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OSTANKI FIZIČNIH TELES 
Lana, Vrhnika, 26. marec 2016 
 
Jasara. 
Takole. Nekako lahko tudi končno pričenjamo. In najprej en lep, srčen pozdrav od vseh nas, 
kateri smo se zbrali za vas. 
Danes Sem Jaz nekako dobil in Sem izbranec za to čast, da sodelujem z vami in bom Tisti, 
kateri bom nekako se dotikal res zanimive tematike, o kateri morda zelo malo ali sila malo 
nekako tudi marsikdo razmišlja ali pomisli. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Brahma, Brahma Brahmanjurski ali Brahma Visočanski. 
Res lepo in toplo pozdravljeni tudi vi, tukaj spodaj, pod nami zbrani. Predvsem pa vsi tisti, 
kateri ste se odzvali na naša povabila. 
 
Danes imamo tematiko, v kateri bodo sodelovale tudi zemeljske energije, tudi zemeljske 
strukture, ker je to njihovo področje, njihov svet, njihova čast, a hkrati tudi njihova oblast. 
Morda boste skozi to lažje razumeli svoje vstajenje ali svoje življenje. Vendar, vsekakor je to 
celota, katero bomo razkrivali oziroma kos od nečesa, kar bomo ponovno razprli ali odprli. 
 
Tematika bo razkrivala vaša davninska življenja ali davninske postavitve, na katere morda 
pomislite, a hkrati nič veliko ne veste. 
Če morda pomislite na to, ko pride konec in je nekakšno slovo, vi veste, da zapuščate telo. 
Odidete. Znano ali pa neznano kam, za določene ljudi, za določene posameznike, katere 
puščate dejansko tudi za seboj. 
 
Kaj se dogaja s telesom, pa zelo malo veste ali skorajda nič. 
Poznate, da ga lahko upepelite. Poznate, da ga lahko nekako pokopljete. Lahko ga nekako 
častno izpustite po reki življenja ali reki smrti, kjer se shranjujejo vse duše vsegá, v katero 
vstopa živi človek ali živa telesna struktura. Lahko ga darujete soncu in ga prepustite, da ga 
živali neizmerno razdelijo ali porazdelijo. S telesom, skratka, lahko naredite ali naredijo, bolje 
rečeno tisti, kateri so za vami, ob vas ali za vas nekako se odločili ali nekako postali. 
Vi sami od sebe pa s tem telesom, katerega imate, ne vzamete ničesar. Ravno to je bistvo 
vašega vsegá.  
 
To, kar vam Bomo danes razkrivali, si globoko vtisnite v spomin, da boste pozorni, da bodete 
pozorni na marsikatere detajle, katere Bomo razkrivali, da boste na njih morda pomislili ali 
pa se morda bolje ozavestili, spoštovali telesa, spoštovali bitja, katera vam dajejo življenje ali 
moč, da ste tukaj in sedaj. 
 
Zemeljsko telo pripada Zemlji. To je dejstvo. 
Vi, kateri ste prišleki, prehajate skozi ozon, skozi ozvezdje, skozi nebo, skozi nekaj drugega in 
se vlijete v nekakšno telo. 
Ko odhajate, zapuščate svoje telo. Pravzaprav ni vaše telo. Če bi bilo vaše, bi izparelo z 
vami in bi se pretočilo z vami nekam, od koder prehajate. A ga zapuščate. 
 
To pomeni, da niste vsega naredili in postorili, da bi energijo življenja zmogli pobrati s 
seboj.  
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Pa vse dobro poznate, da je telo kot nekakšen atom, kot atomčki, molekule in marsikaj, kar 
je živega, gibljivega in gibajočega se. A hkrati tako zelo zahtevno pobrati. 
 
Si predstavljate, da vam telo dajejo milijonska milijardna bitja? Milijonska biljardna bitja? 
Točno toliko, kot imate por na telesu, točno toliko je malih pranskih vdolbinic, skozi katero 
je vpeto posamezno energetsko bitje. To energetsko bitje je medsebojno sestavljeno in 
povezano v nekakšno celoto ali postavitev. In to je tisto, kar vi pustite in se ne ukvarjate z 
njim. Vendar tok dneva, tok misli, tok življenja je še kako zelo prepleten s telesno strukturo. 
 
Čustva so poseben shrambeni predel. Razmišljanje je drugi predel. Gibanje pa je materija, 
katera nekako samostojno deluje in funkcionira. 
 
ZAPISI TELESA 
 
Kolikokrat v življenju ste se sploh spraševali – kako to, da ne razmišljam, da moram dihati? 
Kako to, da srce kar bije  in dela in se ne ukvarjam s tem,  da dela in bije in ustvarja? To je 
nekaj, kar je vam razumljivega. 
V resnici pa so to bitja življenja in vstajenja, katera so osnovna in prvobitna, katera 
sestavljajo telo. 
 
Če včasih malce pogledate tok dneva ali morda pa le tok življenja, hkrati skozi to lahko 
zapazite, da imate v toku življenja marsikatere navade, marsikatere geste in dotiki so včasih 
lahko zelo surovi, siloviti, nežni ali udarni. 
Mnogokrat ne razmišljate, pa vzamete in odnesete. Mnogokrat ne razmišljate, pa potisnete 
proč, ker vas morda nekaj na mizi moti in ne razmišljate in tako nagonsko, podzavestno ali 
rutinsko prestavite in premaknete. 
 
Če bi vi hoteli razmišljati in bi vedeli, da morate razmisliti, bi vi naredili plan.  
Torej: »Moram vstati. Moram priti do Mirka. Moram pogledati skozi kamero, da vidim sebe.« 
Na primer, to je tisto, kjer Jaz lahko naredim proces, kjer se vlijem v telo, uporabim telo in 
sprovedem določen pogled. 
Vendar, ker vi običajno funkcionirate po nekakšnemu nagonu ali takšnemu čutu, nič ne 
razmišljate plana, koraka, kako boste stopili, kako se boste usedli, kako boste nekaj 
pogledali, kako boste nekaj prijeli. In to, točno to, kar se giba, se šteje v telo. 
 
Torej, tok dneva se prične šteti in gledati, kaj dela vaše telo. 
Na primer: vstanete in vržete posteljnino navzdol. Gib, kako jo oprimete – ali jo odgrnete 
nežno ali jo zabrišete kot ranjeno žival iz sebe? Ali pa kot neko zaspano dete, katero niti ne 
ve, da živi, pa mora živeti in vstati in iti v službo, zlezete iz postelje. Kako primete in oprimete 
morda vašo kljuko na vratih? Kako vi pogledate in pozdravite zjutraj oziroma se dotaknete 
morda svojega otroka – ali ga potrepljate ali pa ga zagrabite in ga kar premaknete? Vse to se 
šteje v zapis materije. 
 
