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KAKO IZRAVNATI MEDSEBOJNE ODNOSE 
Lana, Vrhnika, 30. januar 2016 
 
Samo še malo prosim. 
Takole. Končno lahko nekako tudi pričnemo v vašemu svetu oziroma v vašemu času. Najprej, 
lepo in toplo, srčno pozdravljeni vsi tisti, kateri ste se zbrali med nas, za nas, pod nami, pred 
nami – kakorkoli že opevamo, vsekakor dobrodošli. 
 
Niste zbrani le vi, čisto sami, vendar, predvsem tudi iz različnih svetov zemeljskih časov, 
zemeljskih energij, ker bo danes tudi daritev ali postavitev v smeri razbremenjevanja 
medsebojnih odnosov tista najboljša vrednota ali največja olajševalna energija, katera se bo 
nekako pretakala preko vseh in vsega in odnašala in nekako dopolnjevala določen eter, 
katerega bomo sproti nekako razkrivali in tudi postavljali. 
Upam, da nekako bo ta povezava nemoteno potekala, glede na to, da je to Dekle malce 
prehlajeno. Upam, da bo nekako tudi dobro šlo. 
 
Danes Sem Jaz Tisti izbranec, kateri Bom sodeloval z vsemi vami in nekako tudi povezoval, 
tako Nebeško energijo kot tudi zemeljsko strukturo. Sem Tisti, kateri se Bom nekako kasneje 
podajal na pot nekakšnega razbremenjevanja vsakogar, kateri je danes tukaj nekako 
prisoten. In vsi tisti, kateri boste danes dobili daritve, boste tudi nekako razbremenjeni v 
približno 10-ih do 15-ih procentih v primerih ali v postavitvah, kjer ste v situacijah, morda v 
temu življenju, najbolj obteženi, ujeti, sovražni, nekako –  kakorkoli že,  se pravi, to je 
tematika,  katero Bomo nekako tudi razkrivali, odkrivali in tudi podajali. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Karkansan. Tako Me zovejo ali nazovejo. Jaz Sem Tisti, 
kateri Bom nekako odrejal in tudi postavljal, kdo bo kaj pridobival, kdo bo kaj postavljal, kdo 
bo kaj nekako odnašal. 
Predvsem pa vas Bomo učili, kako nekako uskladiti res obtežene medsebojne odnose. 
 
MEDSEBOJNI ODNOSI 
 
Medsebojni odnosi so pravzaprav odnosi, v katerih nekako rastete in zaradi katerih ste danes 
tukaj in sedaj tudi med nami, pod nami, za nami, predvsem pa v tej reinkarnaciji ali v temu 
življenju. Kar pomeni, da v tej postavitvi, v tej energiji ste pravzaprav zaradi zapisov. 
Zapisi so lahko vaši, lahko niso vaši. Lahko, da ste tukaj samo zato, da razrešite določene 
odnose, katere vas nekako vijejo v določena rojstva, določene procese, določene energije. 
 
Jezus je Tisti, kateri se je odločal danes za to tematiko, ker je pravzaprav čas perečega 
vprašanja velike rošade med ljudmi.  
 
Med ljudmi se namreč nahaja močna energija zla, kar pomeni, da se je letošnje leto nekako 
prebudila energija, katera nekako izpod podzemlja se bo prelivala preko ljudi in preko 
vsakogar, kateri je nekako tukaj živeči v zemeljski sferi. 
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Nekako, Mars bo tisti planet, kateri bo nekako odpiral večkrat letno v zaporedju. Ne glede 
na to, kako vi poznate ali nekako opevate ali nekako poznate določene postavitve, kar se 
tiče planetov, je preko Marsa najmočnejša linija povezave z osrčjem Zemlje. 
To pomeni, da sama davnina vre iz te globine tudi na površje. 
 
In nenazadnje, v postavitvi, v kateri ste, v kateri se nekako gibate ali postavljate, je namreč 
energija davninskih življenj, osnova za procese, katere vi odvijate.  
 
Zagotovo ste opazili, da v življenju srečujete različne ljudi.  
 
PRVI KONTAKTI Z LJUDMI POMENIJO NADALJEVANJE DAVNINE 
 
Prvi kontakti so pravzaprav najbolj bistveni. V prvih kontaktih, če boste pozorni in boste 
opazovali, boste točno vedeli, katera davnina, kateri kos davnine se nekako nadaljuje.  
 
Imate ljudi, katere srečate in nekako spoznate in v prvemu momentu so vam zelo dragi, 
zelo ljubi, zelo prijetni.  
 
Imate ljudi, katere spoznate, ker se vam kar nekako upre telo, naježi koža. Imate odpor, pa 
čeprav so navidezno prijazni. 
Če boste pozorni, boste v odnosih s takšnimi ljudmi opazili, da prav takšni ljudje prenašajo 
najtežjo karmo preizkuševalcev ali tistih, kateri so navidezno sodili, razsodili ali celo umorili. 
Spletke in zapletke – to so tiste največje teže bremena, zaradi katerih se nekako tudi 
podajate med ljudi. In predvsem letošnje leto bo podano prav tem ljudem. 
 
Če boste dobro opazovali, boste videli, kako se ljudje sami, medsebojno močno razlikujete 
in močno spreminjate. Kot bi se iz dneva v dan bolj spreminjali. 
Nekaterim, nekako na površje ali na obličje, prihaja milina, toplina, sočutje, vendar 
modrost. Če dobro opazujete, postajate vedno bolj neizprosni – prav tisti, kateri imate 
največjo milino v sebi. Vendar, to je zato, ker je čas sprave, ker je pričel čas soočanja, ker 
se boste morali postaviti za sebe. 
 
Na drugi strani pa imate ljudi – ljudi, kateri so nekako hladni, kateri so zavistni, kateri so 
preračunljivi, predvsem pa rušilni. 
Ljudje, kateri imajo v davnini postavljene postavitve, v katerih so sodili, dosodili, kateri so se 
odločili, odločali in postavljali, so tisti, kateri imajo najtežjo karmo, katero nekako 
razlikujejo, razčlenjujejo, postavljajo, zaključujejo – kakorkoli že opevamo, je to namreč tudi 
prav. 
 
V temu medsebojnemu odnosu se nahajate vsi. 
Če boste v službenih energijah pogledali boste videli, da vam zagotovo vsaj ena oseba je 
simpatična ali pa, izmed vseh simpatičnih oseb je vsaj ena tista, katera vam je manj 
simpatična. 
 
Če pogledate med svojimi ljudmi, s katerimi se družite, se vedno znova nekako pojavi tudi 
oseba, katera vas nekako navidezno plaši, pri kateri ste navidezno nekako prepričljivi, 
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previdni, nekako postavljate situacije tako, da rajši dvakrat razmišljate kot pa opevate, 
poudarjate in nekako sploh razkrijete resnico. Kot bi bili previdni. 
Če ste to opazovali sami sebe, skozi to rast, dejansko to tudi zapazite. 
 
Vendar, ti medsebojni odnosi so pravzaprav odnosi davnine. To je izključno davnina.  
Da ste danes v določenih skupinah, da ste danes med določenimi ljudmi gibajoči in 
premikajoči se pomeni, da ste nekje, nekdo nekdaj tudi bili in nadaljujete ta ciklus te 
reinkarnacije ali te postavitve. 
 
Ljudje, kateri so vam dragi, katere imate dobesedno tako, za tople in mile in točno veste, 
pazite to!, po eni strani, da vam bodo vdani in predani, po drugi strani pa točno veste, da 
jih lahko  tudi izkoristite, uporabite ali nekako tudi pohodite. Pazite na to!  
 
To je ena od najtežjih skušnjav človeškega časa! Prav pri takšnih ljudeh množično padajo 
vsi! 
Ne pri tistih, kateri so zlobni, kateri so hudobni, kateri so nekako zavistni, škodljivi, 
uročevalni, rušilni. Prav nasprotno! Pri tistih dobrih! Zakaj? 
Ker se boste enostavno spozabili in jim nalagali in šli v programih in ponovno postavljali 
program, da vam bo lažje, boljše. In bolj, kot bi vam nekdo nekaj odnašal. 
 
Pazite! 
Letošnje leto zna biti leto preizkušnje prav pri tistih ljudeh, kateri so dobri. Vam bodo 
postavljali meje. 
 
Prva meja, katera se vam bo postavila pri takšnih ljudeh je prvo znamenje zaključka nekako 
prve reinkarnacije. Ko vas takšna oseba najmanj desetkrat postavi pomeni, da ste zagotovo 
imeli deset zlomljenih reinkarnacij.  
V enajsto reinkarnacijo se zagotovo ne boste več podali, ker prav takšna oseba, katera je 
topla, dobra, predana, nekako tudi je pripravljena za polet ali za premik drugam ali v 
neskončnost ali pa nesmrtnost. 
 
PRELAGANJE BREMEN NA DRUGE 
 
Zato pazite vsi tisti, kateri tako radi nekako prelagate na druge, da drugi naredijo, da drugi 
postorijo, sami sebi nalagate bremena. 
 
In ker ste v odnosih, v katerih je nekdo sočuten in vam pomaga, vam predaja, vam podaja, 
na drugi strani pa vi, na primer izkoriščate in z veseljem naložite, da bodo drugi naredili, da 
bodo drugi postorili, da se boste vi nekako razbremenili, pazite to!, sami sebe OBTEŽUJETE. 
Zakaj? 
Ker si ustvarjate zavestno lastno karmo. 
 
Kadarkoli nekomu nalagate, pazite to!, vedno nalagate iz zgornjega umskega ali 
razumskega dela, kar pomeni, da taktizirate. Da točno veste in razumete situacijo in zato 
ste obteženi. Pazite to!  
To je karma, katera vas vije proč od nesmrtnosti, proč od neskončnosti, vendar vas pelje v 
ujetostni tok ponavljajočega se programa. 
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Vsi tisti, kateri so dobri in prenesejo, pa ne zato, ker zavestno prenašajo – napačno! Se pravi, 
tisti, kateri s srcem in dušo vedno naredijo in vedno radi pomagajo in vedno postorijo so tisti, 
kateri so izbrani in bodo v nekemu momentu prav letošnjega leta tudi višje zavibrirali. 
 
Zato se bo v letošnjemu letu naredila takšna prelomnica – močnega zla in močne dobrote. 
Pazite to! Zato spremljajte situacijo, da boste vedeli, kaj se z vami godi.  
Na to ne boste imeli kaj veliko vpliva. Vendar boste pa imeli veliko modrosti, da boste vedeli, 
kaj se pravzaprav  z vami godi. 
 
Ko prehajate v odnose, v kakršnekoli ste postavljeni, bodite pozorni!, so odnosi, v katerih 
vi pravzaprav postavljate sami svoje zapise oziroma spreminjate in pripravljate drug 
drugega na prebuditev.  
 
Tisti, kateri so dobri in potrpežljivi, so potrpežljivi po »naravni poti«, če se Smem tako 
pošaliti, predvsem zato, ker so to ljudje, duše, katere so mnogo višje razvite od vseh ostalih 
in vedno znova dajejo priložnosti. Toliko časa so modre in prilagodljive, dokler njihova 
dobrota ne gre njim v škodo in v ne korist.  
Kar pomeni, da pretirana dobrota je lahko tudi sirota. Takšni pretirani dobrotniki lahko na 
sebe prelagajo več bremena kot so ga sposobni prenesti oziroma kot je prav, da ga nesejo, 
zato, ker so ga že v davnini popolnoma odnesli in prenesli.  
 
ENERGIJA UPORA 
 
Zato prične nastajati energija upora.  
 
Ta energija upora se nekako gosti in vedno znova prične se vrtinčiti tako, od popkovnega 
dela proti prebavnemu delu, v notranjost, kot okoli želodca, in se prične vrtinčiti tako, kot 
bi se vrtinčila od vas, na mene, v notranjost, okoli prebave in se prične vrteti, tako, kot bi 
se vrtela na glavo.  
 
Pazite to! 
To je nekaj, kar je zelo pomembno. Ker s tem, ko se vrti ta energija naprej, ta energija se 
kotali in se vedno veča in vedno večja je. In na koncu se dotakne vas. Na koncu pobira 
energijo in vas čisti in tudi očisti.  
Vendar, očisti do te mere, da ste vi ujetniki znova na njih. Se pravi, to mešanje energije je 
pravzaprav zelo osupljivo in zelo nevsakdanje.  
 
Zato je dobrota pravzaprav sirota le toliko časa, dokler se duša ne ozavesti, do katere mere 
želi popustiti in do katere mere nič več. 
Zato bodite pozorni, da pričnete postavljati mejo. Meja je tista, kjer je taktično merilo, kjer 
drugega prebujate. Ne vse nalagati na sebe.  
 
Naučite se reči tudi NE! Zakaj? 
Ker to vpliva na pobiranje te energije.  
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STEKLENA ENERGIJA, STEKLENA OGRAJA ali VAROVALA 
 
Ko se vi postavite za sebe in ko vi sebe postavite v neko mejo, v neko distanco, v neko 
postavitev, se pred vami prične delati steklovina. Steklena energija. Steklena ograja. 
Steklena varovala, katera se nekako spuščajo in nekako takole vibrirajo – kakor meter, 
meter deset ali meter in pol približno v vaših merilih, se nekako gosti in ta steklovina 
vibrira navzgor in navzdol. 
 
Pazite to! 
Ko se ta energija ali ta steklovina prične postavljati pred človeka, se prične energija 
ohlajati. Odnos prične razpadati.  
Pričnete se tistemu, kateri je dober, mu pravzaprav upirati. Pričnete ga dušiti. Pričnete 
veneti oziroma dobesedno, kot bi vas tisti dober pričel odganjati in se zapirati sam pred 
vami. 
Vendar, on ne zapira nič zavestno, vendar je to na bazi čustev, na čutni energiji. In ta 
steklovina je tista, katera zapira te procese. 
 
Zato bodite pozorni! 
V odnosih se naučite vedno postaviti mejo. In ne zato, da bi vi koga prizadeli, vendar zato, 
da boste ustavili pretok gibanja teh energij.  
Dobri vedno filtrirajo slabe in jih razbremenjujejo. S tem pa sami tonejo v pogubo. 
 
Takšni ljudje ali takšne duše, katere nekako se gibajo v tej postavitvi ali v tej energiji, so 
pravzaprav duše, katere vedno znova grejo v reinkarnacijo, ker se morajo naučiti reči tudi 
NE.  
S tem se preneha menjavati energija oziroma mešati energija in tudi medsebojni odnos.  
 
ČAS RAZPADANJA MEDSEBOJNIH ODNOSOV 
 
Vendar je čas, kjer se bodo odnosi medsebojno zelo zelo šibili. Medsebojno se boste 
dobesedno razpadali. Medsebojno boste zapazili, kar že zapažate, kako postajajo nekateri 
drugačni. Vendar, ne le oni – tudi vi sami.  
 
Pazite to! 
Tisti, kateri nalagajo bremena in kateri manipulirajo, kateri nekako dajejo slabo energijo 
na druge in jih mendrajo in jih postavljajo pod seboj, da jim služijo, da jim postavljajo, da 
jih sestavljajo oziroma, da so njihovi sužnji ali služabniki, so pravzaprav lahko ujetniki za 
več tisoč življenj.  
 
Zato pazite! Zbudite se! Zbudite se! Ne nalagajte drugim, da drugi delajo za vas. Zbudite 
se! Ne delajte suženjstva lastnemu bitu, lastni energiji, ker vam to daje vnovične 
reinkarnacije. To je ujetost na Zemljo.  
 
Dokler ne boste usvojili program, da morate sami zacveteti, sami dozoreti, boste šli v nešteta 
rojstva, da boste to doumeli.  
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Zato je na Zemlji toliko slabega. Zato, ker je faza prebujenja. Duhovnost, v katero pa ste se 
potopili, pa je pravzaprav duhovnost prebujenja, duhovnost modrosti, duhovnost miline, 
duhovnost topline, da se vsak obrne v sebe. 
 
Ko se prvič pričnete obremenjevati – zakaj se mi nekaj dogaja oziroma, kako bi jaz sebe 
rešil, da bi drugi, nekako morda potonil in da bi na račun drugega vi rešili sami sebe, ste 
obsojeni na propad.  
Vnovično rojstvo, z dvojno karmo – s to, katero rokujete in s postavitvijo žrtve in hkrati tudi 
lastne postavitve.  
Tako se vedno znova ustvarjajo zapisi.  
 
