes tu. Tako, da najlepša hvala. Lep pozdrav tudi vsem Gospodom in 
vsi, ki ste danes z nami, vsej hierarhiji. Vas čutim zelo močno. In  vas bi vprašala za eno 
vprašanje – mogoče mal več, če bi lahko povedal o numerologiji in pa o številih, ki so 
povezani s to numerologijo?« 
 
Kar se tiče numerologije je ena vez, že pripravljamo, da Bomo naredili prav druženje na to 
postavitev, ker to je res zelo obsežna postavitev, v katerih lahko marsikaj postavimo, 
zastavimo ali sestavimo. Vendar res potrebujemo malce več časa. 
 
Numerologija je sicer povezana s črkami. Ta energija je povezana z imeni in s postavitvami, 
se pravi, z blagoslovom kraljestev ali krajev ali časov in hkrati tudi karme. Tako, da skozi 
imena in priimke, predvsem skozi imena, čistite družinsko karmo. Kar se tiče skozi priimke 
pa širino, energijo vsegá pobirate ali usklajujete. 
 
Astrologija pa je pravzaprav napoved nečesa, kot neka popotnica, kot neka velika energija 
postavitve, kjer v tej veličini zmorete nekako tisto, kar ste se deloma dogovorili, uskladili in 
predvsem, kar NADZORUJEJO tisti, kateri niso ustoličeni in niso kompaktno vezani na vas, 
zmorejo nadzorovati in vam postavljati določene postavitve. 
Zato bi res potreboval več časa. To Smo se ravno zadnjič že na Svetu pogovarjali ali 
dogovarjali, da bi bilo dobro, da naredimo prav neko takšno daljše druženje – morda na dva 
dela, na dva predela, da bi nekako ločili prav te postavitve. Tako, da vam Bomo zagotovo tudi 
odgovorili. 
 
»Hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Samo prosila bi še varstvo malega vnuka Teodorja.« 
 
Vsekakor, da. 
 
»Pa novo bitje, ki je prišlo v našo širšo družino, to psičko, ki je res…   Hvala vam za to, da je 
prišla med nas.« 
 
Vsekakor, da. Jasara.  
Še kdo? 
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»Lahko še jaz eno vprašanje?« 
 
Izvolijo. 
 
»Najlepša hvala, da ste glih v Mariboru. Potem tudi za to, ker ste v bistvu proces, v 
katerem sem trenutno, za vso pomoč in vso podporo. In, imam pa eno vprašanje, dva 
dogodka, ne vem kako, skušala jih bom s sinom razrešit in me zanima, ali sem to dobro 
naredila? In v končni fazi, pa mogoče to, kar se energijsko še mogoče dogaja za tem 
problemom?« 
 
Vi ste razumeli marsikaj, doumeli. Vendar, nekateri pa še niso čisto razumeli, tako, da si 
upam trditi, da se znate na področju teh dogodkov še malce, tu in tam, malce spotikati ob to. 
Vendar, ne razlagajte kaj veliko. Poskušajte to kar spraviti v zaključno fazo. Sedaj je na 
drugih, kako in kaj bodo postavljali, razumeli in zgradili. 
Boste videli. Kaj kmalu boste videli, da je to skorajda popolnoma nepomembno in že 
zastarelo. Kot, da je nekako to že za vami. 
 
TEHNIKA – SPORI V ODNOSIH, POMIRITEV ENERGIJ 
 
Jaz bi vam predvsem prišepnil, da poskušate nekako zvizualizirati te osebe in med vami, 
nekako tako kot od vašega srca, ko boste popolnoma umirjeni, povlecite to zgornjo 
energijo v razpršitev. Vendar, ne razpršite to energijo direktno v njihovo srce – le do vaše 
avre. Kot bi nekako naredili dva laska do vaše avre. Na vaši avri naj se naslonita. In od tam 
se bo razpršila bela energija in jo fokusirajte direktno na njihovo srce. 
 
Tam se bo najprej pripela na njihovo avro in bo ta bela energija povezovala čas ali ta 
prostor med vašimi avrami. In takrat se bo od njihovega srca spustila zlata energija. Pri 
enemu je malce, malce energije. Pri drugi se zna spustiti bela energija – ni pomembno, se 
pravi, se bo iz srca spustila ta energija in se pripela. In naenkrat boste zaznali kot, da se 
boste razumeli. Energija se bo umirila. 
 
Vendar, ne pa deliti energije zlate naprej – le do vaše avre! 
Takrat se bo sharmonizirala energija. Eden se zna čez nekaj časa čisto odmakniti. Vendar, 
spustite! Naj tok dogodkov teče svoje smeri. 
Tako bi vam Jaz svetoval. Vi pa boste naredili, kot pač boste naredili. 
 