Vse, kar delajo vaše dlani, si pomnite in zapomnite, se šteje v zapis telesa! 
Ne v zapis čustev. Ne v zapis zasnovnika. Ne v zapis kogarkoli drugega, vendar vse, kar dela 
telo, tudi to, kar morda naredim Jaz sedaj, ali morda premaknem nožice, vse to se piše v 
zapis materije. In ko vi zapustite telo, vse, kar je delalo telo, ostane zapisano v telesu. 
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Če bi bilo drugače, bi vi že kot otrok znali hoditi, znali se obleči že, ko bi prilezli navzven, saj 
ste vsa predhodna življenja ali vstajenja živeli, brali, pisali, govorili, se oblačili, slačili, delali 
vse vaše vsakdanje reči. 
 
Kaj se je skozi tisočletja izoblikovalo ali spremenilo? Nič! Popolnoma nič!  
Enaki ste. Pa se vedno znova učite. Vedno znova se učite govoriti. Vedno znova se učite 
pisati. Vedno znova se učite oblačiti, obuvati levi in desni šolnček, da ga boste pravilno obuli 
ali obule. Vedno znova! 
 
Ste kdaj razmišljali o tem? 
To vam govori dejstvo, da je vse, kar je delalo telo, shranjeno nekje drugje, proč od tistega, 
kar ste vi kot zasnovniki, kar ste vi kot misel, kar ste vi kot čut. Torej, vse, kar dela materija, 
tudi, ko postavi lonec s kosilom na umivalnik, na mizo ali karkoli, se shranjuje v temu delu. 
 
ZAPISI FIZIČNE MATERIJE SE SHRANJUJEJO V ČREVESNI DUŠI 
 
Ko doživite možgansko kap ali kakršnokoli kap, morda kakšen fizični udar, šok, strah, se 
zgubite, ne znate hoditi. Zakaj? 
Ker izgubite stik s fizično materijo.  
 
Fizična materija se povezuje izključno s črevesno dušo. Črevesna duša pa je tista, katera je 
kot tanka linija življenja in smrti, vpeta v celi prebavni trak.  
 
V sredini prebavnega traku imate tanko nit, točno toliko debelo, kot je vaš las.  
Če imate debelejše, močnejše lase, imate močnejšo in debelejšo to notranjo os te energije. 
Če imate tanjši las, imate točno takšno dušo, energijo mesa ali te shrambe. In to je tisto, kar 
vi zapuščate in izpuščate. 
 
In ko vi izdahnete, vi preprosto pozabite na telo. Ohranjate pa misel na telo. 
 
In tisti, kateri ohrani misel, spomin na telo, lahko prevzame figuro, lahko prevzame obleko, 
lahko prevzame prispodobo nekoga in se vam pojavi.  
Zakaj pa ne? Saj je bil v telesu in ve, kako izgleda telo. Ve, kako izgleda misel. Vendar, 
njegova energija, telesna, pa je hladna. 
Zato tisti, kateri se povezujete z mrtvimi ali razkrojkami, se povezujete s telesom, je vaša 
ali ta tuja energija ali tista energija, katero zovete ali se povezujete, vedno hladna. 
In tukaj duhovni ljudje mnogokrat se spotikate ali opotečete. 
 
Vendar, to še ni najtežje! 
Najtežje je, da se vsi zapisi, karkoli je materija naredila ali postorila, shranjujejo v tej 
črevesni duši. Črevesna duša pa oddaja signal odboja in zasnovnik dobiva in pridobiva tudi 
njene spomine. Zato tudi prenašajo se kakšne hibe, kakšno morda trkanje, morda se prenaša 
po telesu kakšno vlečenje noge ali kaj takega, kakšno drugačno hojo imate, ker se lahko 
telesna energija zelo spravi v prebuditev ali celitev. 
 
Vendar, to še vedno ni najhuje. 
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Najhuje od vsega je spomin. Spomin ali del karme, na katerega vi niti niste, vse do tega 
trenutka, pomislili.  
 
Vi poznate karmo kot karmo, kot življenje, kot Smo vam ga že opevali. Počasi boste doumeli 
celoto, zakaj je življenje tudi tako zelo zahtevno ali enotno. 
Ko se vaše življenje dotika spominov, prav spominov, kateri se vežejo na telo, na telesno 
strukturo, se dotikate črevesnega spomina. Se dotikate vsegá, kar je v davnini telo tudi 
delalo. Zato imate tudi velik kos bremena po tej strani prav od telesa, katerega zapuščate. 
 
Zato tisti, kateri ste bolj morda budni in opazujete svoj način življenja, vidite, da vas včasih 
prime, da bi koga kar zmlatili, pa se zavestno ustavite, da tega ne bi naredili. 
 
To je prvi znak, da je davnina prebujena, kjer ste udarili, kjer ste zagrabili, vas je v temu 
življenju učite ne zagrabiti, vendar pobožati. Torej, to je tisto, kjer materija daje vam 
spomin in vam hkrati daje tudi slovo. 
 
Ko vi pridete do točke, da se boste ozavestili, kaj pomeni materija, boste osupnili, v 
kakšnemu programu pravzaprav ste.  
 
To je tudi eden od velikih bremenov, od velikih jermenov, katere vlečete prav vi kot zadnja 
živeča enota za seboj kot zasnovniki. 
Kot zasnovniki nimate davninskih teles. Kot zasnovniki nimate nečesa, kar je bilo, ker ste v 
tej življenjski poti ali noti prvič porojeni. A njihovi spomini predhodnih zasnovnikov pa se 
nizajo in nizajo in kopičijo in tako nastaja duša. 
 
Saj poznate! 
Spomin nad spomin, duh nad duha se tvori gosta zmes, se tvori spomin, celota vsegá, se 
tvori duša. 
Poznate pa črevesno dušo, telesno dušo in dušo, katero vi približno poznate. To je ta siva 
energija, katera izstopi, vstopi in odhaja, ko izdahne fizično telo oziroma, bolje pravilno 
opevano, ko se odpre fizično telo. Na to bodite pozorni! 
 
In ko vi telo zapustite in ko vi odhajate in ko greste pregledovati svoje življenje, svoje 
spomine z dlanmi, ugotavljate, da imate morda dobre spomine. Morda tudi ne.  Prehajajo in 
prihajajo različna bitja po vas in vas usmerijo, vas spomnijo, dokler ne prehajate do točke 
spoznanja, kjer se soočate z ostalimi tremi energijami. 
 
Vi, kot zasnovna energija, kot zadnja živeča energija, na koncu pregledate vse spomine. 
Pregledate celoto vsegá. In šele nato se dotaknete fizične materije. 
Fizična materija vas zmore – ali povabiti k sebi v nižino in globino in se spoji z vami in 
pregleda celotne spomine, celotne dogodke vašega dogajanja. 
Enako se dogaja s telesno strukturo ali z vodno Sirharjuno, to je vodna silhueta, katera vam 
daje telo oziroma drugo energijo, zato imate toliko vode v telesni strukturi. 
In tretja energija je ta duša tega spomina, katera prehaja in odhaja. 
 
In vi kot zasnovnik, če dobro sebe ozavestite in boste iskreni do sebe in boste pričeli 
opazovati, boste videli, zakaj vas vedno znova nekdo povleče nazaj v ponovno rojstvo.  
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Tudi, če čutite drugače, tudi če mislite drugače, tudi, če se trudite drugače, ste v davnini 
morda po telesni strukturi naredili drugače in vas vedno znova, vedno znova ženejo v 
ponovno rojstvo in ponovno vas pobirajo in vas obtežujejo. 
 