OZAVEŠČANJE MEDSEBOJNIH ODNOSOV  
 
In, ko pridejo takšni ljudje ali takšne duše znovič skupaj, v neštetih rojstvih – lahko v 
desetih, lahko v stotih, lahko v tisočih ali milijonskih, se vedno nagonsko začutite. In vedno 
znova vas nekaj privleče k njemu ali k njej ali pa vas vedno znova nekaj odvrne od nje.  
 
In, če boste z modrostjo opazovali in najprej svoje misli sprogramirali na to, kaj je na osebi 
tistega ali takšnega, da vas nekaj privlači in to ozavestite, ste naredili prvi zmagovalni 
korak. 
 
Kot drugo, se vedno vprašajte, sami v sebi, kaj me zmoti na tej osebi?  
Torej, kaj je dobrega? Kaj je slabega?  
 
Ko boste to ozavestili, opazujte te energije. Morda poteze. Morda gibanje. Morda govor. 
Morda mimika, katero ste vi že prerasli oziroma pretočili in jo nekako drugače osvojili.  
 
Kot tretje pa takoj začutite, ali želite biti v podrejenemu položaju? Ali tonete v podrejeni 
položaj? Ali pa postajate bolj dominantni in želite nekako nadvladati.  
VEDNO OZAVESTITE ODNOS, kaj želite oziroma kaj začutite v prvem momentu ali v prvi 
minuti ali v prvi uri nekega pogovora z nekom. To je ključ vaše rešitve. Pazite to! To je ključ 
vaše rešitve.  
 
V tistih nekaj minutah ali pičlih nekaj sekundah – nekateri pač potrebujejo morda dan ali dva, 
vendar, če se bodo s tem namenom fokusirali na osebo, kaj jim prinaša in kaj jim odnaša, kaj 
je dobrega, kaj je slabega, bodo sami in boste sami osvojili proces karme in boste točno 
vedeli, kaj imate za počistiti s to osebo.  
 
Vendar, največ odnosov se pravzaprav krpa oziroma krha med partnerji ali med sodelavci. 
Med ljudmi, s katerimi ste več ur nekako dnevno skupaj vezani v prostorih, momentih, 
morda v časih ali v nekakšnih pisarnah, v delovnih razmerah – takšnih ali drugačnih. 
Nekateri ljudje vas dobesedno odbijajo, odvračajo. Bi ga kar iz kože slekli.  
To je tisto nekaj, kjer veste, da ga nagonsko morda ne prenašate, a točno veste, da se mu ne 
morete izogniti in točno veste, skozi modrost, da je še daleč nerazvita duša.  
 
Če boste dobro pogledali, da tistega, katerega ne prenašate, je nižje razvita duša od vas.  
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Ko ozavestite ta vzorec, na to bodite pozorni!, s tem dobesedno dekodirate sistem. S tem 
takoj pridete korak pred usodo in pred karmo, zato, ker vse dejansko vidite, gledate in 
opazujete.  
 
IN BODITE MODRI, BODITE MOČNI, PREDVSEM PA STRPNI IN POTRPEŽLJIVI. Vsak korak, 
katerega naredite, vsaka postavitev, katero ali v katero se vpnete ali spustite, je pomembno, 
da jo vidite, da jo ozavestite in skozi to, prav skozi to, boste vi lahko razreševali odnos. 
 
Ko prideta dva takšna, katera se morda, Bom Jaz opeval neki primer: 
Ste v prostoru ali v pisarni, v delovnem razmerju, kjer imate morda nadrejenega, 
podrejenega ali pa sodelavca, s katerim se enostavno tereta in treta. Kako narediti, da rešite 
odnos oziroma, da ustvarite vsaj mirno klimo? 
Vi, kateri se trudite za to, veste, kaj vas moti. Drugi tega niti ne opazi. Le nagonsko ali 
podzavestno vas pravzaprav ne razume zato, ker je manj razvita duša.  Zato takšne duše 
rabijo še ducat rojstev, da dozorijo. To naj vam bo prva tolažba ali prvo usmiljenje.  
 
Vendar, to ne pomeni, da tudi vi ne boste šli v novo rojstvo, če ne boste dobri, iskreni, 
pošteni in predani. Vendar, ne taktizirano pošteni in predani, vendar iskreno.  
 
Naučite se biti iskreni! To odpira Božja vrata in uravnava vse odnose. Zapomnite in 
pomnite si to! 
Postanite to. Živite to. Rastite to. In cvetite v temu odnosu. To je bistvo vaše zmage! 
 
Odnosi med ljudmi, s katerimi ste več ur v konfliktu, pravzaprav pobirajo vašo življenjsko 
energijo. Pričnejo se menjavati energije.  
 
Se spomnite in opomnem?! 
Ko ste nekako v odnosu, se pravi, vi, kateri ste dobri, črpate energijo in se energija prične 
kotaliti, kotaliti, kopičiti, večati in pobirate in pokrivate njega samega. S tem ga 
razbremenjujete. Super za njega! Malo manj super za vas. Zelo preprosto. 
 
Takšna energija, katera se kotali in vrtinči, jo je potrebno zaustaviti. Steklovina, katera 
nastaja kot nekakšen listič pred vami, je odboj ali ohlajen odnos. Opazujte to. Vsakdo se je 
srečal kdaj koli v življenju s takšno postavitvijo, da je v odnosu doživel odboj.  
 
Jaz bi vam svetoval takole: 
Ko ozavestite, v kakšnemu odnosu ste bili nekoč z nekom, je to dobesedno nadaljevanje tiste 
poti, ker veste, kaj ste takrat zagrešili ali napak naredili. Ker se morda niste postavili za sebe 
in niste postavili meje, so vas morda obsodili, pomendrali, izgnali – karkoli se je z vami pač 
dogajalo in takšnega odnosa se nihče ne veseli, ker se nadaljuje.  
 
Vsaka misel se nadaljuje. Vsaka beseda se nadaljuje. Vsak gib se nadaljuje. Vsaka zavist se 
nadaljuje. Vendar le v pripodobi ali prispodobi sodobnosti.  
V davnini so vas takoj obsodili čarovništva in vam takoj tudi sodili in se vas znebili.  
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TEHNIKA – VRAČANJE VZORCEV DAVNINE NASPROTNIKU Z BELO KRISTALNO ENERGIJO 
 
V temu sedanjemu času pa vam morda nekako odpošljejo kakšno davčno, vam morda delajo 
kakšne druge škode. Vam morda naredijo kakšen pretep, kakšen kreg. Kaj vam izmaknejo. 
Kaj vam naložijo. Se pravi, vedno znova je nekaj, zaradi česar vi dobesedno trpite ali pa se 
nekako počutite ujete. 
 
Naredite taktiko! 
Ozavestite to in predvsem se zavedajte, da je vse na mentalu. To ni nekaj na čustveni bazi. 
Ker čustva so tukaj zaprta. Čustvena baza je tista baza, v katerih se vi dobesedno zapirate in 
ste tako, kot bi bili ohlajeni. Pazite to!  
 
Ko imate nasprotnika in ko se ga ozavestite, vrzite na njega kristalno belo energijo. Kot bi 
jo iz Neba povlekli in jo treščili v njega. Prav, kot bi jo povlekli in zalučali.  Na to bodite 
pozorni! 
To je energija, kjer vi ozavestite polje in iz tega polja povlečete in vržete to energijo na njega. 
Kar pomeni, da njegove vzorce davnine, podzavestno ali pa zavestno zalučate k njemu nazaj, 
v njegov program. S tem boste njemu nekako povzročili, da bo v odnosu, v kateremu je, 
pričel sam sebe dušiti in še več razmišljati, še več nekako postavljati, se še več spotikati.  
 
In ko vidite, da je nekako on še bolj opotekajoči se in ne spreminjajoči se, znova sežete 
navzgor, kot v neki balon svojih misli in mu zalučajte znova neki kristal. Vračajte mu misli, 
pretok energije. 
 
NASTAJANJE BALONA – ENERGIJE MEDSEBOJNIH POVEZAV 

 
Ta energija, katera se pobira kot vrtinčena energija, je 
energija, katera se stransformira nad vami, tako, nad 
vami in v temu polju je pravzaprav spomin ali misel.  
To polje se nekako pripenja, rahlo, tako kot nad teme in 
nad njegovo teme in se nekako povezuje med vama. 
 

 
In to je tako kot palačinka, katera se približno mehko giba, nekako tako 
debela, maksimalno tako debela z ovojnico, drugače pa približno tri 
centimetre ali tri milimetre, zavisi od osnove te shrambe. 
Ta energija se razliva kot nekakšno olje in giba se kot žele nekako med 
vama. 
 

 
Ko je dovolj te energije, se energija dobesedno vraste v sistem čakre čelnega predela. Čelo 
je tisto, katero vam najprej odreagira. Ne srce. Ne um. Ampak čakra čelnega sistema. 
 
Zakaj prav čakra čelnega sistema? 
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Ker se vedno obrnete proti osebi in je najprej na tej čakri čelnega dela 
ali čelnega sistema shranjen spomin.  
In je to vidno polje, v kateremu se tudi v ozadju prepleta tretje oko ali 
duh, duhovna energija. To je tista energija ali entiteta, katera nekako 
shranjuje spomine in hkrati tudi transformira. 
Vse to je pravzaprav le v umu in v razumu.  

 
 
TEHNIKA – PREBADANJE BALONA, ENERGIJE MEDSEBOJNIH POVEZAV SPOMINOV, 
MOMENTOV (posnetek 27:54) 
 
In, če boste vi hoteli nadvladati ali rešiti ali umiriti odnos je pomembno, da se zavedate ali 
začutite ta balon med vama.  
To so ti spomini, ti momenti, kateri vaju v določenemu momentu kot žele povezujejo.  
 
Zelo preprosto! 
Ta energija tega balona je tako, kot bi ga z nekim bodalom zabodli. Si predstavljate?  
Imate njega. Imate sebe. Nad vama je naslonjen balon vajinih misli, vajinih povezav. 
Vzamete kot nekakšno bodalo in ga zabodete in se prične zlivati navzven neka tekočina. 
Tako nekako pretočite duhá iz ujetega balona na tla.  
 
Pustite, da ta energija prične teči po tleh. Tisti, kateri vidite, boste to videli, to energijo.  
Ta energija se bo preprosto zlila navzdol na tla. Pričela se bo tako kot vpijati v tla, vendar se 
ne bo poglobila, ne bo pregloboko šla v zemljo, ker bo segala le do vašega podplata.  
 
 
NASTANEK, VRAŠČANJE SILHUETE, ENTITETE NASPROTNIKA 
 
Takrat bo lahko nastala nova silhueta, samostojna silhueta ali entiteta. Ta entiteta tako ali 
tako dozori in zraste in vas napade, se vam približa ali vas celo ulovi.  
Tisti, kateri je močnejši, hitreje prebudi energijo in to entiteto spusti nad vas. In ta entiteta je 
tisti vaš najhujši jaz.  
 
Bodite pozorni! 
Ta energija je tista energija, katera se zliva potem nad šibkejšega. Vedno nad šibkejšega!  
 
Ta energija se potem zlija tako preko možgana in prične tako lesti in puzati okoli telesa. In 
se začuti po telesu kot bi vam, kot bi se gibala neka gmota in če boste dobro opazovali 
telo, boste zaznali nekakšne mehurčke. Prične se srbečica. Prične srbenje telesa.  
To gibanje pravzaprav zaznate, kako se giba po telesu in kako išče, kam bi se oprijelo.  
 
To se skorajda vsak dan dogaja skorajda vsakomur, vendar premalo zapazite.  
Nekatere entitete so male in se gibajo tako po rokah ali po koži. Nekatere preko oči in vas 
pričnejo srbeti oči. Nekateri boste začutili, kako se teče in pretaka preko nog in je 
dobesedno, kot bi se zlivalo okoli nog. Pričnejo se takšni mehurčki, kot bi se naježila koža 
in če boste opazovali, boste prav videli in čutili, kako se te entitete vedno bolj izrazito 
zaznavajo.  
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Ko entiteta dozori, išče ledveni predel. Zakaj ledveni predel? Zelo preprosto! 
Ledveni predel je v ozadju tisti predel, kjer so shranjene najvišje energije.  
 

Od ledvenega predela navzgor, vse do vratnega predela, imate izstopno 
točko za dušo.  
Običajno duše izstopajo iz teh točk, iz teh postavitev. Se pravi, ko 
zapuščajo telo, se velikokrat  ali skorajda vedno znova, spustijo izza hrbta 
in potem pridejo na plano.  
 

Ali pa skozi druge predele, skozi glavo, skozi noge – ni pomembno. 
Vendar, običajno izstopajo iz teh delov. Zakaj?  
 

Zato, ker je na hrbtnemu delu nekako takšna ureznina in v tej ureznini je 
pravzaprav energija najboljšega jaza ali obraza.  
 
 
 
 

 
Zelo redkokdaj Smo opevali to energijo. Vendar, v hrbtnih straneh imate najboljše energije 
vsegá. 
Tukaj so vpete speče energije. In ko nekako duša se spusti preko tega dela, se ona lahko 
preko njih spoji in pobira sama sebe. Tako je bilo več tisočletij, več stoletij ali več milijonskih 
let.  
 

In te entitete, katere se nekako pričnejo od nasprotnika puzati in gibati  
po telesu, vedno iščejo vstopno točko. Vendar, ne zato, da bi se zlile v 
hrbtni predel, vendar se zlivajo tako, da preko hrbtišča, si predstavljate, da 
tukaj, v ozadnjemu delu imate tako odprto solzo, nekaj milimetrov ali 
centimetrov odprti rez, kot je hrbtenjača, in v temu delu, znotraj tegá, se 
na koncu nekako zapira v nekakšen »V« položaj. 

 
Ta »V« položaj je pravzaprav tisti položaj, v katerega 
se ta energija kot lasek spusti v notranjost in se 
razdeli na dva ali ledvena dela.  
Na ledvičke se to pripenja. 
 
 

 
Takrat je potrebno veliko piti, če se želite otresti te entitete, da jo prebalansirate, da jo 
hitreje napolnete.  
 
Zakaj? 
Ker se pripne ona na ledvica. Vraste se znotraj kot dva laska v levi in desni predel in potem 
naredi, ko se vsesa v ledvička, potem običajno seže na jetra. In tako kot bi en lasek pognala 
na jetra, se prisesa kot parazit, kot komar, kateri srka energijo.  
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Si predstavljate?  
Komar sicer ne srka samo energijo, vendar srka in pretaka vašo kri oziroma se hrani iz 
substanc iz vaše krvi, kar pomeni, da se tudi ta entiteta na enaki način prisesa in vpne v vaše 
telo. Drugi del pa se kot plahta pripne – ali na oba dela ledvic in se na koncu, ko se dovolj 
nasrka, dobesedno vraste ali pa se vakuumira na predel vaših ledvic. 
 
Zato vam je vedno hladno po ledvicah. Zato vas vedno boli. In kaj se zgodi? 
Ta entiteta dobesedno prične, tako kot bi stiskala ledvica ali ledvični predel, in hkrati črpa 
energijo jeter. Saj poznate vaš rek, da gre vsa jeza v jetra, da vam gre nekdo na živce ali na 
jetra. Se pravi, vse se shranjuje tam in vse črpa iz tam. Zato je potrebno paziti, da imate 
jetra čista, da nimate jeze, čeprav jo imate. Skorajda vsakdo v določenih momentih 
pravzaprav nekako ne nadvlada svoje nemoči in pade v jezo, ali obup ali v žalost.  
Žalost se običajno shranjuje tudi v ledvičnemu predelu, zato se ta entiteta dobesedno 
hrani in se prisesa točno tam, kjer ste najšibkejši.  
 
Pazite to! 
Če tega ne zaznavate, se ta energija počasi vsesa na ledvica, preraste ledvica in se 
postopoma, postopoma vraste v vaše noge. Vendar, to tako, prav znotraj po ledvičnemu 
delu, po ritnicah v notranjost, kot bi se ob kosti vrasla in se vraste dobesedno v ta predel. 
 

Pri nekaterih gre direktno v predel noge. 
Nekaterim gre pa tako okoli pete in vse do 
prstnega predela ali pa do koreninske čakre. 
In skozi koreninsko čakro se vraste okoli čakre 
stopala.  
 

Prav naokoli v krogcu in se nekako razveja. Kot bi vam se razvejale korenine se deloma 
vpne v telo, ostalo pa zraste in odpira telo.  
 
Odpira telo za nižino, za globino, se pravi, vam na silo lahko odpira stopalne čakre in 
Zemlja nenehno vdira v vaš sistem. 
 