»Jaz bi še nekaj vprašala.« 
 
Izvolijo. 
 
»Hvala, da sem lahko danes tukaj. (Jasara) Imam pa eno čisto vprašanje, in sicer za mojo 
hčero. Čakamo na ti dve dušici, ampak, zanima me – nekak se datumi za carski rez 
prestavljajo. Samo me zanima, kaj se tukaj dogaja?« 
 
Skrajni čas bo, da bodo to tudi pospešeno naredili in bodo še pravi moment to tudi izpeljali. 
Ne se bati. Če pa Mi dopustite, pa Bom obhajal, pa da vidim, kaj je tukaj za narediti ali za 
postoriti. Vendar s tem, ko prestavljajo čase, je tudi večja obtežitev po karmi. 
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Tako, da je to tisti zamik nečesa, kar zna eno osebo malce bolj obtežiti. Bom videl. Bom 
govoril z zemeljskimi silami, pa Bom videl, kaj lahko tukaj, na temu področju naredim? 
Predno pa gre v ta postopek, predno se spusti v to, pa naj prosi za sebe. Takrat Bomo lahko 
dejansko preko višinskega in nižinskega sveta ji olajšali marsikatero breme. Tako, da naj malo 
zapazi na to. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. Jasara. 
Takole. Jaz mislim, da smo kar nekako odgovarjali na vaša vprašanja. Če morda še kdo, na 
hitro. 
 
»Ja, jaz bi.« 
 
Smeh. 
 
»Jaz bi se tudi zahvalila, da lahko sodelujem tukaj danes. Čisto slučajno, pred par dnevi 
sem sploh zvedela za vas. In tak, je bilo pa čist ob pravem času, no, ne. Bi pa vprašala 
osebno vprašanje – prvo, zakaj sem v mojem zdravstvenem stanju zadnje čase toliko 
slabša? To je ena stvar. Druga stvar, želela sem sodelovati na enem volonterskem projektu 
v Etiopiji in se mi je zgodila poškodba in me v bistvu, kar mi onemogoči, ker čakam na 
operacijo, da bom sodelovala na temu volonterskem projektu, kar me je tudi zelo 
prizadelo, ker sem pač želela, da to naredim in zdaj ne morem. To je ena stvar. Druga 
stvar, ki bi jo še vprašala glede svojega partnerja in partnerskih odnosov, ker se dogajajo 
zelo podobne stvari z njim, ki so se dogajale z mojim očetom. Otroštvo… In v stanju, pač, ko 
je vinjen, je tudi zelo nesramen do mene – isto, kot moj oče. Če je to kakšna karma, ki jo 
pač nosim s sabo?« 
 
Vaš tok življenja bo predvsem odvisen od vas. Ni vam potrebno ostajati v nekih 
postavitvah, kjer vam ni časa. Vi vlečete od njega njegovo breme na sebe in ga vedno 
znova razrešujete. To si pomnite in zapomnite. 
Vendar, vaš čas in bivanje in sobivanje se je že pred nekaj leti zaključil, vse ostalo 
podaljšujete umetno. 
 
Ko vi prvič ozavestite, da ste enako energijo pridobili, je čas velikih sprememb.  
Pomembno je ozavestiti. Pomembno je postaviti. Pomembno je spremeniti. Drugače znate 
močno, močno zboleti v življenju in vam nekaj, kar sedaj čakate na operacijo, bo čisto mačji 
kašelj v primerjavi s tistim, kar vas še čaka. 
 
Zato resnično bodite iskreni do sebe in ne prelagajte odločitev in postavitev. Pričnite delati 
spremembe na sebi. Zorite. Postavljajte in sestavljajte se in ne bodite zaslepljeni, ne 
bodite ujeti, ker drugače bo šlo življenje na dno in boste jokali na koncu vašega življenja. 
Žal, vam moram to tudi priznati. Tako, da res, imejte se radi in postavite sebe naprej.  
 
Ne žrtvujte se! 
Niste zato tukaj, da se boste žrtvovali v temu življenju, ker ne boste nikogar skozi to 
spametovali. To si pomnite in zapomnite! 
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Vendar, kakorkoli že – življenje je vaše! Poroka pa bo prišla. Ona vas bo počakala. Ko boste vi 
zreli, ko boste vi zaključili tukaj in sedaj, ko boste vi zaključili tisto najtežje breme, pred 
katerim bežite, boste vi potem šli nekako – kako pravite, volontersko delati oziroma se boste 
celo nekje, nekje zaljubili in tam znate tudi ostati. 
Vse ob svojem času. Ne morete bežati pred tistim, kar ni rešenega in razrešenega.  
 