Zato bodite pozorni na tok dneva. Tekom dneva bodite opazujoči sami sebe, kaj dela vaše 
telo! 
 
Tudi vi, ko spite, ko napol spite in napol lebdite v telesni strukturi, v telesni strukturi, boste 
morda opazili, da v tej strukturi vi velikokrat spite, napol spite, napol sedite, se vozite za 
volanom in ne registrirate, kaj se dogaja okoli vas. Vendar, vi pripeljete od ene točke na 
drugo točko, kot bi vi sladko dremuckali.  
Ta detajl vozi telesna duša –  običajno, 99 procentov, kar pomeni, da tisto, kar bo ona vozila 
in vam morda odnašala del poti, bo prenašala spomine na sebe in ko se ona odmakne, 
spomina ni. Potem pa se kremžite, zakaj ste pozabljivi? Kako je mogoče, da pozabljam? 
Morda se pa staram? S tem se ukvarjate. 
 
Počasi boste doumeli, da vsak shranjuje svoje deleže. 
Ko telo pade in vi skozi različna življenja, tisočletja in tisočletja, morda celo milijonska, 
biljardna leta se ustvarjate, se kreirate, se oblikujete, zapuščate za seboj fizično materijo. Pa 
veste zakaj? 
Zato, ker pravijo ali pravite ali pa bodo še pravili ali opevali, da jo ne rabijo. Jo ne rabim! 
Zakaj? 
Zato, ker je potrebno iti skozi razkroj, se soočiti z njo in pobrati to energijo v sebe. Tega 
skorajda nihče ni zmožen narediti. 
 
Velikokrat se sprašujem, če bi bil sposoben to narediti tudi Sam, pa si ne upam trditi, če bi bil 
zmožen to izpeljati sam po sebi, skozi celo celoto. Si ne upam tega trditi. Pa poznam sistem. 
Vem, kako deluje. Vem, razumem, čutim, poznam in Sem visoka frekvenca, pa si ne upam 
trditi, da bi bil sposoben to izpeljati. 
 
In prav tukaj nastaja največja težavica. 
V nekemu momentu, ko duša dozori, Bom dejal ali pa vi dozorite, Bom res opeval čisto, čisto 
na preprosti način – ko dozorite in pridete do točke, da se zavedate življenja, da se zavedate 
vstajenja, da se zavedate bitij zunanjosti, njihovega vpliva, njihovega vodstva, njihove 
pomoči, njihove gradnje, ko se pride do točke, da se zavedate notranjih bitij, notranjega jaza, 
notranjega obraza, ko pridete do točke, da se zavedate sami sebe in izpraznjujete in dajete 
nazaj bitja, kamor sodijo, prihajate do lastne teme, do točke stičišča, kjer se sprašujete: »Kaj, 
za vraga, jaz delam tukaj?« Vsaki dan je to tematika, katero poslušamo noč in dan. 
 
Da. Z razlogom se sprašujete! Zagotovo bi se spraševal tudi Sam, če ne bi imel takšnega 
vpogleda kot ga imam. 
Verjemite, da bi bil eden izmed prvih, kateri bi pobegnil daleč proč od Zemlje. Naporen 
planet je! Vendar strašno neprecenljive vrednosti je! 
 
Ko najbolj trpite, ko najbolj jočete, ko se najbolj smilite sami sebi, ko nekateri celo 
OBUPAVAJO in OBUPATE, se zavedajte, da pobirate lastne deleže iz materije. Soočate se z 
DOTIKI, pazite to! DOTIKI in SITUACIJE, katera je povzročena iz strani telesa. 
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Hrepenite po poljubih. Rabite poljube. Bolano lačni ste poljuba, a ga ne dobite. To je nekaj, 
kjer se čisti spomin in se uravnavajo druge zemeljske plasti na bazi fizične telesne strukture. 
 
Potrebujete objem in ste lačni objema? Hlastate za objemom. Nekdo Mi je dejal: »Ubijal bi 
za en objem!« Pa Sem se mu nasmejal: »Ubijal?« Hm, pravi izraz! A ga razumem! In Sem ga 
razumel in Sem ga pognal nazaj: »POJDI IN SE ZGRADI! POJDI.« In veste zakaj? 
Ker v davninskih življenjih je napačno ravnal. Ko je dobil objeme in poljube, jih ni sprejemal 
in se je igral in je izbezal in izzval in poškodoval, prizadel, ranil in oškodoval.  
 
Pa zopet ne vi kot zasnovniki! 
A prav vi povlečete vse na sebe!  
 
Nimate spolnosti, pa bi radi imeli spolnost? Vi blazno želite in hrepenite po spolnosti? Kdo pa 
ne!? 
Vsaka zdrava energija, katera je spojena ve, da je to neki naravni proces. Po tem hrepenite. 
In to imate shranjeno v materiji. 
A materija, zapis materije, niste vi kot zasnovniki. In zopet bi dejali: »To je krivica! Zakaj 
moram iti skozi to, ko ne potrebujem tegá?!« 
 
Ne, ne potrebujete tegá. Potrebujete pa telo. Potrebujete pa vso energijo.  
Si predstavljate, skozi kakšen proces greste? 
 
GRADITEV, SESTAVLJANJE  ZASNOVNE ENERGIJE 
 
Vsak moment je potrebno OZAVESTITI. In ko ga ozavestite, pazite to, ga zasnovna energija 
spušča in pridobiva v sebe. In več kot je tegá, hitreje se zasnovna energija gradi! 
Bolj, ko trpite, bolj, ko se nekako borite sami s seboj, večja je zasnovna energija. In se 
sestavljate v eno celovitost ene enote. 
 
Zasnovna energija se sestavi in pobira vse, kar je v materiji, ker Mi v materijo ne smemo iti. 
To prehajate vi, čisto sami, ali pa nekdo drugi, kateri morda dela karmično energijo luščenja 
ali postavitve namesto vas, se pravi, se potem spajajo določene davnine, a sedanje trenutke 
so soustvarili iz davnine. 
 
Saj veste! 
Ko je davnina narejena, jo v sedanjemu življenju NADALJUJETE. Grozljivo! 
Nadaljujete, kjer ste prenehali pisati svojo zgodovino telesne strukture. Pa ravno tako ni 
vaša! 
 
Zato vas razumem.  
Dogaja se vam krivica. Dogaja se vam nesramnost, podlost, barabinstvo. A nekoč, ko 
pridete skozi to, bo vse vaše prav zato, ker ste se vi žrtvovali za to! Boste ponosni, zato ne 
obupavajte. 
 
Telesne strukture puščate za seboj. Spomine puščate in izpuščate od sebe. 



 

 7 

Tudi druga bitja poskrbijo za to, da vas preusmerijo in postavijo in dajo v prostore, svetove, 
čase, vmesne energije, kamor sodi vaš prostor ali vaš življenjski stil. In na takšni kvaliteti, kot 
se izkaže zasnovnik, tudi zasnovnik preide in je razpršen na več kosov ali več delov. Vendar, 
ne zasnovna energija. Tista, duša, telesna struktura, bitja in vsi tisti, kateri  vodijo in 
soustvarjajo življenje. In to je proces, zaradi katerega ste v življenju. In prav to je tisto, kar je 
morda najtežje! 
 