Vendar, kateri del Zemlje?  
Tisti davninski, pokopani del, katerega ste se vi morda otresli skozi reinkarnacije, skozi 
zgodovinska obdobja, skozi vse te postavitve. Tako, da vam ta entiteta lahko na silo odpira 
tudi telo. 
 
Zato je zelo pomembno, da opazujete sami sebe!  
Predvsem pa postajate vedno bolj utrujeni, vedno bolj izčrpani in imate občutek, kot, da se 
morate, tu in tam, malce uležti. Vendar, to je dobro.  
 
Ko se uležete imate, tako kot bi se priklopili na vir energije in znova pričnete črpati 
energijo, znova jo pričnete ustvarjati iz nič ali iz pranskega duhá, iz sončnega sistema, iz 
zaloge pljučnega predela, iz krvi, iz česarkoli. Se pravi, vi pričnete ustvarjati novo energijo. 
Vendar, pomembno je, da opazite, da vas nekaj izčrpava.  
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Te entitete, če ne opazite dovolj zgodaj in se to dogaja desetletja, vam pričnejo rasti v 
telesno strukturo in se dobesedno vraste, kot bi se vrasla parazitska goba v vaše telo.  
In prične tako gledati nad vašimi rameni izza ozadja in se vpne, kot, da bi se vrasla na vaša 
ramena, v hrbtni predel in zapre hrbtnemu predelu vstopno točko, kar pomeni, da bitja 
teme, svetlobe ne morejo niti več vstopati, niti več izstopati, dokler se ne soočite s to 
entiteto.  
 
Vendar, kaj se dogaja? 
Bolj, ko ima ta entiteta moč nad vami, bolj, ko balansira svet okoli vas, močnejši je človek, 
kateri je nasproti vas, kateri je povzročil ta nastanek tega energetskega pola nesporazuma 
ali te energije, katero Smo na samemu začetku opevali, da lahko jo prebodete in jo 
pravzaprav spustite na tla. 
 
Če to nekako ne zapazite in ne naredite na neki nezavedni ali pa zavedni ravni, ta energija 
postaja vedno močnejša, vedno močnejša in se samodejno lahko nekako spusti, ko dozori 
in gre po enakemu postopku tako okoli vas in išče vstopno točko, se vpne na ledvica, se 
vpne na jetra in potem prične črpati energijo, se vraste na vaše telo in postane parazit.  
 
Navidezno lepi parazit, vendar, kaj se dogaja? 
Pričnete se bati človeka. Dobesedno se ga pričnete bati. Pričnete se ga izogibati, a on, kot 
za, ne vem, kaj, točno ve, kaj boste vi naredili, kam se boste skrili. Zakaj?  
Ker tisti nekdo, kateri je povzročil vam to preglavico, se vi dobesedno pogovarjate in izdajate 
vse informacije preko te entitete. In ta nasprotni človek v prvobitu, morda vaš sodelavec ali 
vaš šef, vaša žena, vaš prijatelj, kdorkoli, se pravi, se dobesedno napaja iz vas preko tega 
vmesnega pola. 
 
Ta parazit je tisti, katerega morate zaznati in katerega se morate ozavestiti, da lahko 
razrešite energijo medsebojnega usklajevanja.  
 
Ko zaznate to, se pravi, ko spoznate, kaj se z vami na neki nezavedni ravni ali pa zavedni 
ravni dogaja, boste vedno znova zaznali, kako težko telo vam postaja. Vedno bolj boste 
čutili, kako imate težave z govorom. Prične vam nekako dreveneti telo. Pričnete postajati 
nervozni. Srce vas prične izdajati. Počutite se utrujene in kar bežali bi od ljudi. Pričnete 
prehajati v fazo upora, kjer nočete več hoditi v službo, kjer bi vse naredili, da bi se 
odmaknili od določene osebe ali pa jo spremenili. 
 
 
TEHNIKA – ZAZNAVANJE IN ODSTRANITEV VRAŠČENE ENTITETE NASPROTNIKA (posnetek 
40:04) 
 
Kako rešiti sam sebe iz te zanke, v kateri se ujamete zaradi entitete, katera vas zmanipulira 
in katera izdaja informacijo vse o vas, da nasprotnik točno ve, kaj se z vami dogaja in ima 
vedno korak prednosti pred vami?  
Takrat, ko sedaj poznate ta proces, je pomembno, da se usmerite v tok te energije te 
entitete.  
 



 

 13 

Entiteto je vedno, vedno potrebno zaznati. To je tako, kot bi se v telesu obrnili naokoli, 
boste zaznali, z notranjimi očmi, takšna rjavkasta energija nastaja, kot bi nastajalo drevo. 
Kot bi nastajalo deblo. In ta okostenelost ali takšna hrustljava energija je tista energija, 
katera je pravzaprav energija, katera se je pretočila od zgoraj, zaradi vajinega odnosa v vas in 
takrat je nadzor nad vami zelo rušilen in mučilen.  
 
Takšno entiteto je potrebno odstraniti.  
Vendar, kako odstraniti entiteto, katera je že vraščena? Kako pravzaprav se rešiti šefa? Kako 
pravzaprav nadvladati nekoga in se ga več ne bati? Zelo preprosto. 
 
Pomembno je, da se v telesu obrnete okoli. Se pravi, imate telo in znotraj je še eno telo. To 
notranje telo se s celega obrne. To ni zasnovnik. Notranje telo. To je večja osnova. Zaznali 
ga boste kot veliko energijo, veliko postavitev.  
 
Naslonite se na hrbtenico oziroma na ta predel, kot bi se naslonili na hrbtni predel in 
zaznate, se pravi, tisti, kateri imajo vraščeni sistem, zaznajo takšno gosto, rjavo energijo, 
kar trdo, kot bi bilo drevo, prav podobno je skorji drevesa.  
 
Takšno energijo je potrebno gibati. Pričeti jo je potrebno gibati, da jo spravite v gibajoči 
položaj, ker ona raste in se razpira nad vami in se ne giba. Le širi se.  
 

Zato je potrebno, da se pričnete naslanjati, kot 
bi se naslanjali zadaj, na predel hrbta.  
Si predstavljate, z dvema rokama, z dvema 
dlanmi jo pričnete spravljati v gibanje. 
 
 

 
Tako kot vašega klopa, katerega je potrebno malce pričeti vrteti proti urinemu kazalcu in se 
igrati z njim. On prične popuščati in popuščati in na koncu popusti.  
 
Enako je potrebno tega tudi spraviti v gibanje. Zelo preprosto. Ne boste ga vrteli, ker ste 
premali. Pričeli ga boste nekako gibati, tako, kot bi se mu naslonili na hrbtni predel, svoj 
lastni predel in ga pričnete gibati z dlanmi.  
 
Takrat se ta energija prične odmikati. Vendar, za to včasih potrebujete leto dni, včasih le 
dan. Zavisi. Tisti, kateri bodo zaznali, bodo to lahko v nekaj dnevih ali v eni uri ali v enemu 
momentu vse skupaj odstranili. Drugače pa ta parazit lahko izstopi šele tedaj, ko vi sami 
sebe nadgradite in se po drugačni poti soočate s svojo lastno gradnjo in se ne pustite več 
pomendrati. Prebudite svoj višji Jaz in tako ga tudi nadvladate.  
 
Pri tistih, kateri pa zavestno želite pogledati to energijo, pa jo zaznavate preko hrbta. Če je 
mala, je običajno vpeta tam, ob predel ledvičk. Kadar je večja, raste navzgor, ker ji je v 
interesu, da zraste do ramen. Se pravi, in to ste dobesedno kot bi bili ujeti. 
 
To energijo lahko z dlanmi dobesedno potiskate navzven, kot bi jo počasi, počasi pričeli 
premikati. Vse, kot bi pod kožo bili vi sami in bi poskušali direktno, od ritnic navzdol 
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odmikati. Tako bo naenkrat, v nekemu momentu, zavalovala ta energija, ker ji boste 
naredili gibanje energije, kot val.  
 
Si predstavljate? 
Pričnete nekje gibati in pričnete gibati navzgor, navzdol in se naslanjati na to. Tej energiji 
daste gibajoči položaj. Takrat entiteta vdahne, ne da bi se tega zavedala.  
Ko se entiteta prične gibati, prične dihati in takrat prične izgubljati nadzor nad vami in 
počasi prične popuščati. Tako kot vaš klop, katerega sukate. Vendar, njega sukate v smeri 
proti urinemu kazalcu, to pa gibate tako, kot bi se naslanjali in bi nekako vodno posteljo 
potiskali ali težek, poln balon. Tako ga gibate in premikate. 
 
Ko začutite gibanje energije, boste zaznali, da ga bo odneslo iz ramen, dobesedno se odpne 
od ramen in potem se začuti dobesedno, če ga dovolj gibate, se začutijo niti, kako priseski 
iz ledvic pričnejo izginjati.  
Takrat vas tudi pričnejo ledvica nehati boleti. In začuti se nekako prisesek, kako nekako pri 
jetrih dobesedno se odmakne ta prisesek in počasi zaznate, kako se ta entiteta, lahko zelo 
zelo velika, dobesedno odmakne od vas. 
 
Ko jo vi spravite v gibanje, se ona dobesedno odmakne in prične prosto lebdeti okoli vas. 
Kot bi lebdela, kot bi se gibala. Si predstavljate? In je vpeta le še v podplat.  
V podplat pa boste naredili tako, kot bi se zavestno spustili, kot bi plavali pod vodo. Si 
predstavljate, kot bi hoteli splavati pod vodo, direktno v vaš podplat.  
 
Zakaj plavanje? 
Zato, ker je to prispodoba gibanja energij tistih usedlin, mrtvih energij, trupel ali teles, 
katere vsi nosite v predelu nog. Več kot imate telesne strukture ali več kot imate 
materičnih rojstev, višja je usedlina, višja je ta postavitev.  

 
To pomeni, da jo imate shranjeno, lahko upepeljena telesa ali 
razpadajoča telesa, od vašega prsta do vašega gležnja. Lahko tudi 
višje.  
 
 
 
Vendar, najvišja smetana je prav do tukaj, do tega predela. Do tukaj 
hodite po mrtvih sferah. To Smo že opevali oziroma so tudi Jahveti in 
Brahmanjuri opevali to postavitev. 
Na tej podlagi, na tej fazi, je zelo pomembno, da vi zaplavate skozi, 
da dobesedno, ko bi preplavali v, v podplat.  

 
In v podplatu se naenkrat, ko priplavate, zazna kristalna bela energija. To je čakra.  
 
In takrat to čakro se le dotaknete in jo zavrtite, kot bi bili nad njo in bi pod seboj naredili 
urin kazalec.  V smeri urinega kazalca zavrtite to kristalno energijo in začuti, zasliši se 
trganje, kot bi pohrustali, kot bi podrobili vpete korenine.  
 
Zakaj je potrebno to potrgati? 
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Zato, ker so ti priseski lahko večnost večnosti ujetniki vas samih. In kamorkoli greste, v 
katerokoli rojstvo greste ali pa se boste gibali, se boste lahko srečali z njegovim drugim 
deležem –  ker je telo razdeljeno, ker je energija razdeljena, ker je nekako devištvo 
razdeljeno, ker je lahko entiteta ali karkoli drugega ali pa oseba, porojena na dveh delih, se 
takoj porodi in poveže v ta ostanek njegov drugi delež. Nikoli ne veste, koga boste v življenju 
srečali, zato, ker vi sami ne krojite sami svojih zapisov, vendar vam kroji tudi Tema.  
 
Ko nekako Svetloba kot usojevalska energija vodi vas, vas pelje v smeri, da prehodite Temo 
in da pridete skozi temo na površje, da se potem povežete s Svetlobo.  
Te energije pa so zelo ključnega pomena. Zakaj? 
Ker so te povezane z mrtvimi sferami. 
 
Pazite to! 
Ko znotraj v podplatu, v levemu in v desnemu, imate lahko vpeto to energijo, običajno se 
vraste v dva, zato, ker imate tudi dva ledvena predela oziroma dvoje ledvičk, se ravno 
tako, po enakih delih, vpne tudi v vaš podplat.  
Ko nekako zasuknete znotraj ta kristalček oziroma to čakro, se dobesedno zazna ta trganina 
in raztrganina, se včasih zasliši tudi krik groze, obupa. Ne obremenjujte se s temi 
postavitvami. Ne rešujete sveta, kateri nikakor ni za postaviti, da ga boste razreševali.  
 
Potem splavajte navzgor in splavajte v drugo nogo in znova vdahnete in znova plavajte, 
tako kot pod vodno gladino do drugega dela in v sredo čakre in znova zasuknite, kot bi 
zasukali nekakšno okovalo oziroma kot bi zasuknili, kako naj opevam?, neki krog, neko 
vratno delo ali kristal, katerega zasuknete in se bo tudi energija izpustila.  
Tako se otresete te entitete in ker jo nekako potrgate, ona nima več možnosti in priložnosti, 
da se vrne v vas, zato, ker določeni okruški, kateri so v vas, kateri se vrastejo v vas, ostanejo v 
vaših podplatih oziroma v nogah. Zavisi, do katere mere zraste ta entiteta.  
 
Ko naredite to, tudi nadzor fizičnega človeka, nasprotnika, pade. Izgubi svojo moč.  
 
Pazite to! 
Ko se vračate nazaj, se vrnete v prvotni položaj in postanete veliki znotraj telesa. To niste 
kot zasnovniki. To je notranje telo, ker je večplastno to vaše fizično telo.  
 
Ko se vrnete nazaj, se zlijte v telo. To je lahko tudi vmesna faza. Nekaj trenutkov.  
 
Nato, bodite pozorni! 
 

Na desni strani, na desni strani, se pravi, kot bi roki vzdignili tako pred 
seboj, na desni strani se začuti neka gostota. Eno takšno, kot veliko 
bodalo je. 
Tudi sami ga lahko zaznate. Nekaj je tukaj, na tej strani. Zaznajte to. Kot 
bi poskušali otipati to energijo. 
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Ta gosti delež je nekaj, kar vi oprimite in poskušajte zdrobiti ali 
pomendrati.  
To je nekakšno bodalo. Bodalo usedlin davnine, katero imate točno z 
osebo, s katero imate konflikt.  
 
 

 
Bodala so postavljena tako pokonci. Vendar, ko se boste vi ozavestili, s katero entiteto se 
soočate, s katero osebo se soočate, boste tudi nagonsko, podzavestno takoj vedeli, katera 
je energija tega bodala. Zdrobite ga ali zlomite ga ali pa ga odstranite iz ravnotežja.  
 
In kaj se zgodi? 
Iz vaše avre je to tako, kot bi povlekli zatič, se bo iz vaše avre izlila energija, odvečna 
usedlina – moškega, ženske, otroka, nasprotnika – kogarkoli, kateri vam povzroča težave. 
 
In vaša avra se bo izpraznila. Zakaj vaša avra? 
Zato, ker usedlina energije je spomin, kateri se tudi dodatno shranjuje v vašo avro. In ko 
povlečete to bodalo oziroma to bodalo premaknete kot zatič, kot bi odpahnili vrata, če si 
predstavljate?, se naredi prehod, predor in energija odteče. Avra se razbremeni. Morda ste 
za nekaj trenutkov ali za nekaj dni bolj prazni. Ni pomembno. Pomembno je, da se otresete 
njega iz svoje avre. 

 
In, ko se naredi to, se osredotočite na energijo zgoraj. Nad vami je 
sončna energija ali pa kristalna energija kronske čakre.  
Kronsko čakro ali to višjo energijo preprosto spustite kot slap svetlobe 
v svoje telo – ne skozi svoje telo navzven, vendar le v svoje telo.  
 
 

 
Skozi vaše telo, skozi vaše roke bo pričela teči lila ali takšna temno vijolična energija, lahko 
tudi takšna, bolj slabotna energija. Ni pomembno. Lahko bo malo belinkasta vijolična ali 
takšna, malo bolj škrlatna energija. Upam, da Sem našel pravi izraz? 
 
Skozi vaše dlani se bo pričela stekati v vašo avro in bo zapolnila predele, katere ste 
izpraznili. Ta energija je tista energija, katera se zapolnjuje in zalije vašo avro.  
 
Ko se naredi to, se zgodi prav nekaj osupljivega! 
Vedno močnejši postajate. Vedno bolj sfokusirani. Vedno bolj zbrani. Vedno močnejša 
energija je, da boste nadvladali človeka in ga gledali zviška. Vedno močnejša je energija, da 
ga boste nekam postavili in mu dali mesto. Le tako, da ni njegove energije vraščene ali 
entitete vraščene na vas in shranjene na vaši avri ali v vaši avri, ga boste premagali, ga 
boste prerasli. 
 