Jaz bi vam prišepnil: 
Najprej postavite tukaj in sedaj. Razprite. Zaprite. Ločite. Razrešite. Postavite ločnico, kaj v 
življenju hočete in stopite naprej. 
Volontersko delo vam daje novega navdiha, novega elana. Veliko je še tegá, kar vam je 
pisanega tukaj, ker vi ste v različnih življenjih veliko potovali in se tudi žrtvovali, ker ste bili 
kot nekakšna sestra, katera je delala v, v medicinskih postavitvah. Tako, da tukaj imate zelo 
dobre postavitve. 
 
Poškodba ali ta težava pa vas je zaustavila zato, ker nimate razrešenih postavitev. 
Sebe dajte na prvo mesto – prenehajte dajati druge! 
 
Kar se tiče moških – vsi bodo šli na novo reinkarnacijo. Še kar nekaj let bo. To si pomnite in 
zapomnite! 
Vam tega ni potrebno, če boste sebe ljubili, sprejeli in izpustili. 
 
Vzorci se vam znajo ponavljati tudi po drugih rodovih, vendar le zato, ker je ista misel, ista 
energija. Dokler se človek ni sposoben soočiti in postaviti sebe v fazo ljubezni in se potaplja v 
različno omamo, beži pred težavo in pred soočenjem. 
Tako, da, tukaj niste zato, da boste spreminjali in programirali. Radi se imejte. Ljubite sebe 
in najprej sebe. Sebe dajte naprej. Nekdo mora narediti korake, da se energija spremeni, 
sprosti. In boste videli, znate biti zelo srečni. Vi se znate na novo poročiti. Znate imeti res 
ljubezen vaših sanj. Vendar, drugi kraj, druga postavitev. To je nekaj, kar vam je pisanega. 
 
Boste videli, kako je sedaj grdo, zna biti na koncu lepo. Vendar, vedno je odločitev pri 
vsakemu posamezniku. Tako, da, to je tisto, skozi kar pojdite. Vendar, pričnite sebe 
postavljati. Sebe. Sebe. Sebe. 
Tukaj je moč vaših postavitev. 
 
Vendar, vedno znova prosite Navzgor za pomoč. Vendar, ne rešujte drugih. Rešujte sebe. 
Dokler ne boste rešili sebe, ne boste reševali drugih, ker je to vse v enemu mehu ene 
gostote.  
 
Žal, moram biti iskren in zelo odprt, ker je to tisto, kar vi rabite in porabite. 
Bom Jaz obhajal. Bom Jaz videl, kaj lahko naredim za vašo družino, za vašo rodbino. Bom 
obhajal tudi rajne. Tam imate velik vir težav. Imate pa grozno karmo, katero niso niti 
približno, še 30 procentov očistili in vse se nalaga na ženske rodove. In to je tisto nekaj, kjer 
morate ženske res doumeti, kaj je vaše in kaj ni vaše. Kar ni vaše – pustite, naj delajo tisti, 
katerim je to namenjeno. Kar je vaše pa gradite. Razcvetite se in sebe naprej postavite. 
 
Bom videl, kaj lahko za vas naredim. Vsekakor pa se Bom potrudil za vas. 
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»Hvala.« 
 
Prosim.   
 
»A lahko sam mal, na hitro? (Izvoli) Jaz se tudi zahvaljujem, da sem dobila priložnost, da 
sem tu. Sem prvič sploh v vaši bližini. Pa bi rada samo vprašala, če, tudi za moj zakon, pač, 
imate mogoče kakšno informacijo zame ali za moje bližnje – tri otroke in moža. Sploh, ta 
starejši sin ima eno stvar, tukaj je kot varuh, ki ga neguje, ga goji, naredi. Pa me zanima, 
če je to mogoče kaj resnega? Pa še nekaj, če lahko na hitro – zadnje čase se mi dogaja, da 
zelo močne sanje imam. Ne hude, tak, kar prijetne. Ampak, pa tudi kakšen heker se mi 
pojavlja v službi, ali pa kar tak nekje. Še ne vem, a, ali se mi kakšna intuitivnost odpira, ker 
sem po določenem času, zdaj, ko se zgodijo, jih vežem na tisto, kar sem, kar sem takrat 
videla. Me zanima, če, če..« 
 
Kar se tiče tegá, greva najprej do otroka. 
Pri vašemu otroku uporabite alojo vero. Vzemite rastlino. Zrežite jo, list in ga razpolovite. 
Polagajte mu na predel spodnjega dela in mu jo morda pritrdite navzgor. Naj bo čez noč 
nekako postavljena. Naj prične uživati rastlino. Lahko jo nekako le podrzate v rastlini, se 
pravi, kot bi z žličko razpolovili oziroma z žličko podrzali to belo zmes in jo dajte v hrano. 
Vendar ne v vročo. Morda v kakšen sok ali kaj takega, da bo to rastlino zaužil. 
 