ZAPUSTITEV TELESA 
 
Ko vi nekako zapuščate telesno strukturo, ko telo pade na določenemu prostoru, času ali 
zavedanju, vi odidete od njega. Ne ukvarjate se, kaj se dogaja s telesno strukturo.  
Telo pa tedaj gre skozi razkroj ali upepelitev. In tudi, če ga upepelite, se sooča s spajanjem. 
Vendar je dosti lažje. Zato so marsikatere davninske civilizacije uporabljale ogenj za lažji 
prehod, za lažji odpust iz vsegá. 
 
Vendar, vsako telo, vsaka duša potrebuje vsaj eno celo telo enega celega vstajenja ali 
življenja, ker se na to gradi osnova in se potem podajajo določene strukture. In to ima 
vsak.  
Če nič drugega, skozi zgodovino časa je vsako telo šlo vsaj nekajkrat skozi razkroje telesne 
strukture. 
 
In ko vi nekako zapustite telo in tam, ko telo pade, na točno tistemu mestu se izpari 
energija. Si predstavljate? 
Vi doživite nekakšen šok in to je tisto, kar Smo opevali, se zgodi, da del energije ostane zunaj. 
Kot bi padli v komo. Del energije pripluje na površje in nato, na podlagi tegá, se potem tisti 
prostor zapolni z drugo energijo. In to se dogaja vam, ne da bi se skorajda zavedali ali 
ozaveščali.  
 
Malce imamo odmeva, če bi lahko to morda malce popravili? Bi prosil. 
In nenazadnje. Hvala.  
 
In nenazadnje ta energija – telo pade na tla, ta energija ostane vlita v prostor ali na mesto, 
kjer je telo padlo. Potem ljudje poberejo telo in ga pač odnesejo. Se poslovijo od njega. 
Vendar na mestu, kjer je prišlo do izpusta fizične strukture ali kosa energije, tam ostane 
energija ujeta. 
 
Zato tudi več tisočletij duše hodijo naokoli in podoživljajo momente svojega časa ali 
zaključnega življenja. Zato je najtežje na prostorih, kjer so se dogajala kakšna krvava klanja, 
da so se dogajale kakšne, kakšne energije, kjer je bilo veliko ubojev, pomorov, napadov – 
fizičnega ali čustvenega, energetskega napada, tam energije krožijo in so ujete v času in v 
momentu ali v prostoru. 
 
POBIRANJE SVOJIH DELEŽEV PADLIH TELES 
 
Ko vi potujete z novim življenjem naokoli, vas v nekih momentih dobesedno vleče želja, da 
bi kakšen kraj obiskali. Zagotovo se to vsakomur dogaja, tako kot vidim tukaj in sedaj. 



 

 8 

Vendar, včasih nimate možnosti. Včasih nimate finančnih sredstev. Včasih nimate takšnih ali 
drugačnih opcij in ne morete potovati po svetu in pobirati določene strukture telesa. 
 
Tisti, kateri pa pridete na določen kraj, pa v podzavestni energiji telo pobere kos telesa. 
 
Pazite to! 
Ko se vi nahajate na prostorih in hodite, vam je običajno vedno nekaj znano. Vedno vas 
vleče in vleče in vleče. In tam pobirate svoje kose, ne da bi se tega zavedali. 
In skorajda vsi ste živeli razpršeno po marsikaterih delih tega lepega planeta in imate mnogo 
teh energij za seboj puščenih in zapuščenih. 
 
Tisti, kateri ste delali ali ste šli preko karmičnega luščenja, ste dobili pobrane te deleže in 
so vam drugi nekako pobrali te energije in jih pobirate le vi sami iz tega življenja in se 
gradite to, kar pobirate iz tega življenja, kjer ste se vi gibali. In to, to je ta duhovna rast, v 
kateri plujete. 
 
Kar se pa tiče tujine, kar se tiče potepanja, kar se tiče gibanja, je torej prva energija, katero 
vi poberete, ko vstopite na prostor ali na kraj, zaznate domačnost ali pa se vam nekako kar 
srh naredi po nekakšnih rokah in vas oblije takšna mrzla energija in vas postane strah, pa 
nič nimate veze s tem življenjem, vendar čutite neko tesnobo. 
To so tisti znaki, kjer vi pobirate nekaj, kar se je vam, v davnini ali tistemu, kateri vas pač 
sestavlja, nekaj dogajalo. 
 
Pazite to!   
To je prva energija, katera se v kraju pobere, ne da bi se tega zavedali.  
 
Če pa vstopate še tam, kjer so vas pokopali, pa lahko poberete tudi glavnino. Vendar, sila 
redki gredo na svoja pokopališča. Res so redki, kateri začutijo, da vas zove pokopališče in 
želite videti pokopališče in tam lahko pobirate tudi svoje druge deleže. 
Vendar, to je tako – zavisi iz katerega obdobja. Jaz vam ravno ne bi svetoval, da hodite sedaj 
res od pokopališča do pokopališča, da iščete sebe. Vendar, to je tisto, kjer se pobira. 
 
Kot tretja energija, katera se pa spoji, pa se dokončno spoji predno se vi potapljate v 
ponovno rojstvo. To sestavljanje, ta energija je tista energija, katera se združuje, združuje in 
preoblikuje. 
In ker vi niste zmožni pobirati teh deležev, vam bomo Mi prišepnili, kako to tudi narediti ali 
postaviti. 
 
Vendar, pazite to! 
Ko se boste vi povezovali s pobiranjem energije ostalih in zaostalih deležev, se morate 
zavedati, da se zna začutiti ta energija te usedline. Običajno ljudje postajajo bolj polni. 
Tako, da, marsikdo zna začutiti to polnost. 
Nekateri so lahko že daljše časovno obdobje bili zelo suhljati in se niso zmogli zrediti. So šli 
na potovanje, so pobrali svoje deleže in se jim je telesna struktura preoblikovala. Lahko tudi 
obratno. 
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Torej, to je telo. Vendar, ta energija ne živi dolgo z vami, ker gre v uspavalni energetski pol, 
ker vi skozi to dejansko tudi sestavite (kihne) – se opravičujem, kjer tudi skozi to sestavite 
telesno ali črevesno energijo skupaj. 
Vendar je ta izjemnega pomena. Brez nje ne morete zapustiti življenja, ker ne morete iti 
nekam, če nimate osnove telesa s seboj. 
 
Ko vi skozi življenje ali skozi čas življenja na bazi materije, na bazi življenja, na bazi čustev, 
na bazi potrpljenja, na bazi celote, fantastično izživite po vsakemu delu – za črevesno dušo, 
za vodno silhueto, za energijo življenja, katero poznate ali dušo in kot zasnovna energija 
enako z vsemi zavibrirate v časteh in še v shrambi, katero imate, imate pravico pobrati vso 
svojo shrambo nazaj, imate pravico se spojiti z bitji življenja ali materije, se imate pravico 
zliti in spojiti s telesno strukturo vodovja in se imate pravico sestaviti in zliti s to sivo 
energijo,  to dušo, katero vi poznate, katero nekako kar opevate v vaših različnih knjigah, 
strukturah, znanjih, se vi kot zasnovna energija zmorete povezati s celoto vsegá, kar je 
tukaj spodaj. 
 