So tudi drugi postopki, kako nekako prerasti njega ali rešiti odnose. Vendar, pomembno je, 
da se zavedate, ko izpraznete to avro ali ta energetski pol, se izprazne zapis. Zapis vezi iz tega 
življenja, kateri vaju veže in obremenjuje. 
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Takrat je pomembno, da pričnete delati na sebi intenzivno in da pričnete ceniti, spoštovati 
sebe in svoje življenje. To je bistvo vaše zmage! 
 
TEHNIKO PREDIRANJA BALONOV LAHKO NAREDIMO TUDI ZA LJUDI, KI JIM IMAMO RADI, PA 
NAS NE SPREJMEJO 
 
Enak postopek lahko naredite pri svojih dragih. Pri ljudeh, katere imate radi, pa vas oni ne 
sprejmejo, vas oni nekako ne spoštujejo ali pa nekako vas obremenjujejo, vas spravljajo v 
žalost, vas spravljajo v depresijo, vas spravljajo v nemoč.  
 
Vedno se ustvarjajo zapisi. In pazite to! 
Več ljudi, ko imate, več imate teh balonov nad seboj. Ti baloni pa so tisti, katere vi lahko 
zavestno prederete. Ne čakajte, da se uteleša ta energija sama v vas. Zakaj? 
 
Ko ga prederete, pospešite zlitje in je manjša energija. In jo le opazujte, kako se zlije, kako 
se zlije na tla in kako prične lesti po vas in kako išče, kako bi se prisesala. Pomembno je, da 
jo zaznate.  
 
Spustite se v telo in jo pričnite gibati. Z gibanjem jo boste premaknili. Lahko, da se vam bo 
zlila, ne le na hrbtišče, predhodno še kje drugje, po nogah, po rokah, se pravi,  in 
pomembno je, da jo le spravite v gibanje in jo spustite navzdol.  
 
Če ni še vraščena, takoj odpade in razpade.  
Osredotočite se na avro. V avri se dobesedno zazna, kje je zatič. Prav, prav višji Jaz ali 
instinkt ali kdorkoli drugi, nekdo vas bo peljal do tegá in boste pravi zatič potegnili, ga k 
sebi povlekli, da se odpre kot lijak vaša avra in da tam, kjer nastaja usedlina, se izprazne ta 
energetski zapis. Tako se bodo izpraznili spomini. 
 
Takoj potem, zatem spustite to višjo energijo v sebe, to vijolično energijo v sebe in 
spustite, da se energija stransformira in zapolni.  
 
Tako se bo avra napolnila s svežo energijo in zapisi ne bodo več karmični. Kar pomeni, da 
se boste karmično razbremenili in odcepili. Tako boste vi vedno bolj postajali vi vi. Nič več 
ne boste v podrejenih vlogah. In s tem boste nadvladali in razreševali medsebojne odnose.  
 
Zelo preprosti trik. 
En trik, kateri je res pomemben, da zaznate, da imate vez med vami in med tistim, katerega 
vi morda ne zmorete. Davninsko ste lahko v davnini bili res težki nasprotniki in je tudi ta 
usedlina med vama. Ko se srečata, se takoj poveže ta energija preko te, čelne čakre in se 
prične nadaljevanje te usedline ali davnine. 
 
Zato je zelo pomembno, da se vedno znova spomnete, ozavestite, kaj na določeni osebi 
vam je všeč, kaj vam ni, kaj vas zmoti, se pravi, da ozavestite to postavitev. Le tako se 
lahko razrešujejo odnosi. 
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RAZBREMENJEVANJE SKUPINSKE ALI DRUŽINSKE KARME, V KATERI SE NAHAJAMO 
  
Če pa je družina in je v družini pravzaprav veliko neprijetnosti ali sitnosti in da imate občutek, 
da nekako ste ujeti v različnih situacijah, pa lahko naredite tudi sledeče. Zelo preprosto.  
 
Med vsemi udeleženci se lahko naredi skupni balon, kateri se znova poveže na čelno čakro. 
Ta balon, katerega zaznate, ko se ozavestite, da ste povezani v neke odnose, so to odnosi 
karme. To je ta skupinska ali družinska karma, v kateri se vi nahajate.  
 
Ko ozavestite ta energetski pol, vzemite bodalo in zabodite v to in naj se zlije energija 
navzven in jo odplaknite.  
Vendar, ko naredite to, sebe razbremenite in skozi to vi vedno bolj sledite sami sebi in 
vedno lažje boste in hitreje postavili sami svoje življenje in ne boste več vpeti kot filter, kot 
energija ujetosti. 
 
S tem se izognete karmi. S tem se izognete ponavljanju nekega vzorca, hkrati pa vam to daje 
širino in globino neke postavitve. 
 
Ko je nekako takšna skupinska energija ali skupinska povezava, vi lahko potem, nad to 
energijo, povlečete zlato nit, zlato energijo, katero kot spiralo gibate nad seboj.  
In nekako lahko s to zlato energijo, katero imate tukaj v sebi, nad seboj, katera je bila tudi 
podarjena, povlečete in očistite ta balon in skozi ta balon se razreši tudi karma.  
 
Takrat se odcepite. Ta energija ali spirala dobesedno tre in pofiltrira in sežge. Zlata energija 
vedno sežiga! 
 
Kadar se vam dogaja, da vam sredi noči prihajajo napadi, vas prebujajo, vas gibajo, se 
lahko dogaja prav ta vrinjena energija ali entiteta, kako rilčka s svojo modrostjo v vas in se 
vrašča v vas.  
Na hitro si lahko tudi pomagate s to spiralo, da jo spustite navzdol in greste v njo in razbija 
te blokade. Vendar, le za nekaj časa, toliko, da se vi lahko zberete, da lahko potisnete to 
entiteto navzven.   
 
Zelo pomembno je, najmočnejše orodje ali adut je, da veste, od kod se kaj nadaljuje. 
Resnično. To je razorožitev vsega programa. To je tisto, kar vi rabite. Če se ne boste 
ozavestili, ne boste ničesar naredili.  
 
ZA POMOČ SE OBRNITE NA SVOJEGA VODNIKA, KI JE VPET NA LEVI STRANI 
 
Jaz vam predlagam, da v odnosih, v katerih ste, ko so nekako ključni, pomembni, če tudi sami 
ne zmorete, se vedno obrnite na svojega vodnika. Vendar, ne na desno stran – na vodnika, 
kateri je na levi strani vpet nekako po diagonali. 
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Imate instinkt na desni strani diagonale in imate vodnika na levi strani, rahlo 
pred seboj, tako kot stojno svečo. On stoji tako. Tako. In spi in miruje in se 
le telepatsko povezuje. 
Vendar, ker je to najbolj pretkana fina energija, katera je na vaši strani, je 
zelo pomembno, da se vi povežete z njim. 
 

 
To pomeni, da v postavitvi najprej zaznate njega. Ko zaznate njega, se osredotočite 
direktno na to, da ga prebudite. Tisti, kateri ga bo prebudil, ga bo tudi sam sebi podredil.  
 
Vendar, to ne pomeni, da bo vaš suženj, bo pa vaš prijatelj.  
Bo nekdo, kateri bo dejansko tudi peljal proces čiščenja in odstranjevanja entitet in bo 
skrbel za odnose. Hkrati vas bo tudi poganjal proč od ljudi, kateri so slabi. Vam bo 
dejansko vplival na čustva in vam zapiral čustva in bo on tisti razsodnik, kdaj je prav, da ste 
čutni, kdaj je prav, da ste hladni oziroma zaprti. Bo on tisti, kateri vas bo dobesedno 
oprimel in vas zaustavil v koraku naprej, da vi morda zopet naredite isto nespametnost in ste 
morda predobri ali pa preveč zlobni. Se pravi, kakorkoli, on je tisti, kateri bo bedel nad 
pretkanimi situacijami.  
 
Vendar, on vam ne bo služil. On bo tisti, kateri bo videl, kako razreševati odnose. Tako, da, 
to bitje je tisto bitje, katero imate vpeto na levi strani. 
 
Če želite, vas peljem skozi ta postopek in se povežete s tem bitjem. Vas Bom nekako počakal 
in popeljal skozi to situacijo.  
 
Samo trenutek. Zelo hecno je, ker Mi nismo nikoli bolani, nikoli ne smrkamo. Potem pa ne 
znamo niti urediti, kako narediti, da bi bilo malce lažje. Vendar, tako pač je. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA Z VODNIKOM,  PRAPORŠČAKOM ali BOJEVNIKOM (posnetek 1:04:26) 
 
Predlagam vam, da se popolnoma nekako umirite. Da zaprete oči in da se popolnoma 
zbristrite.  
 
Poskušajte čisto počasi vdihavati skozi nos – počasi, čim bolj počasi, tem lažje vam bo. In 
počasi izdihavajte, po svojemu občutku. 
 
Vdahnite, ko začutite energijo vdaha in poskušajte telo čim bolj napolniti – tako zgoraj, 
spodaj, v vseh merilih. Kot, da bi se hoteli razpočiti, boste zaznali veliko prepono na telesu in 
veliko praznih prostorov, kateri so tudi v povezavi z medgalaktičnimi usmeritvami.  
In znova izdahnite.  
 
Sedaj misli usmerite na to, da ste veliko telo in da ste kot pod kožo vraščeni – se obrnite 
rahlo na levo diagonalo pred seboj.  
Zaznajte ali pa si zvizualizirajte, kar vam bo lažje, neko spečo, svečasto bitje. Bitje, katero 
stoji in spi.  
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V njegovemu telesu je srce. Poskušajte se povezati najprej s srcem. Začutite njegov utrip 
srca. Poskušajte slišati njegov utrip srca. Bodite pozorni na njegov utrip srca. Hitreje vam 
bije.  
 
Naenkrat se iz njegovega srca poveže energija na vaše materično srce in vas kot nežna 
energija objame okoli srca, okoli hrbta – kot bi vas z roko objel.  
 
Zaznajte, kako odpira počasi oči. Ali pa hitro. Kakor od vsakega posameznika odvisno.  
Zaznajte to energijo. Zaznajte njegov obraz.  
 
Počasi boste opazili, da se topi led ali nekakšno svečasto stanje se najprej stopi prav na 
obrazu. Zaznajte to! 
 
Občudujte njegov obraz. Zaznali boste, kot bi se kapljice stekale iz njegovega obraza 
navzdol. Kot bi se talil. V resnici pa njegovo srce poganja energijo gibanja in se bo pričel taliti 
zato, ker ste ga pričeli obujati.  
 

Sedaj se popolnoma osredotočite na svoje tretje oko. 
Zaznate pritisk v tretjemu očesu. Zaznate gibanje in kot bi 
slišali svoj utrip srca.  
Iz tretjega očesa se preteče energija v čelno čakro in je 
vedno širša. Povežeta se dva bitja. 
 

 
Zaznajte, kako skozi čakro čela prične teči bela, takšna prosojna energija – kot bi bili veter, 
direktno v njega, na njegov obraz. 
 
Zaznajte to energijo, kako vaša energija boža njegov obraz. Kot bi ga prelivala.  
Zaznajte, kako vaša energija preliva njegovo glavo, njegovo telo in ga vaša energija milo, 
počasi topi in tali.  
 
Občudujte ta proces prebujanja ujetega bitja.  
Počasi se košček za koščkom topi njegova ujeta energija. Steklovina se nekako tali in 
olesenelost počasi izpari.  
 
Naenkrat se postavi, v različnih vlogah – zavisi od vsakega posameznika. Vendar, vedno 
ima nekaj v roki. Pozdravi vas. 
Ko nekako izda pozdrav, je lahko različen. Lahko se zagiba z roko. Lahko poropota. Lahko se 
prikloni. Naredi pač različen pozdrav.  
 
Takrat boste zaznali, kako gre ob srcu njegova energija do vas, proti možganu in se energija 
prične počasi dotikati vašega možgana.  
Zaznate, kako on, tako kot bi skeniral vaš možgan, vaš spomin, nekaj trenutkov, nadoknadi 
vse, kar je bilo zamujenega, ko je on zaspal in prespal vsa, lahko tisočletna, življenja.  
 
Zaznate rahel pritisk. Pustite, da poskenira in pogleda.  
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Ko naredi to, se premakne drugam. Prične lahko prosto hoditi – lahko k vam, lahko se vam 
pokloni, lahko naredi karkoli. 
 
Spoštujte ga in se mu rahlo poklonite nazaj. Vi ste tisti, kateri ste ga odrešili, a niste tisti, 
kateri ste ga v davnini ugonobili.  
 
To je bitje, katero se je najbolj trudilo, da bi vas prepričalo, da delajte prav, pa niste delali 
prav in je zaspalo, ker niste poslušali Svetlobe, vendar ste tonili pod uroki, pod magijo, pod 
težo bremena, pod težo zahtev, pod težo vsegá, kar se je dogajalo – lahko tudi pod 
zakonsko vezo. 
 

To bitje se postavi na vaš bok, ob levo stran.  
Zaznajte to. 
On je nekdo, kateri bo postal vaš praporščak ali vaš bojevnik. 
 
 
 

 
Pustite, da se še malo pogiba. Na koncu si bo on izbral prostor, v katerega se bo zalil kot 
prah, kot bi se skril, kot bi postal energija ali zlitina. Pričel se bo gibati v vaši avri. In 
postopoma, postopoma bo izstopil iz vaše avre. Zaznajte to! 
 
V trenutku, ko izstopi iz svoje avre, se preko njegove kronske čakre naredi svetlobni laser 
zlate svetlobe direktno v Nebo, direktno v njegovo telo – tam, kjer je spečo. Zaznajte to.  
 
Zaznajte povezavo njegovega telesa, njegovega bistva in on je tisti, kateri postaja vedno 
večji, vedno večji, vedno bolj kompaktnejši. Sestavlja se njemu njegovo telo. Zaznajte to! 
 
Vse se dogaja izven vaše avre.  
 
Ko se konča ta proces, zaznajte, kako on odmakne svojo dlan, ali roko ali naslonjenost od 
vaše avre in postane samostojni vojak ali vojščak ali praporščak.  
 
To bitje bo hodilo z vami. To bitje je tisto, katero bo služilo vam, vam pomagalo v vseh 
vaših namerah.  
Običajno si prilastijo konje, zato znate tudi čuti topotanje konjev ali tu in tam, da boste 
vedeli, od kod topot konjev ali kakšnih sopenj. 
 
Sedaj z mislimi se osredotočite na vašo avro in zavrtinčite energijo v vaši avri. Kot vijolično 
energijo, kot lila energijo, kot bi vse, kar je v avri pomešali in zlili v zlato energijo.  
Zlata energija bo zacinila prostor, od koder je izstopil.  
 
Sedaj se zavestno spustite nazaj, da ste v telesu. 
Vdahnite skozi nos. Se ozavestite najprej glave, kot bi se vpeli v telo.  
Zaznajte svoja ramena, svoje roke in pričeli se boste zlivati nazaj v kompaktno telo. 
Zaznajte svoj trup, svoje telo, noge in vlivali se boste znova v podkožje nazaj, v kompaktno 
energijo, od koder ste.  
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Znova vdahnete in se zavedate momenta tukaj in sedaj. 
 
KAKO NAM POMAGA PRAPORŠČAK ALI BOJEVNIK? 
 
Zavedajte se, da ste prebudili eno najbolj čistih Svetlobnih bitij, katero je praporščak, 
kateri je tako kot instinkt, vendar je vaš bojevnik.  
Je tisti, kateri vas bo na silo postavil. Če boste hoteli delati napačno ali narobe, vas bo 
spomnil, vas bo opomnil, se bo boril za to, da boste postali pravo svetlobno telo ali pravo 
svetlobno nebo.  
 
To je eno od najtežjih postavitev, največjih borcev, tako kot za človekove pravice pri vas, 
imate to bitje. Ta praporščak običajno zaspi v enemu momentu skozi zgodovino, skozi 
obdobja.  
 
In kaj vam bo koristil? 
Točno ta je tisti, kateri vam bo koristil pri odnosih z ljudmi. On je tisti, kateri vam bo 
postavljal situacije vam v prid in vam reševal in umirjal medsebojne odnose.  
 
Zaznajte njega in zaznali boste situacijo. In vedeli boste, kaj narediti z določenimi 
posamezniki v določenih odnosih. In on je tisti, kateri bo preganjal to energijo entitete, 
katera raste kot balon nad vami. 
 