Drugače pa pojdite k zdravniku. To se da ozdraviti in pozdraviti ali pa z bioresonanco, ker je 
neka bakterija povzročiteljica teh nevšečnosti. Vendar, aloja vera mu zna tukaj zelo zelo 
pomagati.  
Ali pa dajte veliko smrekove smole in jo pritrdite navzgor. Tudi ta smrekova smola zna po 
nekaj obratih povleči nekaj navzven in se bo to tudi rešilo in postavilo. 
 
Kar se tiče tegá, kaj vi mislite, da se ne prebujate? Zato ste tudi danes tukaj, ker ste se že 
prebudili v tej usmeritvi, v tej postavitvi.  
Vi boste vedno bolj izrazito jasnovidni. Vedno bolj se boste čutno zaznavno odzvanjali. 
Vedno bolj boste videvali, ker ste se prebudili. To je tisto nekaj, kjer boste izrazito celo 
zaznavali um, razmišljanje, postavitve, kaj bo nekdo naredil ali postoril v tej fazi, tako, da se 
boste tukaj kar premaknili naprej. 
 
Predvsem zaupajte. Predvsem bodite pozorni, da boste odkriti sami do sebe. Vedno dajte 
sebe na prvo mesto in ne drugega! Sebe!  
Tako boste desetkrat hitreje sebe gradili, postavili.  
 
Instinkt pa je tisti, kateri je najboljši od najboljšega in ta je tisti, kateri vam pokaže. Če ga 
boste poslušali, če mu boste zaupali, boste vedno bolj izrazito videvali in vedno bolj se boste 
naslanjali na te občutke, na te postavitve. Tako, da je skozi to fazo res pomembno, da sledite 
Nebu, ker ste Nebo, ker niste telo in niste Zemlja, niste globina. 
 
Vsekakor pa znate tudi poloviti misli in hkrati tudi izrazito videvati dogodke v sanjah, v svetu 
sanj. 
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V svetu sanj bodite pozorni, da predno potonete v sanj, si dajte nalogo – vi potujete preko 
časov. Niso le sanje. Zato se tudi telo odzvanja in se nekako tudi premika, giba in se tudi 
fizično zazna utrip močnejši, ko sodelujete v sanjah, ko se premaknete v čase in v prostore. 
Tako, da na to bodite vsekakor zelo pozorni. 
 
Drugače pa si tu in tam malce zapisujte. Če si ne morete zapisati, pa se posnemite. 
Pritisnite na gumbek in posnemite in zjutraj boste videli, kaj in kako si bodo dogodki sledili. 
Boste videli svoje astrološke napovedi. Znajo biti zelo osupljive in zelo prepričljive v temu 
vašemu svetu ali času. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
Jaz Bom moral, žal, zapustiti ta prostor. Vidim, da je še več kot 22 vprašanj.   
(Smeh.) In še se vam bo pojavljalo, tako, da – žal Mi je, vendar ura je malce bolj pozna. To je 
tisti največji problem ali največja težavica. Vendar, Jaz mislim, da Smo kar nekako odprli kar 
veliko večino vprašanj. 
Še vedno se bodo pojavljala vprašanja, vendar, Jaz bom naredil takole: 
 
Okoli pol polnoči do pol druge ure Bom prihajal k vsakemu posamezniku in tistim, katerim 
Nisem odgovarjal, Bom nekako tudi ob pomoči Lanjuške, fizično zemeljske, še kaj naredil in 
postoril, pa Bomo videli, kaj lahko za vse vas naredimo. 
 
Kot daritev pa Bomo obhajali vse vaše. In kot daritev bo nekako na bazi Angelskega sveta 
nekakšna energija, kot nekakšen prah, kateri bo raztapljal usedline najtežjega od 
najtežjega, kjer se bodo postavljale energije Zemlje v vaš vsakdan. Tako, da se boste 
razbremenjevali in Bomo razbremenjevali predvsem na dušinski stiski ljudi, kateri so v 
vašemu krogu. Predvsem pa Bomo pogledali tudi na tiste novinčke ali na te, kateri prihajajo 
in obhajal. Vendar bo kaj kmalu veliko veselja med vami. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in prijeten čas.  
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