Nato prihaja ponovno tehtanje.  
Tistega vašega, kar je najboljšega od najboljšega nimate tukaj, v temu življenju, ker ste 
najboljše od najboljšega pustili ali pa so vam shranili in vam dali ali podali v reko spanja, v 
reko energije, kjer nekako plujete in počivate. 
 
In, če je vsa ta shramba iz telesa, iz vsegá, kar imate v temu življenju sestavljeno, enake 
tehtane energije ali časti, ČASTI, iskrenosti, predanosti, potrpežljivosti in vsega najboljšega 
od najboljšega, da se enakopravno tehta z vašo davninsko shrambo tistega, kar ste nekoč 
tudi sami bili – o temu še nismo veliko opevali, a Bomo počasi tudi prešli do te tematike – 
zakaj zasnovnik, od kod zasnovnik?, boste počasi razumeli, zakaj ste neprecenljive 
vrednosti. 
 
Ko zasnovnik prelije to in se prične tehtati z neko shrambo zgoraj, je vse v tolikšni meri 
enakopravnosti – če nižina preseže ali zavibrira višje od te shrambe, se v trenutku shramba 
podloži, podredi in v celoto spoji. 
V trenutku je zadnje življenje ali zadnji zasnovnik prelit preko vsegá in dobite nesmrtnost. 
S to nesmrtnostjo pa potem lahko živite večnost večnosti ali pač, karkoli se pač odločate. 
 
Vendar, ni bistvo nesmrtnost – to je čast, katera pripada in bo pripadala vsakomur, kateri 
bo presegel in sestavil sam sebe v neko celoto ali naredil in izpeljal misijo vsegá. 
 
Ko je davnina nekako ali globina ali plitvina tako visoko vibrirna, da skorajda prehaja do svoje 
shrambe, čuti, da jo vedno znova nekaj vleče navzdol.  
Takrat vi dobivate možnost in priložnost, da pobirate čim več, čim več telesne strukture in da 
naredite čim več dobrega dela za tiste, kateri so v davnini in globini. 
 
Torej, vi kot zasnovna energija imate EDINI možnost, da lahko prepotujete, da lahko 
poberete, da lahko sestavite, ker telo samo po sebi ne more iti nekam in pobrati sam sebe. 
Je nemogoče, zato, ker potrebuje zasnovno energijo, katera odda signal in odpre duri, avro, 
energijo in spaja vse skupaj v materično shrambo, od koder pa se energija potem v večih 
dneh stransformira naprej in znova zaspi. 
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POBIRANJE ENERGIJ – IZPUŠČANJE DELEŽEV, KI NAM PRINAŠAJO NEMIR 
 
Skozi to vi lahko dobivate širino znanja, širino umirjenosti. Lahko tudi včasih, tu in tam, 
kakšen nemir.  
Tako, da, bodite pozorni, če boste nekako čutili nemir in se ne boste dobro počutili ob 
pobiranju teh energij, preprosto le pretrgate energijo, se zbudite in vse skupaj v momentu 
izpari in se vrne nazaj. 
 
Če v telesu ali strukturi boste zaznavali, da ne boste imeli kakšen delež res najboljši od 
najboljšega, ga poskušajte le videti v notranjosti in se okoli njega naredi kot nekakšen sij 
ali ovoj in se znova iz vas izpari. In se bo izparel na druge prostore, ven od vas in ga ne boste 
imeli v sebi.  
Tako kot zasnovna energija imate pravico in možnost odločanja, kateri delež boste imeli in 
kateri ne. 
 
Vendar se zavedajte, da enkrat v obstoju se boste morali soočiti in pobrati tisto, kar sodi v 
neko celoto! 
 
NOVO TELO 
 
Hkrati pa telo, katerega imate sedaj, ne boste imeli v večnosti takšnega, vendar vse, kar je 
sedaj fizičnega vidnega. Torej bitja, katera so sedaj vidna ali tisto, kar sestavlja fizično telo, 
bo znotraj v okostju. Bo sestavljalo vaše kosti in bo nevidno vam ali vašim bodočim očem. 
 
Tisto, kar je sedaj nevidno, energija, želja, hrepenenja, ljubezni – tistega bitja, kateri vam 
gleda preko oči navzven, pa bo prelit po zunanjosti. 
 
In tisto, kar sedaj gradite, boste prelivali preko zunanjosti. In točno takšno boste imeli tudi 
svoje telo. Se pravi, zamenjano bo. Tako, kot je nekoč tudi bilo. 
 
ZASNOVNA ENERGIJA ALI ZASOVNIK PRIPADA BITJU, H KATEREMU SE BOMO SPAJALI 
 
Zasnovna energija ali zasnovnik pa pripada nekemu Bitju, o kateremu Bomo govorili na 
enemu izmed drugih druženj. Zato potrebujemo malce več časa. Lahko pa vam preprosto 
prišepnem: 
 
Tisto, kar je v reki spanja ali v tistih rekah, kjer so spoznanja, kjer duše dobesedno lebdijo 
in spijo in tečejo v eno smer in plujejo kot, da ne vidite konca niti kraja, so običajno ti sveti 
mirni prostori, kjer lahko vi dejansko počakate ali pa se spajate s to energijo. 
 
Zasnovnik je namreč sveža, nevtralna energija brez spomina.  
 
Zakaj? 
Ker je izpeljanka iz NAJBOLJŠE ENERGIJE, katera je sebe žrtvovala, sebe uspavala, sebe 
navidezno usmrtila ali spravila v nulti položaj, da je tam popolnoma obmirovala, da ni 
oddajala nobenega signala, nobenega spomina. Skozi to nimate karme. Nimate ničesar. 
Vendar so to najbolj žlahtna bitja, h kateremu se boste kasneje tudi spajali. 
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Le toliko vam še prišepnem: 
Zasnovnik, katera je bila kot zasnovna energija ustvarjena, so jo ustvarjala druga bitja, v 
simbiozi z Nekom, kateri je vodil uspavanje neke duše. Tista energija, zasnovna energija spi 
in vi nikakor ne morete priti do nje. Ne iščite jo, ker ste vi vi in vi ste ustvarjeni iz nič.  
 
In to je tista shramba, po kateri vi velikokrat hlastate, a vas do tja ne Bomo spustili. 
Do tja boste prišli, ko boste vse naredili, za kar ste se odločili. In tukaj vam ne morem 
dopustiti, da vam pomaga tudi Lana pobirati nekaj ali sestavljati, ker še niste zreli za to. 
 
Le toliko Sem vam želel opevati o zasnovni energiji in o zasnovni celoti. In to je ta vrh, kateri 
se pa potem spoji s celoto. Vendar, glavni boste vi, kot zasnovna energija, kot lepota telesa, 
kot vsegá, kar imate. 
Zato je vredno živeti in se je vredno potruditi. 
 