On bo tisti, kateri bo vse naredil namesto vas. Vse vam bo pomagal. Vendar, preprosto, vi 
ga vedno opazujte! Ko ga opazujete, mu vedno dajete naloge. Skozi opazovanje mu dajete 
dovoljenja. Skozi vaše pristojbine, se pravi, je tako, kot bi mu dejali, da nekaj lahko naredi, ne 
sme narediti – se pravi, naučite se povezovati z njim, komunikacije. 
 
Komunikacija se vzpostavi v trenutku, ko se spomnite na to, da ga imate prebujenega.  
In sčasoma boste pričeli komunicirati –  tako kot komunicirate medsebojno, tako kot slišite 
glas vašega instinkta ali višjih bitij ali  kogarkoli, tako boste z njim lahko tudi nekako govorili.  
 
Jaz Bi vam svetoval, da nekako to bitje res uporabljate v odnosih, v konfliktnih situacijah. 
To je res oseba ali bitje, katero je nekako postavljeno za to, da razrešuje konfliktne 
situacije in umirja in pomaga. Kot bi bil nekdo – kako mu je Naša Lanjuška dejala? – kot bi bil 
mali Bog. Je tisti, kateri razrešuje in vam pomaga. 
 
Tako imate dlani – na dlani rešitve in sami sebi lahko pomagate s silami, katere so vaše. 
Pomagajte si. Rastite skozi to in boste dozoreli. 
 
Jaz bi vam predlagal, da si vzamemo nekaj ali vzamete nekaj minutk prostega časa, malce 
premora, pa Bomo potem zopet nadaljevali nekako z odnosi ali s temi postavitvami. 
 
Pozdrav. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj se Bomo majčkeno zamenjali. Bom Jaz nekako kot nekako Jorgovanski Vladni 
mož nekako prevzemal in nadaljeval in hkrati tudi odgovarjal na vprašanja. Res bi bilo 
nekako prijetno, če bi se malce držali tematike še naprej v temu kontekstu, ker je ta tematika 
še v širini in v globini za malce razdelati, dodelati in boste še marsikaj spoznali, kako skozi te 
postavitve nadvladati in prevladati vse okoli sebe in hkrati reševati vse okoli sebe, predvsem 
pa sami sebe. 
 
Ponižna zahvala vsem, kateri so predhodno tudi na bazi zemeljskih nižin in od Nebeškega 
kanala sodelovali z Nami, kateri so se sedaj že malce odmaknili, predvsem zato, ker so 
pomagali pri različnih daritvah. Zato ste tudi majčkeno kašljali, ker so vam tudi odvzemali 
določene energije. In ko se v vaše telo ali vašo strukturo nekako dodaja sveža nova energija, 
kot zlata frekvenca in tisto, kar Smo predhodno tudi pripravili – pripravljalo se je nekako več 
kot osem mesecev in pol v temu konceptu, da je nekako energija – kako naj drugače se 
izrazim?, ali postavitev dozorela, da Smo jo lahko iz Nebeške strani spustili v Zemeljske plasti 
kot pomoč, kot vzpostavitev ali vzpodbuda v tej smeri. 
 
Res lepo, lepo pozdravljeni nekako vsi tisti, kateri ste zbrani, predvsem pa je ta čas namenjen 
vam. Odgovarjali Bomo na vaša vprašanja, tako, da, kar prvi z besedo na dan. 
 
 
»Ku-ku, tuki sem.« Izvolijo. »Hvala. Iskren pozdrav vsem iz srca in velika zahvala vsem 
skupaj za to mogočno razbremenjevanje, za te mogočne procese, ki jih delate za nas in se 
nam razdajate, za nas. Res, hvala vam.« 
 
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. 
 
»Če se navežem na tematiko, predhodno in na proces razbremenjevanja.  Glede na to, kar 
ste povedali o teh, bom rekla, energijah, ki se pojavljajo v naših odnosih, sem razumela, da 
so zelo nizke energije in me zanima, kam pravzaprav vse to, kar bomo mi preko tehnik 
delali in se bo ta, bom rekla, neka črnina, nekaj, kar ostaja, kam pravzaprav vse to gre?« 
 
No, zelo dobro vprašanje! Zakaj? 
Zato, ker ta energija, katero dejansko se res potisne proč in se nekako razbremenjuje zapis 
med določenimi ljudmi, se pravi, kot med nasprotnikom in privržencem, ali med tistima 
dvema, kateri smo nekako izbrali, tako po neki izbiri, je to energija, katero dobesedno 
odmaknemo in jo uničujemo. Vendar, ta izničena energija, se pravi, ko se zapis razbremeni, 
se ta energija kar vpije v tla. Kot bi šla v globino Zemlje in v osrčje Zemlje. 
 
Pazite to! 
Ko se nekako razrešujejo te entitete – to vidim, da ste nekako gledali na to energijo, se pravi, 
se ta entiteta, ko jo nekako tudi preko podplatnih delov nekako obrnete in jo zalomite, se 
pravi, ta energija prične razpadati, kot bi se pričela taliti.  
Ta raztaljena energija prične nekako se stekati skozi plasti Zemlje. 
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Ker je tik pod vašimi podplati sveti prostor mrtvecev ali mrtvih energij, to pomeni, da ti 
mrtveci ali mrtva trupla, katera so položena, se vse te energije stekajo najprej preko njih. In 
ti mrtveci ali pokopana trupla, katera razpadajo in so v določeni prostorni sferi, dejansko v 
sebe pridobivajo to energijo in se transformira naprej. 
Kot bi iz mrtvecev pobirali zapise, jih shranjevali v sebe in ta entiteta drsi v svoji težnosti 
globlje in globlje. Na koncu se ustavi v eni plasti, v enemu svetu. To je svet spolzkosti, 
opolzkosti. 
 
To je tako, kot bi dejali, da imate, si predstavljate?, prostor ali kraj, kjer ni nič. Ni nič. Vse je v 
rdeči, gnojno gorljivi rdeči gmoti. Ta gnojni prostor ali takšen energetski tok je prostor brez 
hiš, brez česarkoli, se pravi, je le prostor kot prostor. V temu se ta usedlina ustavi. In te 
usedline se nikoli ne spajajo druga z drugo, vendar se prosto gibajo. Kot bi več različnih oljnih 
detajlov, se pravi, kot bi oljne kapljice zlivali v vodo – si predstavljate?, to prosto se giba po 
vodni strukturi. Tako se te silhuete nekako prosto gibajo. 
 
Vendar, te silhuete ali entitete so brez obličja.  
To niso silhuete, ker imajo telo, ker imajo spomin v obliki telesa. Jih to sploh ne zanima. 
Pomembno je, da je ta energija tako kot valj, če si predstavljate?  
To so tako kot spolzke energije, kot bi bila zelo zelo zelo povoskana energija, vendar, tako 
kot rahle črne barve. Ko jo nekako bolj zgostijo, postane gosto črna zmes. Ko jo nekako 
razvlečete, nastane takšna prosojna črna zmes. 
 
In te entitete lahko tudi prosto se gibajo po stanovanjih, zato jih nekateri tudi vidite, tu in 
tam, kot črnino, kot črna senca, katera švigne po stanovanju in se pripne, se vlije, izginja. 
Nekaj podobnega kot pri raznih magijah, če si predstavljate?, ko vam nekdo nekaj odpošlje in 
pridejo določene energije, entitete, se pravi, se ta črnina prosto giba. To je nekaj takega, 
vendar s to razliko, da te energije nimajo obličja. 
 
Je tako kot, kot bi se spužva gibala po tleh. In ta spužva prosto spi, lebdi, vendar v sredini 
te plahte ima oči. Nima nič drugega kot izrazite oči. 
In ta energija se lahko, kot bi nekako svilo pihnili, tako se vzdigne lahko in se prosto znova 
vzdiguje ali nekako spi. 
 
In kdaj se ona znova prebudi in pride na površje? 
Le v primeru, da nekdo zavestno, kateri je očistil vse te entitete, se jih otresel in jih izpustil 
in dopustil, da se je odnos med dvema osebama prosto postavil ali sestavil. Se pravi, 
takšna entiteta se zbudi le v primeru in sme priti na površje le, le če je tisti živeči zavestno, 
zavestno pričel delati nekaj in pričel znova tvoriti novo identično energijo s svojim 
karakterjem, s svojim mišljenjem, se pravi, s svojim taktiziranjem, je to tisto nekaj, kjer 
dejansko skozi to ustvarja navzgor na telesni strukturi, v temu trenutku – tukaj in sedaj, 
neki novi vzorec, novo energijo, katera je še rahlo prosojna in ta prične vplivati na spodnje 
polje. 
 
In ko dva človeka, lahko morda čez stoletja ali tisočletja, znova lahko padeta v neki vzorec 
zaradi takšnega ali drugačnega preizkuševanja, se ta energija lahko prosto zbudi preko 
mrtvecev, se sestavi v mrtveca, mrtvec vstane in mrtva energija prične hoditi po Zemlji. 
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Takšni obteženi mrtveci izrazito drsijo v Zemlji, nekako do kolenov, do tega 
predela so oni v zemlji. To je prvo znamenje, da so to energije ali bitja, 
katere prihajajo prav iz teh, teh razpackanih in izparelih energij. 
 
 
 

 
Če pa v dveh poskusih, se pravi Zemlja ali zemeljski preizkuševalci, se pravi, ko se vi otresete 
teh entitet in ko ustvarjate določeno rast pri sebi, ne podležete preizkušnjam, ker vam 
Zemlja ali podzemlje vedno znova nekaj zagode, ker jim ni v interesu, da imajo vse shranjeno 
spodaj, vendar jim je v interesu, da čim več pošljejo navzgor, da se njihovi svetovi 
razbremenjujejo. 
 
Zakaj? 
Če se njihov svet preveč obteži in prenapolne, se ta energija prične kopičiti in vrtinčiti in skozi 
to vrtinčenje lahko nastane nova galaksija le za te smeti. To pa ni nikomur v interesu. 
 
Zakaj? 
Ker se potem ustvari nova galaksija, s popolnoma istimi kloni, istimi vrstami, istimi 
energijami, z isto rušilno energijo. Nič niste ustvarili, nič nismo ustvarili, nič ne bodo imeli od 
tegá. Se pravi, le še znova neki prostor. Znova neko delo in delo in delo.  
 
Da se temu izognete je pomembno tako, da opazite, kdaj vas pričnejo preizkušati. 
 
Zemlja in zemeljska bitja so zelo zelo pretkana bitja, zato, ker so prefinjene energije, ker 
oni vedo, da ste vi dorasli, oni vedo, da ste se vi prebudili, oni vedo, ker vidijo, da se vi 
želite sprogramirati in njih prerasti. 
Kar pomeni: »Če boste vi hoteli oditi od nas, boste nas mogli res nekako zadovoljiti ali 
pocrkljati, da vas bomo mi pustili pri miru!«, na primer, tako razmišlja Zemlja. Torej, vam 
vedno znova nekaj naredi, da bi vi prišli v isti vzorec. In če vi padete v isti vzorec, se pravi, 
niste nič naredili na sebi, oni še vedno lahko naredijo to še enkrat ali dvakrat in vam vedno 
znova še kaj dodajajo. Tako se lahko ta energija razpada, usihanja znova znotraj porodi. 
 
To je tako, kot bi dejali, da imate nekega morilca, kateri se je pokesal, ker je moril in znova 
dobi priložnost in možnost. In mu Zemlja pripelje znova nekaj in bo znova naredil to. Kaj ste 
storili? Popolnoma nič! Znova isti vzorec. Znova isto in znova in znova. 
 
In to je nekaj podobnega. Se pravi, vedno znova vas bodo preizkušali!  
Zato je pomembno, da postajate vedno bolj modri, vedno bolj bistro gledate, opazujete in 
s tem tudi nadzorujete svoje življenje. In s tem nekako uničujete Zemeljsko moč in 
dejansko peljete nadvlado Nebeško energijo. 
 
Le Nebeške energije so tiste energije, katere dejansko pomagajo v čustvenih bazah. Nebo je 
čustvo.  
Se pravi, telo ali tista globina pa ni čustev, je pa hlad, je hladovina, je hladna energija. To je 
tista rušilna energija. 
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Tako, da, v svoji rasti predvsem glejte na to, da boste dejansko delali na sebi, opazovali vse 
skupaj, hkrati pa tudi nekako nadzorovali ta proces in ne padali na preizkuševalnih 
energijah. 
 
LETO 2016 BO LETO PREIZKUŠENJ NA VSEH PODROČJIH 
 
Letošnje leto, leto 2016, zna biti veliko preizkušenj na vseh področjih. 
 
Zakaj? 
Tisti, kateri so že naredili korake in so se v letu trinajst in štirinajst nekako odločali za 
določene premike, bodo znova dobili nekaj podobnega nazaj, da se bodo res zemeljski 
prepričali, ali ste res to prerasli, ali ste res vredni, da vas izpustijo in dopustijo, da se 
popolnoma pretočite v Nebeške strani.  
 
To so te preizkuševalne energije. Predvsem pa opevamo, da bo to hudičevo leto! Zakaj? 
Ker bo res globina Zemlje ves čas rilčkala! 
 
Zato je pomembno, da ste budni. In ko vidite, dejansko je to tako, kot bi razbremenjevali. 
Pomembno je, da ozavestite! Zato bodite budni! Ne spati! Ne kar tako, nekaj vegetirati v 
življenju. 
Opazujte! Zato imate življenje, da ga opazujete, da ga vidite in da ga živite! 
 
»Hvala.« 
 
»Lepo, lepo pozdravljeni. Jasara. Mene pa zanima – govorili ste o tehniki, kako naredimo, 
če smo z nekom v konfliktu ali pa nam ne paše, a ne? Kaj pa, na primer, če je kdo zaljubljen 
v nas, ko nam tudi ne paše? Uuuu (smeh) A lahko tudi tako naredimo? Da. 
Ali je za to kakšna druga tehnika? Hvala.« 
 
Kadar vas odnos prične obremenjevati, omejevati in vas dušiti, da prihajate v neprijetnosti, 
se pravi, ravno tako nastaja neki balon. Vendar boste morda deloma to razbremenili. 
Vendar, bolj nekako je ta balon v povezavi takrat, kadar prihajate v res kakšne konfliktne 
situacije. Se pravi, kadar vam res nekdo res stopi na žulj in se to nekako vije že daljše časovno 
obdobje. 
 
V takšen balon se shranijo pravzaprav tisti zasledovalci, kateri so obsedeni morda z, na 
primer vašo lepoto, z vašim glasom, z vašim stasom, se pravi, da so pravzaprav že kar 
malce preko meje obsedeni. Se pravi, takrat nastaja ta balon.  
Zakaj? 
Ker se ga bojite, ker prične nastajati ta strah in on prične nadvladati vas in takrat vstopate 
v ta podrejeni položaj. Takrat je to ta tehnika, kjer prebodete balon in vso to energijo tako 
postavite. 
 
Kadar pa vam je nekdo nekako tako, da je on zaljubljen, vi pa morda ne, pa vam gre malce, 
ne ravno ljubo, pa je ena druga tehnika. 
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TEHNIKA: RAZBREMENJEVANJE ODNOSA, V KATEREM JE NEKDO ZALJUBLJEN, DRUGI PA NE – 
velja tudi v istospolni vezi, pri pedofilih ali pri razbremenjevanju nagona do živali (posnetek: 
15:27) 
 
Najprej se morate ozavestiti, ali tega moškega ali pa žensko, se pravi, ali v kakršnemukoli 
odnosu pač neka postavitev je, je pomembno, da najprej opazite, kam to sodi? 
Kot, da bi se vzdignili nad ptičjo perspektivo in opazovali detajle, dogodke in postavitve. 
 
V teh momentih boste vi kot nad ptičjo perspektivo lebdeli in opazovali situacijo, kot bi 
gledali sebe in njega. Naenkrat se vam bo odprla davnina. Kar videli boste, kaj se je 
dogajalo v davnini in to je prva spodbuda ali prva energija ali postavitev, skozi kar se točno 
vodi, točno vidi, kje vidva nadaljujeta. 
 
Tam je ključ vseh rešitev. Ko ozavestite, zakaj je prišlo do tegá in od kod se nekaj nadaljuje, 
imate že 90 procentov vsegá v svoji roki. 
 
Potem se obrnite vase in dobro poglejte – ali si ga res želite ali ne? Ozavestite se, ali ga 
želite le izkoristiti ali ne? Ali ga želite vnovčiti le morda za kakšen ljubezenski spodrsljaj ali za 
ljubezensko noč ali za potrebo, porabo in ga potem date nazaj? Se pravi, morda ste poročeni 
in vezani, pa vam ne diši takšen moški, da bi imeli kar dva? 
 