Tisti, kateri bodo začutili in kateri želite nekako postaviti in pobrati te materične deleže, vam 
Bom Jaz nekako prišepnil, kako to tudi narediti. Vas Bom tudi peljal skozi proces tega 
spajanja ali tega oveličevanja, če želite? Tako, da vas rade volje tudi popeljem, da se boste 
spojili. 
 
Če boste nekako kasneje, tako, kot Sem dejal, zapazili, da vam kakšno bitje ali kakšno 
pobrano telo ni všeč, da nekako vam ne bo pristajalo ali se ne boste v njemu dobro 
počutili, ga boste preprosto zapazili, se obrnili v notranjost, ga zapazili in izpustili.  
Tako, da tukaj ni večjih težavic. 
 
In ko boste bolj zreli, ko boste bolj čutili, ko boste bolj zaznavali, pa boste dejansko tudi 
prešli po tiste deleže, kateri bodo ostali. 
 
In še nekaj bi vam prišepnil: 
Vsi tisti, kateri skozi življenja veliko potujete, znate potem drugače zaznavati kraje, od 
koder boste pobrali že predhodno energijo tistega telesa. Točno boste vedeli, kam iti. 
Točno boste vedeli, kje ste hodili, kje ste bili. Točno boste videli ljudi ali duše, s katerimi 
ste se že družili. Točno boste vedeli kje, kaj in zakaj.  
Kot bi bila ta regresija ali ponovno življenje. Prav vedeli boste.  
 
Tako, da je to tisto nekaj, kot nekateri otroci zmorejo celo ohraniti – reinkarnacijo ali 
prebuditev davninskega ali predhodnega življenja. Tako, da boste nekako pripravljeni na to, 
kako se pobira, kaj se sestavlja, da boste malce vedeli vse to. 
 
Torej, Jaz bi vas popeljal, če ste nekako za to? Vas bom kar nekako usmerjal. Jaz pa Bom 
skozi to nekako vodil to Telo in Bom delal spajanje tudi za Njo. 
 
TEHNIKA – POBIRANJE DELEŽEV (posnetek 48:20) 
 
Popolnoma se umirite. Popolnoma se sprostite. 
Vdahnete preko nosa in izdahnete preko nosa.  
Poskušajte svoje misli popolnoma umiriti ali nekako, kot bi jih odbrisali. Ne razmišljajte.  
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Dobro. Pa se bova zamenjala. V redu. 
Takole, Bom Jaz nekako nadaljeval. Bom lažje morda vodil za vse vas. 
Pozdrav. 
 
Popolnoma se umirite in sprostite. 
Vdahnete postopoma in izdahnete.  
Poskušajte zaznati svoje fizično, celostno telo – kot bi zaznali roke, noge, telo, trup, glava. 
Poskušajte zaznati celo lasišče. Morda boste zaznali celo notranje lasišče daljših las. 
Začutite to energijo. 
 
Zaznajte svoje notranje telo. Kot bi bili nekdo drugi. Kot bi se rahlo zagibali. 
Če telo malo premaknete, kot bi bili na barki, boste zaznali energijo, katera se nekako giba 
ali nagiba z vami. Prav to je ta vodna Sirharjuna. Zaznajte jo. 
 

Znova vdahnite in se osredotočite na fizično tretje oko. Le misli 
usmerite v to, v center tretjega očesa. 
Zaznali boste vrtinčasto energijo ali le pritisk. 
 
 
 
 
Osredotočite se na pleksus, na pleksusno čakro in vse misli usmerite le 
na to, da zaznate čakro, da zaznate ta del. 
 
 
 
 

 
Sedaj usmerite misli na spolno čakro, na spolno energijo. Ali zaznate? Prav začuti se gosta 
energija. 
 
Sedaj imate povezane tri točke. 
 
Sedaj začutite, kot bi iz vseh teh točk tekla bela, takšna hlapljiva energija, pred vami, iz vas 
navzven in se naslonila zunaj na fizično telo. Kot bi bitje se spojilo ali pretočilo navzven. Ste 
zunaj.  
Dajte zavedanje na zunaj in se naslonite nazaj na fizično telo, na te tri točke. 
 
In sedaj misli usmerite na to bitje, kot bi bili vi zunaj naslonjeni na fizično telo. Tako ga 
zaznajte. 
 

Sedaj zaznajte, kako iz tega pleksusa tega bitja se prične vrteti spirala. 
Kot bela, gosta, hlapljiva energija teče od vas do avre in ven iz avre.  
Kot bi se avra v to vrtinčasto energijo počasi odpirala, vendar samo v 
temu centru. Nikjer drugje. 
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Naenkrat boste začutili kot, da rahlo lebdite in imate svet pod seboj. Kot bi bili zgoraj. Pa 
niste, vendar ste vpeti na materijo. Kot bi gledali iz višine navzdol, na planet Zemljo in 
zaznajte točke na planetih. Točke. Kot lučke. Zaznajte to. 
Prižigajo se in se aktivirajo. 
 
Zaznajte, kako se kot na ta zgornji del, na pleksus, vpenja nit od vsake lučke. Prav lučka, 
katera je na določeni točki Zemlje ali prostora, se prižge in odda signal. In ta signal je kot nit 
in se vpne na vaš pleksus. Tam, kjer zgledate zgoraj navzdol. 
 
Zaznajte – postajate kot nekakšno sonce. 
Imeli boste občutek kot, da ležite z obrazom navzdol, vodoravno nad Zemljo, kot bi bili veliko 
sonce, tako se na vaš pleksusni predel ali na ta predel te zasnovne energije spaja in povezuje 
vsaka nitka te svetlobe. 
 
Te lučke so vaša padla telesa, energije, kjer je telo padlo, je telo bilo pobrano – točno tam 
je ostala ta lučka, ta energija. 
 
Ko zaznate to energijo boste zaznali, da vedno bolj gosto nastajate, da ste vedno bolj 
gostljati.  
Ne obremenjujte se z barvami, katera se spreminja kot telo. Le pustite, da se svetloba vedno 
bolj približuje oziroma te lučke se vedno bolj približujejo vam,  kot bi se stekale preko niti. 
Niti so vedno krajše in se vpenjajo v to telo, tisto, katero lebdi zgoraj. 
 
Morda zaznate prav zvok – blup, blup, kako se pobira navznotri. Zaznajte to! 
 
Ko boste imeli občutek, da ste vse skorajda pobrali – to lahko delate tudi kasneje še enkrat 
ali dvakrat, če boste želeli, vdahnite v tistemu telesu. (vdahne) Kot bi vdahnili tam zgoraj, 
boste začutili loputico, katera se zapre v pleksusnemu predelu.  
 
Zaznali boste, kako se počasi postavite pokonci, kot bi se vstali, kot bi stali na podplatih in se 
boste počasi, počasi približevali kot, da vas bo vlekel vrtinec, katerega ste odprli iz 
notranjosti na avro fizične avre. 
 
Vsa energija, to bitje, bo prešlo v avro in bo obstalo pred vami. 
 
Sedaj dajte zavedanje na tisto bitje, katero še vedno kot bela energija, hlap sloni na 
fizičnemu telesu, kjer smo odprli tri točke – tretje oko smo odprli ali predel pleksusnega 
predela in spolne čakre.  
 