Se pravi, pomembno je, da vi postavite situacijo in jo res razdelate pri sebi. Ko naredite to, 
boste dobesedno videli eno nit. 

 

 
Ponavadi je nit nekako speljana tako, ob temu bitju, katero je svečasto stanje, rahlo pri 
levi strani in je tako – imate čakre, imate diagonalno vzporedno, se pravi, instinkt in to 
svečasto bitje, katerega Smo predhodno kot praporščaka zbujali.  
 

Med čakrami in med njim, se pravi, točno v tej sredini tega polja je 
nekakšen zatič. 
Je nit, katera je takole: je rahlo zelenkasto-modrikaste barve in je tako 
kot bi prosto plapolala.  
 
 

 
Pazite to!  
Ta prosta nit ali prosta energija je lovilka. Se pravi, če je ta biček (na zdravje)  obrnjen proti 
vam pomeni, da vas bo moški ujel. 
 
Kadar je obrnjena proč od vas in nekako prosto lebdi pomeni, da se vaša čustva niso 
zagrela za njega. 
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Kadar pa imata le morda seksualno strast in imata seksualno postavitev pa to pomeni, da 
se ta energija, katera je tako kot visoka trava, prosto giba, kot bi pihali nitko in si 
predstavljate, kako se giba, se poveže na vajine spolne čakre. Se pravi, na vašo in na 
njegovo. Tako se nekako pretaka ta seksualna potreba, potešitev. Kako naj se drugače 
izrazim? Saj se razumemo! 
 
Kadar pa nekdo je obseden z vami in je nekako, res želi biti z vami, vi pa ne z njim, se ravno 
tako ustvari ta nit te seksualnosti, vendar s to razliko, da jo on zavestno spusti k vam, ker si 
vas želi. 
 
Če moški nekako celo masturbira z mislijo nad vas ali nad katerokoli pač osebo – ne mislim 
nič slabega, ko sedaj dajem tak primer, se pravi, se vsa njegova energija prične zlivati okoli 
vas in imate občutek kot, da vas vzburja, a hkrati zavest vam pravi, da vas ne želi, da vas 
on vzburja. Se pravi, se pričnete ukvarjati – kaj je prav, kaj ni prav? Ali je to sploh modro 
narediti korak naprej ali ne? Se pravi, ne veste pravzaprav pri čem ste. 
 
Takrat se najprej zavedajte spolne čakre. V spolno čakro imate zagotovo vstavljeno to nit, 
kot bi se vrasla v notranjost. Tako, kot Smo dejali, v ledvenemu delu, ko se tista silhueta 
pripne in se nekako zapne in se potem vrije v predel jeter, se pravi, kot ta prisesek, kot 
komar, vaš komar, kateri sesa. Enako se dogaja s to energijo. 
 
Ta energija, ta nitka, se prisesa v čakro in nekako ves čas mljacka. Ne sesa vaše življenjske 
energije, vendar ta energija ves čas išče, kako bi se prisesal. 
Si predstavljate moškega, kateri dobesedno nori in blazni in kar hlasta za zrakom, ko vidi 
neko divno ženo? In potem dejansko enako se odzvanja ta energija. Takrat imate občutek, da 
vas dobesedno v trenutku, objame ta njegova seksualna energija in potreba in vi bi se 
dejansko lahko predali tej spolnosti. 
 
In zaznati morate to nit! 
In ta nit je tista energija, pri kateri je zelo pomembno, da se zavedate, da to energijo, nitko 
stisnete. Prav zaznajte jo in jo stisnite, kot bi nekomu stisnili za grlo. Tudi on bi malce 
zapihal in pričel hlastati za zrakom. Enako se zgodi tej živi nitki. 
 
In če jo boste vzdignili, boste videli, da so kot usta, kot, da bi hlastal. Ni se potrebno 
poljubljati s to nitko, čeprav bo ta nitka dobesedno norela in se bo hotela pripeti na nekaj. 
 
To nitko preprosto poskušajte odpeti od njega. In v trenutku, ko na drugi strani, kot bi 
vizualizirali ali zaznali njega, zaznali, kje je v njegovi spolni čakri vpeta ta nitka, jo stisnite 
tudi na drugi strani. 
To nitko odpnete in takrat se vez med vama umiri.  
 
In da ne boste pozabili!  
Ti dve nitki, ta dva usta, katera hlastata, ju spnite skupaj. 
 
In tako se naredi energija.  
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Ta energija prične vrtinčiti in med vama nastane spirala. Spirala pobiranja in menjanja 
energij davnine nazaj. In se pričnejo pretoki vračanja. Kar je njegovo, se vrača k vam, kar je 
vaše, se vrača k njemu skozi to spiralo. 
 
Saj se spomnite, ko Smo že opevali energije, kako vračati in pobirati energijo nazaj? Na tak 
način se ravno tako naredi filter, preko te seksualnosti ali te spolne niti,  te spolne brbončice 
ali membrane se ta energija tudi sprosti. 
 
Tako se pretrga odnos med vama oziroma tako nadvladate nekoga, kateri morda hlasta, 
občuduje, nori ali kakorkoli nekako gleda za vami. 
 
Tako se lahko naredi tudi med istospolnimi partnerji. Se pravi, ni pomembno, kakšnega 
spola ste. 
 
Žal, je tudi nekaj takšnih, kateri se neizmerno zaljubijo v živali. 
In tudi od živali se enako lahko giba. Če žival ni zainteresirana za vas, se ta energija ne bo kaj 
veliko spenjala z njo, saj razumete, ne?  
Vendar, vseeno lahko zavestno tudi odvzamete, če imate nagon po živali, da nekako 
poiščete svojo energijo, svojo nit in kje je vpeta. In potem to energijo dejansko stisnete na 
eni strani, stisnete na drugi strani, da se od obeh odpne in jo stisnete skupaj. Zelo 
preprosto. 
 
In na podlagi tegá se dejansko tudi nadvlada vsa energija in se znova naredi pretok, 
membrana, preko katere se od živali ali od posameznika, od posameznice, ni pomembno, od 
koga, dejansko steka energija nazaj. In ko se spraznijo zapisi med njima, nastane mirna 
energija. 
 
Tako nekako si lahko pomagajo tudi tisti, kateri so res obsedeni, na primer moški z otroci. 
Morda celo v družinskemu krogu. Ali, kako jim pravite? Pedofili? Da.  
Se pravi tisti, kateri imajo morda malce drugačno vrsto ljubljenja ali želje, kar morda ni ravno 
najbolj, milo rečeno, pametno ali modro, vendar, vseeno imate tudi veliko tegá, se pravi, si 
na enak način tudi lahko oni pomagajo. 
Se pravi, ko jih žene, morda na otroka ali na nekaj, da zaznajo to svojo, to zelenkasto nit in jo 
stisnejo in poiščejo, kje je nit vpeta oziroma, kam se je vpela, v določeno osebo. Stisnejo in 
skupaj dajo – usta na usta, se skupaj »pricucljajo«, kako naj drugače se izrazim?, in dejansko 
se prične odpirati ta membrana in se pričnejo menjavati in vračati energije. In ustvari se 
mirna energija in tak moški potem ne bo delal nekaj slabega otroku ali pa bo počasi, počasi 
prestopal v nagnjenosti, k bolj umirjeni ali zreli energiji. 
 
Vendar je znova zavisi od njegovih zapisov. Tako, da, na tak način se da odstraniti vez med 
ljudmi, kateri vam morda niso najbolj mili, da bi z njimi karkoli v vezi bili. 
 
 
»Jaz bi prosila samo še za eno mini vprašanje. To, kar ste zdajle na koncu govorili. Ali lahko 
jaz mogoče enemu pedofilu tako naredim, da to nitko dam stran od tistega otroka, pa 
sklenem? Jaz to naredim, ker vidim…?« 
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Lahko poskušate, vendar običajno je vsak posameznik lastnik te energije. 
Se pravi, pomembno je, da si ljudje, kateri nekako delajo na sebi ali zorijo, da se ozavestijo. 
Pomembno je, da se oni ozavestijo, kaj je prav in kaj narobe, kaj je modro, kaj ni modro, 
kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, čeprav so to že neke omejitve na bazi Zemlje. 
 
So, na žalost, svetovi, kjer so zrela bitja z dobesedno z novorojenimi energijami. To je nekaj, 
kar na Zemlji sploh ne poznate. Se pravi, težko je nekoga opisovati in ga nekam rangirati in 
ga obsojati, glede na to, da se morda tudi določena zgodovina od njega lahko vleče čisto v 
drugih kraljestvih, v drugačnih osnovah, drugačnih nagnjenjih. 
 
Hkrati pa je tudi pomembno, kakšna je davninska podlaga. Bolj, ko greste v zgodovini nazaj, 
bolj so bili starejši moški z mlajšimi dekleti.  
V temu času je malce bolj prepovedano, oziroma malce tudi zakonsko določeno, kdo s kom 
sme občevati in to je tudi prav. Vsaka duša mora dozoreti, tako, da, tudi Meni ni ravno ljubo 
gledati duše, katere nekako zlorabljajo druge duše, katere so mlajše, nemočne, nemodre in 
so v vlogi žrtve. Tako, da, največ si lahko pomaga vsak posameznik, ko se ozavesti tegá. 
 
Lahko pa vseeno poskušate, pa Bom Jaz videl, kaj lahko naredim.  
Vendar, zelo zelo previdni bodite pri temu trganju niti oziroma pobiranju niti, da ne boste 
vdrli v njegovo avro in pričeli sesati na sebe tujo energijo. 
 
TEHNIKA – ZAŠČITA Z BELIMI ROKAVIČKAMI PRI ZDRAVLJENJU IN POMOČI DRUGIM 
 
Tako, da, poskušajte narediti si tehniko zaščite belih rokavičk, katere ste imeli v eni tehniki, 
čisto bolj na samemu začetku.  Se prav, kjer daste v to belo energijo, v ta beli snop to, roke 
ali dlani in se nadene ta energija zaščite. 
In potem s to belo zaščito potem primite to nit, da boste res samo prevodniki preko dlani, 
da ne bo šlo kaj preko vas.  
 
Res pazite na to, da ne boste padali v konflikte z njim, da ne boste potem imeli težave v 
konfliktnih situacijah, kjer se lahko oseba potem na nezavedni ravni prične znašati nad vami 
– nasilno, besedno, tako ali drugače, da ne boste padali v kakšne nepomembne konflikte. Na 
to bodite pozorni. 
 
To so te rokavičke, katere Smo opevali, ko zdravite tudi druge.  
Se pravi, vedno je potrebno dati te ali nadeti si te rokavičke, zato, da se zaščitite vsi tisti, 
kateri delate za druge. Tudi si jih lahko nadenete, kadar nekako zdravite na daljavo, kadar 
zdravite v postavitvah, kjer pomagate drugim. Se pravi, vedno si nadenite to.  
 
Vsak ima snop svetlobe bele energije. 
To je tako, kot bi dejali, imate čakre. Se pravi, čakre so v rezu, v tej liniji in so ravno bitja, 
vodoravno speča. 
O tem Smo že kar nekaj govorili ali opevali. 
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Rahlo na levi strani pa imate steber bele svetlobe, te zdravilne svetlobe. 
In v to svetlobo si potopite dlani in si naredite zaščitne rokavičke, da 
potem niste filter, da energija ne teče preko vas, vendar le preko dlani 
in ostajate nevtralni. Da, ko pomagate drugemu, da ne povlečete 
njegove karme, njegovih zapisov, njegove bolezni na sebe.  
 

Ker zdravilci tega ne delajo, velikokrat zbolevajo in hitreje umirajo in usihajo, tako, da na to 
bodite vsekakor zelo pozorni! 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pa še zahvaljujem se, res, za vašo skrb za mene na vseh področjih, tako, da res hvala.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. Jasara. 
 
»Najlepše se zahvaljujem vam, gospa Lana in pa vsem Gospodom, (Jasara) za vso modrost, 
za vso pomoč in za vse. Imam pa vprašanje, in sicer, prej, ko ste rekla, da je toliko enega 
zla, ki prihaja na površino. Kako mi vse, če pogledamo okrog, koliko nas je, ki delamo na 
tem, a smo, bomo mi kos temu ali kaj se mora zgoditi, da bodo, da bomo premagali to zlo? 
Hvala lepa.« 
 
Zelo mogočno vprašanje! 
Na Zemlji imate, žal, situacijo, kjer ste vsi pomešani. Veliko ali Bom dejal 59 procentov je 
Svetlobnih bitij ujetih v Zemljo, kar pomeni, da že v osnovi Svetloba prevladuje.  
Vendar, ker ste zasužnjeni ali so zasužnjeni, to pomeni, da je Svetlobna energija vir za dotok 
nekakšne povezave vseh bitij, vseh energij in so tako, če si predstavljate?, kot bi bili hrana za 
njih. 
 
Vi ste tisti, kateri lahko odpirate Višje povezave, da se Zemlja in Nižina pretoči višje. Kot bi 
vas imela za žrtev in vi se pomešate, ta Svetlobna energija se pomeša med slabo energijo. 
In tako se prične na eni strani proces spreminjanja zla, če se Svetloba ozavesti in prične 
postavljati to energijo naprej. Ali pa se Svetloba prične samodejno boriti sama s seboj in se 
prične tako kot delati raztrganina, kot eksplozija.  
 
Si predstavljate? 
Takrat Svetloba lahko preleti nad telesno strukturo in ko vi duhovno rastete, če res sledite 
tistemu, kar ste, če res sledite svojemu srcu, svoji ljubezni, svojemu občutju, ste 
zmagovalci zagotovo na svoji lastni poti.  
 
Zakaj? 
Zato, ker se v trenutku, ko se vi pričnete prebujati in sestavljati v tej smeri, se prične 
odpirati Nebo in ne telo.  To pomeni, da v temu konceptu se vi pričnete povezovati Zgoraj. 
In vse, kar se povezuje Zgoraj, se prične povezovati spodaj. In prične se pritisk Neba na vas, 
kar pomeni, da vi vedno bolj hrepenite po enosti ene celote. Vedno bolj po svojemu Viru, 
vedno bolj po tistemu nečemu, kamor pašete ali pripadate. 
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Vedno bolj pričnete hrepeneti po vračanju nazaj, k svoji osnovi, k svojemu domu, k 
svojemu prvobitu. To je prvo znamenje, da ste na pravi poti. 
 
In takrat se pričnete trgati iz energij. In takrat se prične notranji boj in skozi to se prične 
izgon temnih bitij, slabih zapisov ali programov karme ali česarkoli drugega. 
 
Vendar, ker je Zemlja prvobitno bila ustvarjena za to, da bo povezovala telo, da bo 
povezovala vse, kar je telesnega in prvobitnega, kot je prvotno tudi bilo, bi vsekakor na 
Zemlji bilo mnogo, mnogo lepše.  
Vendar, so bile civilizacije, katere so ujela telesa in jih pričeli mučiti, jih pričeli z eksperimenti 
postavljati, sestavljati in so pričeli vrivati določen možgan. Zato imate tudi mali možgan 
vrinjeni in nekako tako delno uporabni in so vam to temno energijo ali preizkuševalno 
energijo vrinili kot reptila v notranjost svojega ali vašega telesa. 
 
Bodite pozorni! 
Dokler v telesu vlada zlo ali je v osnovi vkoreninjen reptil, je tako, kot bi bili na tempirani 
bombi, na kateri bi stali in čakali, kdaj bo eksplodirala oziroma, kdaj vas bodo pogoltnili v 
svojo energijo.  
Zato bi se morali zavedati, da je mali možgan reptilski možgan in da je potrebno izprazniti 
zasnovo zato, da se vi osvobodite preizkuševalca. In ko se osvobodite preizkuševalca, vas 
prične tok, kot reka nesti v tiste smeri. 
 
Tako se pričnejo prebujati posamezniki. Tako se pričnejo prebujati Svetlobna bitja v telesu. 
Tako prične Svetloba sebe postavljati nad telo in tako pričnete gledati dogodke. Tako se 
pričnete ozaveščati in skozi ozaveščenost dogodkov, ko vidite – tako, kot vam vedno 
pravimo in opevamo, vam poudarjamo in vas usmerjamo, skozi to potem vi dejansko 
pričnete prelivati telo. Tako telo postane Svetloba. Tako telo prične prebujati drugo telo in 
tako se prične prebujati energija iz slabega. 
 
Če dobro opazujete, boste opazili, da na Zemlji dobesedno preko ljudi ni več dvojne 
osebnosti. Ni več tistega prikritega nečesa, ker dobesedno leze na površje le ena celota.  
 
Opazujte sebe. Opazujte svet okoli sebe. To je moč! 
 
Ko se zavedate, da Svetloba preliva telo, se čim več Svetlobe prebudi, odpade zlo. Ali pa se 
sprogramira zlo, se spremeni slabo ali tisto utečeno. 
 
Skozi najtežje situacije vi rastete. Skozi najtežje programe vi lahko premagate zlo, vendar s 
tem, da VIDITE!  
Vse na Zemlji je le en program. Nič drugega. To je tako kot hologram. Nič drugega. Je le en 
obstoj, ena vibracija, ena misel. Niste večnost, a hkrati ste večnost. 
 
Se pravi, pomembno je, da od vas ostane dobra misel, lepa misel, čista misel, žlahtna misel. 
Ta misel se vedno bolj kopiči in nastaja vedno močnejša energija. Tako se odpira Nebeško 
polje. In Nebeško polje je že premagalo zlo v zunanjih sferah in je nekako obkrožilo Zemljo in 
jo pritiska, kot bi zlo stiskali skupaj.  
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Si predstavljate? 
Obkrožite Zemljo s Svetlobnimi bitji in korak po koraku, drug ob drugemu tiščijo in pritiskajo 
polje v notranjost. Najbolj na udaru ste vi, čisto sami, ker ste v materiji. 
 
In kaj se dogaja? 
Razpršene energije, begajoče energije ali gibalčki, begunčki – kako naj se drugače izrazim? 
Tisti, kateri begajo naokoli kot energije posameznikov, entitet mrtvih ali takšnih ali 
drugačnih, imajo vedno manjši prostor za gibanje. Vedno bolj so utesnjeni. In ker so vedno 
bolj utesnjeni, ker Svetloba pritiska na njih in jim omejuje njihov gibajoči se prostor, 
intenzivno pripadajo in se vračajo in se zlivajo nazaj. Tako kot bi potiskali polje. Zato ljudje 
vedno bolj agresivno udrihajo na površje. Vendar, zopet je tukaj le manipulacija. 
 
Če bi ljudje opazili, kako vas manipulirajo nekateri posamezniki, bi dejansko lahko 
spremenili življenje. To je bistvo. Se pravi, da ne padete pod vpliv manipulacije nekaterih 
ljudi, kateri na koncu koncev bodo ostali sami, je to tisto nekaj, kjer vi skozi ta proces 
dejansko sledite sami sebi. 
 
Jaz bi vam svetoval, da se res zavedate, kdo je kdo, v kateri strukturi.  
Tudi, če pogledate na soseda in tudi, če vidite, da je v njemu slabo in da vidite, da ima poteze 
slabe, ostre, nekakšne hladne, preračunljive, ne se ukvarjati z njim! 
Ozavestite – on je takšen. Dobro, da jaz nisem takšen! In to ste vse naredili. 
 
Tecite v svojemu toku, dokler njegova energija ne napreduje k vam in vas poskuša ujeti. 
Takrat pa je potrebno nekako izprazniti te medsebojne balone ali prostore in te entitete, 
ker drugače se ga pričnete pa bati. 
 
Vendar je nekako, v drugih svetovih, na drugih planetih je zlo velikokrat zmagalo. Vendar je 
Svetloba na koncu pognala zlo ali bitja rušenja in neharmonične povezave ven iz življenja, 
ven iz obstoja. To pomeni, da so jih dobesedno izgnali in prisilili v manjše planete in zato 
imate vse na planetu Zemlja.  
In pod planetom Zemlja se je naredil en mali lijakec, kjer se že gosti najhujše od najhujšega, 
tako, da se bo tudi Zemlja malce razbremenila. 
 
Nenazadnje pa je v temu kontekstu takole: 
Pomembno je, da vedno sledite sami sebi. Če sledite sebi, boste zmagali. Če boste sledili 
drugemu, ne boste zmagali.  Skozi to se prebuja Svetloba, skozi to zmaguje Svetloba. Skozi 
to pada zlo. Izgublja moč, izgublja nadvlado. 
 
Tako, da mediji, kateri so kot televizija, kot radio, kot to, je tisto nekaj, kar ustrahuje. 
Pričnite gledati na to kot ustrahovanje. Ne obveščanje, vendar ustrahovanje. 
 
In pričnite drugače gledati na to in se bo spremenilo polje in bo dejansko razpadla energija 
misli nad Zemljo in se bo umirila harmonija na Zemlji. In življenje se bo lahko lažje pretakalo 
in lažje vam bo. Tako, da, to je tisto, kar bi vam nekako malce o zlu in o dobremu nekako 
prišepnil. 
 
»Hvala.« 
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Prosim. 
 
»Jaz bi vse prav lepo pozdravila. Vsem Gospodom in Lani (Jasara) prav toplo se zahvaljujem 
za vso pomoč, za vso podporo. Istočasno bi se zahvalila tudi za pomoč, da ste mi odprli oči, 
kaj pomeni srce, kaj pomeni instinkt in odkar poslušam svoje srce, moram rečt, da me 
ljudje okrog, ki me hočejo prizadet, ki mi hočejo naložit nekaj, kar ni res, da me ne morejo 
prizadet. Tako, da res, res vam iz srca hvala, da ste mi pokazali, da imam velik srce in da ga 
poslušam. Bi pa rada še vprašala, kako si s tem praporščakom, ki smo ga, ki sem ga danes, 
upam, uspela postavit, poleg  tega, da poslušam srce, kako si lahko še z njim pomagam? 
Hvala.« 
 
Tega praporščaka lahko uporabljate tudi, kadar nekako nastaja konfliktna situacija. Kot bi vi 
stopili korak nazaj.  
 
Si predstavljate?  
Padete v konfliktno situacijo, ker nekdo dobesedno izvaja pritisk nad vami, teror nad vami 
ali karkoli drugega. 
Vi se zavestno ozrite tako, v predel leve diagonale, se rahlo odmaknite od telesa in ga z 
mislimi le spustite naprej: »Prosim, pomagaj. Prosim, naredi. Prosim pomagaj ali uskladi.« 
Karkoli, le od srca.  Pristopi na pomoč.  
Ni pomembno. Pomembno je, da mu daste mesto. 
 
Takrat bo on pričel delati in v nekih situacijah se bo pričel razbremenjevati odnos, ne da 
boste kaj veliko naredili. Morda bo ta energija celo tistega, kateri je nesramen, predrzen, 
pognal proč. Se bo obrnil in odmaknil in kar odšel od vas. In na tej podlagi se bo ta energija 
sprostila. 
 
Kadarkoli nastajajo konfliktne situacije tudi drugje, tudi v svetu, izven vašega doma, se 
pravi, v situacijah, kjer jim niste kos – morda vojne, morda vojne ofenzive, ne pošiljajte 
samega svojega vojščaka v to, da dela nekaj za vas tam, kjer je milijonska množica vsegá. 
 
Lahko ga naprosite, da gre on po pomoč in da pravzaprav prosi za to, da se skupina 
praporščakov prične dobivati. In takrat skupina praporščakov pride na, nad Zemljo in to so 
tisti čudežni dogodki, kjer jih imate v različnih spisih, v različnih knjigah, kjer so se čudežno 
pojavili konjeniki in pomagali počistiti določene vojne, očistiti določena ozemlja in 
Svetloba pride na ta način pomagati. 
 
Svetloba ni vedno samo Svetloba. 
Svetloba zna tudi napasti ali braniti, če je potrebno, da nekomu rešujejo življenje. Tako, da, 
vedno je dobro in slabo. 
Ni vedno tako, da Svetloba nastavi eno lice, pa potem nastavi še drugo lice: »Daj, udari me še 
tukaj!« Ne. 
Svetloba se bo odmaknila, se premaknila in udarila, da te bo streznila. In to je tista moč 
Svetlobe. Postavi in reče: »NE!« In to je nekaj, kar morate tudi znati vsi! 
Se pravi, postaviti sebi mejo, do katere meje prestopiti. In v takšnih vlogah je praporščak 
vrhunski za to.  
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PRAPORŠČAK POMAGA PRI STRAHU DO ŽIVALI, V AVTU, PRI IZGANJANJU SILE ZLA, MAGIJE … 
 
Kadar prihajate v situacijo, kjer recimo se bojite tudi živali, da vidite, da vam karkoli nekako 
leze okoli, morda kakšen pes ali kaj takega, lahko tudi odpošljete na pomoč praporščaka ali 
za kaj takega.  
Kadar se vozite in prehajate v različne situacije, ga lahko tudi poprosite za pomoč. V 
različne namene. 
 
Če kdaj morda prosite preveč ali da mu bo nekako preveč ali kaj takega, vam bo že sam 
nekako odredil, koliko je zmožen in koliko je v njegovih merilih, da sme narediti, koliko pa ne. 
 
Kadar boste praporščaka poslali v Temo, da bo nekoga ugonobil, ga nikoli ne bo ugonobil. 
Bo pa šel v Temo, vendar bo šel po vaš lasten delež, katerega je nekdo odnesel v Temo in 
vam ga prignal nazaj in vam pomagal in vam dal modrosti nazaj, da boste bolj modri in ne 
boste več tako noro razmišljali. Se pravi, v takšnemu konceptu lahko tudi ga uporabljate. 
 
Predvsem pa je zelo močan pri magijah, pri izganjanju sile zla. Tam je izjemno,  izjemno 
mogočen, tako, da, tudi v takšnih situacijah ali v duhovnih postavitvah, kjer želite kaj 
nadvladati ali postavljati, je to tisto nekaj, kjer ga lahko uporabljate.  
 
Vendar, on ni tako, kot bi dejali – nekdo kot angel, kot bi dejali, sedaj vam bo pa on odpiral 
neke kanale. Ne. On je tako kot »bodyguard« - da, dobro, dobro! (smeh) 
Naša Lanjuška je modra! Bodyguard. No, na takšen način je nekako ta praporščak tisti, kateri 
vam nekako tudi pomaga. Tako, da, situacije so pravzaprav različne in ga res uporabljajte v 
namene čuvanja ali pa pomoči.  
 
»Hvala. Se pravi, da tudi, ko meditiramo skupinsko, nam tudi praporščak lahko pomaga 
vse dobro ljudi?« 
 
Vsekakor, da. Vsekakor, da. 
Vendar, ne ga odpošiljati tako kot posameznika v kakšna vojna stanja! Vedno ga lahko 
odpošljete in prosite za pomoč, da se pričnejo zbliževati ali združevati njemu enaki.  
Oni potem medsebojno povežejo in spreminjajo klimo, ali energijo ali zapise, se pravi, in 
potem ta skupina teh ljudi ali teh energij potem prične pomagati. 
 
Tako, da, sam posameznik, on nikoli ne gre na skupine – nekako, da bi prišel sam po sebi 
nekaj reševati ali razreševati. Se pravi, on je izključno bolj namenjen vam za vas, prav za 
posameznika. Vendar, je pa zmožen nekako povezati druge praporščake ali pa druga 
Svetlobna bitja ali pa celo zemeljska bitja pognati ven iz predela vaše bližine, da bi vam 
pomagal. Tako, v temu kontekstu je najmočnejši. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
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»Lepo, lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vso učenje, za vso ljubezen, za vse, kar nam 
dajete. Jasara. Jaz bi danes vprašala, na prošnjo mojega sina, kateri je bil pred nekaj dnevi 
pri vas in ste povedali, da bi to bilo za delavnico vprašanje. Kako prepoznati psihopata, 
kako pa ravnati z njimi in skratka, kaj naredit, če si v situaciji, da imaš nekoga takega ob 
sebi?« 
 
Psihopati so pravzaprav zelo zelo zviti. Psihopati so pravzaprav duhovi ali duše, katere 
dvakrat hitreje razmišljajo kot vsakdo izmed vas. 
Oni so dobri strategi. Dobro nekako razmišljajo in taktizirajo in še predno vi pomislite na 
nekaj, bo on že desetkrat naprej že imel celi scenarij postavljen. Njegov um in razum je 
nekako v smeri, kako on priti nad nekoga! V takšno fazo, prav v takšen balon lahko vstavljate 
tudi psihopate. 
 
Vendar, psihopati so pravzaprav lahko zelo nadležni in zelo neprijetni in zelo nevarni za 
okolico, predvsem pa tudi za ljudi. 
Vendar, to so res, na eni strani visoko razvita bitja rušenja, a na drugi strani ubogi jaz, ker 
je osamljen in ujet in izgnan. 
 
Psihopati so običajno izključno le tisti, kateri dobijo kot vse v sebe. Se pravi, predno ga 
izženejo iz obstoja, mu dajo še eno ali dve možnosti, včasih tudi večkrat.  Za Moj okus, 
prevečkrat. 
Tako, da, psihopat dobi vso energijo, vse shrambe vseh okostenelosti, vsegá, vsegá, vsegá 
nabranega, skupaj v eno telo. Zato ima takšno bistroumnost. Zato imate občutek, da njegov 
možgan nič ne spi. 
 
Pri psihopatih je zelo pomembno, da ga najprej začutite. Se pravi, da ne nasedete na 
njegove lepe besede, vendar, da začutite in vidite mimiko njegovega obraza ali te 
postavitve. Zelo pomembno je, da pri psihopatu začutite njegovo predanost, njegovo 
nežnost, njegovo pretirano poudarjanje. 
 
Pazite se tistega, kateri veliko hvali in veliko gladi in je popoln, skrben, nadpovprečno  
skrben! Se dvakrat vprašajte: »Ali je to res tisto njegovo normalno ali takšno postavitveno?« 
 
Psihopati so zelo skriti med ljudmi in mnogokrat tudi udarijo na ljudi, vendar le takrat, 
kadar se počutijo izkoriščene ali osamljene. 
 
Ker jim vso energijo dajo v notranjost je to tako, da se z vsemi zapisi soočajo v sedanjosti. 
To pomeni, če psihopata ali dušo, katera je imela težke pozicije davnine, je bila zlorabljena – 
ne enkrat, večkrat, je bila nekako osovražena, je bila izobčena, je bila tako zelo daleč 
pregnana na rob, da se je pričela zavestno postavljati proti – kako jih prehiteti, kako jih 
nadvladati?, takrat nastane in dozori duša zla. Se pravi, ta nemoč v njemu, to dvojno polje je 
tisto polje, katero ruši in zruši. 
 
Vendar, običajno so psihopati tako, da tiste, katere imajo najbližje, jim običajno ne 
škodujejo tako. Škodujejo in se skrivajo drugje. Bojte se, ko so takšni na prostosti drugje in 
se ukvarjajo z drugimi ljudmi. Tam so bolj škodljivi. 
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Psihopata običajno ločite po kotičkih ustnic. Po kotičku oči. Nasmeh je drugačen, na 
trenutek ciničen, na trenutek hladen. Nikoli ne veste, pri čem ste. Njegova kretnja rok ga 
izdaja. Na vsakih toliko časa naredi mimiko ali kretnjo, kot bi hotel stopiti naprej, a stoji nazaj 
in stopi nazaj. Kot bi hotel prehitevati sam sebe, v desetkratnih obratih in hkrati sebe 
zaustavi. 
 
Pazite to! 
On dejansko razmišlja tako kot žrtev! In ne samo ena, kot bi deset žrtev dali skupaj in deset 
psihopatov dali skupaj, je on sam »bog«.  
Oni pravijo in se dejansko čuvajo in opevajo, da so »bogovi«, da imajo vse v lasti. In res 
imajo. Imajo vso svojo energijo, katero so jim dali v notranjost zato, da bi v popolnosti še 
enkrat zmogel se soočiti sam s seboj, predno gre v popoln izgon in v uničenje ali zamrznitev. 
 
Kaj se dogaja? 
Če nekako takšen psihopat ostane nekaznovan ali neopažen, kar skozi zgodovine so obstajali 
in tudi danes jih je še kar nekaj na prostosti, takih, kateri so naredili slabo, pa delajo v 
organizacijah, kjer so zelo dobre postavitve, se vam vedno prekrijejo. 
 
Zato bodite pozorni! 
Tam, kjer je največ dobrega, tam notri se običajno skriva takšen psihopat ali pa nekako je 
genij v nekih merilih.  
Na to bodite zelo pozorni, ker to je tanka linija, kjer si psihopat vzame za sebe pravico 
življenja za sebe. Kar pomeni, da dušo, katero taktično prične uničevati, on shranjuje in 
sprejema v sebe zato, ker jo vedno počasi muči. 
 