Dajte zavedanje prav na to bitje. In začeli boste opazovati bitje, katero imate kot pobrano 
silhueto pred seboj. 
Pričela bo drseti navzdol, kot bi tekla pod vami. Kot bi bila drugačna teža. Zlivala se bo pod 
vami. In če boste dobro opazovali, boste opazili, da ne vstopa v vaše telo, vendar, da se 
zliva v vaši avri. V tisto svetlo bitje, katero nekako ga opazuje in sloni na telesu. 
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Sedaj dajte zavedanje na to in opazujte, kako nastane kot nekakšna silhueta te težine na 
tleh, pod vašimi nogami in zaznali boste, da vi, kot bela energija višje vibrirate in niste 
povezani. Zaznajte to. 
 
Sedaj za to belo energijo, še ves čas poglejte navzdol in zaznali boste prašino. Ta silhueta, 
katero smo pobrali, nastane prah. 
Pustite, da se razbije v prah, v prašno energijo. 
 
Sedaj zavestno opazujte, kako vsak prahec vibrira in se vrtinči v različnih merilnih hitrosti, 
v različnih niansah in naenkrat ga posesa v globino, ven iz vaše avre. Navzdol. 
Vendar ne izgine neznano kam. Vpelo se bo in pripelo se bo, kot bi se obrnila na glavo, 
silhueta se bo vpela na vašo avro. Ne na vaše telo. Na vašo avro. Kot kaplja jo boste 
zaznavali. 
 
Še vedno daje zavedanje na to belo telo in se postavite, tako, kot bi se nazaj naslonili na 
fizično telo in boste vdahnili skozi nos in boste zaznali, kako ste se vlili v glavo.  
Zaznali boste tretje oko in se boste spojili v notranjosti. 
 
Sedaj vdahnite skozi predel pleksusa in se bo drugi del bele energije zlival nazaj v telo, v 
fizično telo. 
 
Sedaj zaznajte in zavedanje dajte na predel spolne energije ali spolne čakre in vdahnite 
prav z zavedanjem spodaj in se zlijete v fizično telo. 
 
Zdaj boste zapazili, da ste bela energija znova v materiji in da nimate nič v sebi, kar smo 
pripeljali k vam, vendar imate v nasprotnemu delu pobrano in viseče ali lebdeče pripeto na 
vašo avro kot nekakšna kapljevina iz prahu. 
 
Če boste dobro pozorni, boste zapazili, da je vse živo spodaj. In od tam bodo energije 
večkrat dnevno prehajale in se pretakale, ne preko vašega fizičnega telesa, vendar preko 
bele energije, kot slap svetlobe, katero imate rahlo spredaj. 
To je tista bela energija, slap svetlobe, s katero se vi povezujete, tako zgoraj kot tudi spodaj, 
kjer dajete tudi te bele zaščitne energetske rokavičke, kar Smo tudi predhodno že v dolgemu 
času nazaj opevali. Se pravi, to je ta zaščita. In skozi to zaščito bo vaša silhueta postopoma 
prehajala. 
 

Če dobro opazujete in daste zavedanje na ta, na to, beli snop svetlobe, 
boste zapazili, da je snop svetlobe znotraj votel.  
In če boste z zavedanjem vdahnili, tako kot bi hoteli skozi cev povleči to 
usedlino navzgor, boste zapazili, da lahko vi vodite to silhueto. 
 
 

 
Poskušajte,  vdahnite (vdahne) in zavedanje dajte v cev in boste videli to silhueto v cevi. 
Kar pomeni, da ona ne bo vstopala v vaše telo nenadzorovano, razen, da bi sami hoteli 
pobirati določene deleže. Vendar pustite, naj Višji angeli in Višje vodstvo vam uskladi vse 
to namesto vas. 
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Vi ste pripeljali vso energijo do vaših vodnikov, do vaših zvodnic, do vašega vodstva. Sedaj 
pa, potem le opazujte, kako se preko kanala energija vzdigne in potem preko kanala spusti 
nazaj. 
 
Ko jo želite spustiti, jo preprosto, kot bi izdahnili, se energija spusti nazaj. Z novim vdihom 
in izdihom se bo energija zlila zopet ven iz vaše avre in se bo znova zvakuumiral prostor. 
Tako boste vi po deležih lahko pobirali skozi ta kanal energijo prahu in jo bodo vaši vodniki 
potem prenašali in ustvarjali v telesno materijo, da ne boste imeli občutka, da koga 
napačnega poberete ali da katero telo vam pa res ni všeč, pa ga ne želite imeti.  
Se pravi, le toliko, da ga pripeljete do svojih, potem pa naj s skupnimi močmi oni se odločajo. 
Vi pa lahko zavestno vdahnete in ga pripeljete v cev in skozi cev boste lahko videli film 
življenja posameznika ali posamezne skupine. 
 
Ko bo nekako večkrat v teh spiralah pregledana, je v temu toku pregledana ta energija, bo 
nastal velik mehur. Vendar, danes ga ne moremo narediti, ker morajo vaša bitja in tudi vi, to 
energijo večkrat ozaveščati. 
 

Na koncu nastane velik mehur – tako nad vami in ne pod vami, ko bo 
prečiščen in ozaveščen. 
To pomeni, da vsako telo, fizično telo, katerega ste vi pobrali, se mora 
ozavestiti, da je fizično znova živo in se potem nekako shranjuje v ta 
mehur. 
 

 
In ta mehur, ko bo v večih dnevih ali tednih nastajal, ga boste zaznavali, 
boste lahko z levo roko, če dobro pogledate, bo nad belino nastajal 
mehurček. Sedaj je čisto prazen. Boste lahko levo fizično roko dali pod 
ta mehur in ga dali dobesedno na roko in k sebi. 
In če se boste sedajle osredotočili in rahlo privzdignili pred seboj roko, 
boste zaznali ta mehur. In sedaj je še prazen. Potem pa bo poln.  
 
In tukaj bo nastala telesna silhueta, nad katero se boste vi lahko kasneje 
tudi zlivali, če boste tako začutili ali se tako nekako tudi odločali. 
 
 
 
 

 
Zaenkrat pa vam Bomo tukaj nekako pustili to postavitev, ta prazen mehur.  
Torej, iz bele cevi, se bo potem na vrhu te bele cevi se bo nabiral mehur. V njo pa se bo 
zbirala shramba te telesne strukture. 
 
Tukaj je to na opazovanju. Tako, da lahko boste opazovali in se igrali ali pa postavljali in tudi 
sodelovali. 
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Jaz bi vam svetoval, da sedaj daste zavedanje popolnoma na fizično telo. Da vdahnete. Da 
daste zavedanje na rame, na roke, na telesno strukturo. Da vdahnete nad sam trup, roke, 
noge, se pravi, na celo telo. 
 
(vdahne)  
Vdahnite, kot bi se zlili preko celega telesa, ne ven in podplatov – do podplatov znotraj in 
se zavedate trenutka tukaj in sedaj. In to je tisto, kjer lahko tudi odprete ali priprete oči. 
 