Kadar vi nekoga počasi mučite, duša počasi izstopa in jo vi dejansko goltate v sebe. Takšna 
duša ne odide, vendar se ujame v človeka in šele po določenemu postopku, ko ga prične 
tepsti vest, ga Bitja Svetlobe lahko tako daleč poženejo, da bitje, katerega je umoril, izženejo 
oziroma rešijo iz njega in tako duša nekako dobi neki mir. Tako, da, tukaj je marsikaj, kar bi 
lahko še opevali ure in ure, da bi razkrili to tematiko. 
 
Vendar, psihopata izrazito poznate, spoznate po kretnjah, po prisilni prijaznosti, 
ponižnosti, vendar vas vedno znova moti neki hlad v ozadju.  
 
Dejansko, psihopat vedno opazuje, večkrat se obrača in zelo velikokrat bega z očmi in 
gleda nazaj. Velikokrat se obrača in opazuje okolico in je to tako izrazito, da se vedno tudi 
kam nasloni in čaka. 
 
Psihopat ima občutek, da se čas ustavi, ker ga ima v lasti. In dejansko se ustavlja na nek 
način. In psihopati dejansko opazujejo ves čas. In vedno se pojavljajo v nekih ciklusih, v nekih 
istih momentih in dlje časa opazujejo žrtev. Nikoli jo oni ne vzamejo kar na moment. Nikoli. 
To je nekaj, kar je že poznanega in postavljenega. 
 
Predvsem imajo izrazito vedno neko, neko znamenje, neko ureznino. Nekaj imajo, kar vas 
spravlja v takšno neprijetno situacijo. 
 
Predvsem pa, potrebno je začutiti.  
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Če vi začutite, da je človek vreden zaupanja, potem nikoli ne boste prišli do te točke, da se 
boste spravljali v to, ker imate dosti močno samopodobo in ste zelo samozavestni. Nikoli ne 
boste prihajali v takšne vzorce, razen, da bi vas takšna oseba zavestno nekako na silo ukrotila 
in spravila v neprijetnosti. Vendar, običajno vas vedno nekako pridobijo na zaupanje. 
 
Pri psihopatih je pravzaprav še ena velika značilnost. Vedno se vračajo na isto področje, 
kjer kujejo zaroto.  
Se pravi, psihopat se vedno pripravlja in je obseden z nekimi postavitvami – ali z 
nakupovanjem istih reči, ali z nakupovanjem nekih slik ali z občudovanjem nekih slik. Se 
pravi, vedno je tisto nekaj, kar raste z njim. In ko on ne more nečesa imeti, si vzame na silo. 
 
Predvsem pa psihopati nastajajo, ker je premalo ljubezni v njih. Ker se počutijo zavržene iz 
družbe, ker jih družba ne mara oziroma se jih družba malce izogiba. Vendar znova – ne vseh 
psihopatov. 
Pri njih je tako, da so oni vedno v središču, a hkrati neopaženi.  
 
Če bi psihopata vzgajali v temu, da bi ga opazovali, da ga bi občudovali, da bi mu nekako dali 
mesto v družbi, bi se zagotovo on zmogel morda prebiti skozi življenje, prehoditi to življenje, 
ker bi bil ljubljen in ne izobčenec.  
V momentu pa, ko takšno dušo izobčijo, da se on mora dokazovati in da ga morda še 
osramotite, pa ste naredili sebi, kot bi si naredili zanko okoli vratu. 
 
Tako, da, to je nekaj, kar lahko sami skozi življenje povzročate. Da spontano povzročate 
stud in obup nekomu, ker ga spravljate v neprijetne situacije. Zato tudi nastaja upor. Tudi 
do drugih ljudi ne smete biti takšni, da jih spravljate v takšne pozicije. To je dozorelost! 
To delajo mlade duše, katere nimajo kilometrine za seboj, katere nekako rabijo in porabijo še 
marsikatere postavitve. Tako, da, predvsem bi vam nekako svetoval, da na nekakšne takšne 
detajle bodite pozorni pri psihopatih. 
 
Lahko pa tudi raztrgate vezi. 
Se pravi, če se pa vi spravite na to, da bi, in poznate neke psihopate in so ujeti ali zajeti ali 
postavljeni, kaznovani ali pa še na svobodi, pa bodite pozorni! 
 
TEHNIKA: IZNIČEVANJE PEČATA – PETEROKRAKE ZVEZDE PSIHOPATA, KI JO IMA NAD SEBOJ 
(posnetek 59:07) 
 
Oni imajo tako kot neko, takšen simbol, kot bi imeli neko peterokrako zvezdo ali nekaj 
takega nad seboj.  
Pomembno je, da tisto zvezdo nekako daste tako, kot bi jo v sredini prijeli, kot bi prijeli 
peterokrako zvezdo v vodi.  
 
Si predstavljate? 
Ko jo primete v sredini, se ona nekako s tistimi lovkami oprime in postavi. Enako nekako 
oprimete to energijo in jo povlečete navzdol. 
In jo potisnete do zemlje. In jo potem držite tik nad zemljo in se bo pod zemljo pričela 
odpirati ognjena energija. Kot bi se lava pričela odpirati. Si predstavljate? 
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In to energijo poskušajte čim globlje spraviti v globino Zemlje.  
Takrat se prične taliti ta peterokraka zvezda ali nekakšen takšen simbol. In ta simbol je 
tisti, kateri prične žgati njega samega. In se nekako odprejo zapisi in njegovi spomini in se 
prične nekako odpirati njegov svet. In duša prične tleti in pelje se v žganje. Duše, katere so v 
postavitvah – žal, si moram nekaj vzeti, ne gre drugače… 
 
Duše, katere so vpete v koncept žganja pomeni, da njihov simbol ali njihovo ujetost daste 
preprosto v gorljivo magmo, kot bi jo porinili v osrčje, v notranjost Zemlje in jo nekaj časa 
držite v notranjosti.  Ta zvezda se bo pričela taliti in nastajala bo črnina. Ta črnina pa je 
tista, katera prične nastajati kot krogla. Ta krogla prične nekako se vrtinčiti in nastane spirala. 
In naenkrat prične trgati dušo zla. In to trganje povleče to energijo v črno magmo. Črna 
magma pa se povezuje s črno luknjo v vesolju ali v teh dimenzijah in vse to povleče ven iz 
Zemlje. 
 
Tako lahko razbremenjujete Zemljo, če se boste odločili, da boste nekako se reševali ali 
odmaknili teh psihopatov. 
Psihopati imajo vedno pečate nad seboj, tako, da tisti, kateri vidijo avre in vidijo te pečate, 
točno vedo, kdaj so bili psihopati, kaj jim kaže, zakaj jim kaže. Se pravi, oni imajo izrazito 
ležečo takšno zvezdo nad seboj. 
 
Sedaj Sem bil res dolgi. (smeh) 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jasara. Najlepša hvala za vse danes in tudi pretekla srečanja. Jasara. 
Moje vprašanje se nanaša prav na odnose, in sicer ne toliko tehnične narave, ampak 
vsebinske. Gre pa za odnose med recimo brati, sestri, med očeti, sinovi in tako. Skratka, 
zelo te ozki odnosi – kako, recimo, kakšne nasvete bi dali v tej smeri? Hvala.« 
 
Da. Odnosi med družinskimi člani so lahko zelo korektni ali pa zelo naporni. Osnove, da ste 
nekako skupaj v nekih postavitvah v družini, je običajno karmično. In iz različnih vej, iz 
različnih skupin ste nekako skupaj podani. To je osnova, katero morate zapaziti ali nekako 
opaziti. 
 
TEHNIKA – POVEZOVANJE ENERGIJ MED DRUŽINSKIMI ČLANI (posnetek 1:02:56) 
 
Ko opazite – to je nekako pomembno, da se spravite v tir meditacije, kot bi se sprostili.  
 
Si predstavljate? 
Ste v meditativnem stanju. Nikamor se ne povezujete – v Zemljo ali v Nebo – le zaznate 
telo. Zaznate energijo. Zaznate um. Zaznate ta obstoj. Zaznate svoje srce.  
Vaše srce se prične gibati in utripati. Pričnete čuti in slišati bitje srca. 
 
Nato od srca zaznajte niti, kako se spletajo in tečejo direktno v vsakega posameznika. 
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Kadar ni te niti vzpostavljene, so med ljudmi hladni odnosi. So v družini konfliktni odnosi. 
To pomeni, da lahko prihaja tudi do sovraštva, do razlik, do medsebojnega trenja. 
Torej, če ni te energije, povezave od vašega srca v njegovo srce in nazaj, se pravi, te vezi, jo 
morate ustvariti ali pa izpustiti in le opazovati. 
 
Vi lahko umetno vzpostavite to energijo srca, kar pomeni, da, ko se sprostite, zaznate bitje 
srca, poženete energijo v posameznika, direktno v njegovo obličje in pustite, da se ta lasek 
nekam vpne. Lahko se vpne ob hrbtenico. Lahko ob roko, ob nogo, lahko tudi ob srce. Ni 
pomembno.  
 
Opazujte. 
Tam boste našli svoj delež. V njemu. Točno tam, kamor bo šel lasek, se bo vpel ves vašo 
energijo, ker, energije se koščkajo. Vsi ste porazdeljeni ali pokoščkani. Saj poznate to, da se 
nekako delite na več energij. In vaši kosi se zaradi dejanj, dogodkov premikajo in postavljajo. 
Tako nastaja karma, tako nastajajo zapisi in skozi to si lahko tudi pogledate dogodke. 
 
To pomeni, da to energijo zavestno spustite skozi srce – direktno v njegovo srce, če vidite, 
da te energije ni. 
Če ta energija od vašega srca pride do njegovega srca in je pri njemu steklovina, se ta 
energija odbije. Poskušajte priti skozi. Če vidite, da ne pride skozi, je to prvo znamenje, da 
nikoli ne boste uravnovesili tega odnosa, ker to ni v karmi, da bosta vidva postala 
prijatelja. 
 
Kadar vi s to energijo pridete skozi steklovino in se vrine v njegovo srce ali v to energijo srca, 
se vajina medsebojna harmonija tudi ustvari, se zmehča ta vajin odnos in postane prijateljski, 
tudi, če je za določen čas ali za, pač, neko obdobje. 
 
Predvsem je pomembno, da v družinskih odnosih ne obsojate, vendar, da ste le modri in 
da VIDITE, da OZAVESTITE. To je bistvo vaše zmage! 
 
V družinskemu okolju ste pač postavljeni iz različnih vlog, iz različnih časov, z različnimi 
nalogami.  
Niste tukaj zato, da boste nekako res tisti prijatelji ali pristneži, vendar, da boste zaključili, 
kar imate za zaključiti. 
 
Vendar, bolj, ko duhovno rastete, težje vam bo, zato, ker boste vedno bolj postajali jedro. 
Ker boste vedno bolj postajali vi vi in vedno bolj boste poskušali marsikaj spremeniti, 
preurediti in prilagoditi. 
Predvsem pa vam v nekemu momentu pride tako, kot bi se čustva ohladila do drugih. Ne 
ukvarjajte se s tem. Mogoče pa prav to rabite, da se od določenih ljudi odcepite in da jih 
pustite živeti, da oni dorastejo, da oni razumejo in da oni uskladijo. 
 
TEHNIKA – URAVNOVEŠANJE ODNOSOV MED DRUŽINSKIMI ČLANI Z BELO ENERGIJO 
(posnetek 1:07:00) 
 
Kadar v družini bi radi in bi želeli, da se uravnovesi odnos, poskušajte njihovo avro preliti z 
belo energijo, vendar njihovo, ker običajno takšni ljudje nimajo zlate energije. 
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Zlata energija je podarjena energija ali pa vzgojena energija, vendar je skorajda na Zemlji ni 
vzgojene. 
 
Naredite tako, da greste v njihov slap svetlobe in jo ovijete, kot bi jo s prstom ovili okoli 
avre in ga obvili. Kot bi naredili spiralo, če si predstavljate? Kot polžasto energijo. 
 
Ta energija spirale se bo tako kot po laskih vpela v njih in bo pričela gibati avro. Avra bo 
pričela migati in gibati in jo bo pričela kot šejkati, kot pomešati in se naredi nov pretok 
sveže energije. In se takšna oseba ponavadi zbudi iz neke ujetosti, iz nekega spanja ali 
neke otopelosti. Takrat se pričnejo odnosi približevati in se pričnejo povezovati. 
Kadar uspešno zmorete vzpostaviti to spiralo okoli avre, se bo odnos zagotovo uravnovesil.  
 
Kadar ne morete vzpostaviti te energije okoli njegove avre zaradi njegovega dejanja, 
karakterja, življenja pomeni, da se vajin odnos ne bo nikoli uskladil in da bo vedno tako, 
kot, da bi bila dva tujca. 
Takrat pustite in sprejmite tako kot je in plujte skozi življenje, skozi tok dogodka. Ko se bo 
duša prebudila, se bo že obrnila na vas. Kako boste takrat reagirali, bo pravzaprav pravi čas 
za vas. To je ena od pomoči. 
 
Lahko pa tudi prosite Bitja Svetlobe za pomoč, ampak od srca, za to, da se usklajujejo 
odnosi. To je nekaj, kar lahko prosite. To je nekaj, kar imate svoje vodstvo, za kar lahko 
nekako usklajujete. 
 
Predvsem pa prosite, da se razbremenjuje njihova karma, karma ali zapis. To je ta davnina, 
zaradi katerih ste potem posledično tudi vezani v nekih odnosih. 
 
TEHNIKA, DA DVA PRIDETA SKUPAJ, DA SE ODNOS POMIRI IN V MIRU RAZREŠI (posnetek 
1:09:13) 
 
Kadar pa želite, da nekako dva prideta skupaj in si srčno to želite, pa lahko poskušate tako, 
da njihovo energijo, belo energijo povežete kot snop svetlobe direktno v prebavni trak – 
ali ob popek v prebavni trak in enako tudi pri drugemu spolu. 
Se pravi, kot bi bili vi zunanji in bi jih povezovali, ker imata oba ustvarjeno to polje. 
 
Če sta dva za skupaj in se bosta umirila, se bosta tako kot dve plasti, drug ob drugega položili 
in ju spredaj povežejo te energije. In takšen odnos se tudi umiri med zakoncema. 
 
Se pravi, kadar so napeti odnosi in jih poskušate vsaj za nekaj časa malce umiriti, lahko 
naredite ta zatič in se lahko naredi membrana. Skozi to membrano njune povezave, kjer se 
pokriva ta povezava, če si predstavljate?, se vzpostavi tudi harmonija. 
 
Takšni ljudje se lahko, na primer, v umirjeni energiji ločijo, v umirjeni energiji lahko 
konfrontirajo, pogovarjajo, dogovarjajo, usklajujejo. Se pravi, lahko končno nekaj dorečejo 
v tej umirjeni energiji in najdejo skupno rešitev in skupno prijateljstvo. To pa je tisto, kar se 
potrebuje tudi na Zemlji. 
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Jaz bi v temu toku tudi nekako zaključil. Še veliko, veliko bi lahko opevali, vendar je To Telo 
malce bolehno, pa Jo ne bi več nekako uporabil. Tako, da bi se za danes vsi skupaj nekako 
poslovili. 
 
DARITVE 
 
Bi le prišepnil takole: 
 
Daritve so danes potekale v smeri razbremenjevanja vaših postavitev, predvsem pa 
povezovanja.  
Energija bo tako, kot kepica takšne lila vijolične energije, shranjena običajno, tako na levi 
strani v vaši avri. Kot kepica energije. 
 
Vi lahko to kepico energije primete v dlan in se nekako pogovarjate, poigravate z njo ali pa 
jo celo uporabljate in prebujate.  
Če boste to kepico energije nekako pred seboj vrtinčili, se vam bo naredila membrana, 
boste lahko celo pogledali določene dogodke ali vplivali na določene dogodke ali povezavo 
v odnosih. 
 
In ne le to! 
Mi Smo nekaterim celo podarili več takšnih kepic, da se bodo samodejno prelile med 
družinske člane, da vidimo, kako lahko umirimo konfliktne situacije, za katere niste krivi niti 
vi, niti oni, vendar čisto neka nevtralna oseba. 
 
Na ta način vas Bomo malce pocrkljali in malce razbremenili. 
 
Tisto, kar je nastalo od zapisov za razbremeniti, se pravi, se bo, kar je bilo obteženega, 
odmaknilo in bo Naša Lana malce izživela. Tako Bomo malce zbalansirali, malce razbremenili 
in vas tudi razveselili. 
 
Jaz pa vam želim, da poslušate svoje srce. Da poslušate svoj um in razum. Predvsem pa, da 
gradite sami sebe, ker skozi to gradite lepoto telesa, lepoto Ljubezni tega sveta in 
vsakogar. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 