 
Jaz Sem nekako se zamenjal v vzporednemu času. Jaz Sem Jorgovan, tako, da Sem se malce 
poveznil, glede na to, da je Moj brat prav nekako bolj postavljen na bazi strukture telesnih 
fizičnih postavitev in Smo se odločili, da Bom Jaz nekako tudi popeljal to energijo. 
 
In ne le to! 
Jaz Bom Tisti, kateri Bom nadzoroval vaše spajanje, opazoval in Sam osebno, s pomočjo Lane 
fizično Pranerjeve, tudi postavljal tako, da bo za vsakogar res najbolj vrhunsko in pretočno. 
Pomembno je, da vi, vse kar je vašega po telesnih strukturah, pripeljete do sebe, do točke, 
da imate v nasprotni strani to pri sebi, potem pa se bo to spajalo in postavljalo.  
In to je nekaj, kar boste kasneje v večnosti lahko tudi zelo zelo cenili in porabili. 
 
Ni potrebno odstopati. Ni potrebno darovati. Ni potrebno dajati energije, katere so vaše, ker 
jo potrebujete vi. In posamezniki se zlivajo nad vami le toliko časa, da se učijo, izoblikujejo, 
pomirijo in najdejo svoj mir. 
 
Jaz bi predlagal, da naredimo nekaj minutk morda premora, počitka, pa potem znova 
nadaljujemo s področjem, katerega imamo odprtega in hkrati tudi z vašimi vprašanji. 
 
Pozdrav. 
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasa. Jasara. 
Takole. Postopoma lahko nekako tudi znova nadaljujemo. Oziroma lepo pozdravljeni v temu 
našemu drugemu druženju ali drugega dela. Tako, da, vsekakor je nekako ta čas namenjen 
vam in vašemu povpraševanju. Resnično bi želeli, da se nekako držite tematike, katero smo 
odprli, da morda tukaj še kaj razčlenimo, še kaj nekako dodatno odpremo, poudarimo, 
razkrijemo. Zato pa je tudi ta drugi del namenjen tudi vam. 
 
Kdo bi pravzaprav prvi povprašal, morda na to tematiko ali karkoli takega? Kar izvolijo, z 
besedo na površje. 
 
»Dober dan. (Jasara) Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem, da smo lahko danes 
tukaj, v takem miru in v posebnem vzdušju. Sem med temi ljudmi, ki so tukaj z mano in da 
se počutim zelo lepo, moram povedat. (Jasara) Bi pa vprašala eno stvar. Jaz sem bila pred 
več kot desetimi leti na enem potovanju v Peruju. Tam sem bila en mesec. In meni se je na 
tem potovanju dogajalo marsikaj, s tem, da sem večkrat zbolela za različnimi stvarmi – od 
bolečine, do, tudi, se pravi, od vnetja sinusov, vročin, raznih diarej, vsega možnega. Poleg 
tega pa še celo je bil, takrat je bila kot neka vstaja v Peruju in smo moral celo bežat tam, 
prek nekih vulkanskih gora. (Ja) In v bistvu je bila ta izkušnja tako mučna, da sem jaz v 
enem trenutku nisem hotela iz postelje vstat več, tam, kjer sem spala, v hotelu, a ne. Sem 
rekla, ne bom šla več, ne stopim več na ulico, ker to je grozen, kar se meni kle dogaja, a ne. 
To sem prebrodla in potem sem pač odšla domov po enem mesecu. Ampak me zanima vse, 
pač, v zvezi s tem, kaj se je meni takrat dogajalo in če sem pobrala svoje deleže – kot zdaj 
vidim, sem jih očitno pobirala, a ne?« 
 
Pa še kako zelo dobro ste jih pobirali in obrali.  
Nadaljevali ste točno tam, kjer se je nekako davnina takrat končala. Vi ste bili namreč v 
enemu obdobju nekako tudi zadušeni zaradi nekakšnega vulkanskega prahu ali zaradi 
previsoke temperature telesne strukture. 
V drugemu delu, vi ste nekako živeli 23-krat v teh rajonih in teh predelih. Kar veliko davnine 
ste pobirali, obirali, nekako sprejemali in postavljali skupaj. 
 
Določene vročine, bolezni – vse to, je bilo nadaljevanje tistega deleža, kjer je bila vaša 
telesna struktura tudi v zadnji fazi, predno je izdahnila.  
Namreč, vi ste imeli v predhodnemu, tistemu vstajenju, v kateremu ste to davnino tudi 
pobirali, nekakšno mrzlico. In zaradi te mrzlice ste nekako tudi izdahnili. In ker ste pobrali to 
telesno strukturo, ste nekako nadaljevali ali prebujali ta davninski del. 
Vendar, ko ste zaključili s pobiranjem te telesne strukture, se je vse skupaj tudi umirilo, kot, 
da je bila za vami res ena od večjih, težjih izkušenj. 
 
Poleg tega pa, ko potujete nekako po svetu – dobro si poglejte pasove, po nekakšnih 
predelih, po planetih, kateri kraji, katera kraljestva vam bolj ugajajo, da se nahajate na 
določenih krajih, katera pa ne.  
Tam, kjer imate nekako predel Urana ali kaj takega, se več ali manj res previdno gibajte v 
predelih, kjer so zelo nevarni, kjer vam lahko strežejo tudi po življenju.  
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Ta predel ali tam, kjer je nekako predel Urana, kjer imate te pasove, glede na čas rojstva, 
na podatke, se lahko temu tudi strogo izognete ali pa ste bolj previdni in dosti pozorni na 
samemu potovanju. 
 
In če se psihično nekako pripravite na takšno pot, kjer vam teče smer Urana ali energije, je 
to nekako lahko zelo, veliko lažje, a hkrati tudi zelo delikatno. 
 
Vendar, vsekakor pa prijetno potovanje tudi naprej, ker boste še potovali in še boste pobirali 
določene predele davnine, kot vidim tukaj. Tako, da, boste pa v naslednjih potovanjih bolj 
uživali. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim.   
 
»Lepo pozdravljeni in globoka zahvalnost za vse, kar nam dajete.« 
 
Jasara. 
 
»Mogoče bo moje vprašanje mal, ne vem, čudno, ampak vprašala bi, kaj s črevesno dušico, 
recimo, če pretrpiš kakšne operacije črevesja, konkretno kot Crohnove bolezni, nekih 
drugih bolezni, kjer seveda izrežejo del črevesja. Kaj se pa takrat? Kako se pa ta dušica 
ponovno potem spoji, ker ljudje živijo naprej, ne?« 
 
Zelo močno vprašanje in zelo dobro vprašanje. 
Energija ostaja točno tam, dokler je duša telesa pravzaprav živa in gibljiva. To je tako kot 
pri nekaterih, katerim odrežejo roko zaradi poškodbe ali karkoli in vas še vedno boli roka. 
Tudi, ko jo ni, nekako zaznavate svojo eterično roko ali eterično telo. Enako se dogaja tudi 
tam. 
 
Vendar, v primerih, ko nekako režejo ali prerežejo črevesje, je tudi ta del črevesja ali neka 
bolezenskega stadija nekako odstranjen. Zato je dobro, da se ta energija tudi pobere nazaj. 
Vendar Smo to tehniko tudi dajali, kako pobrati to energijo, že v nekaj delavnicah, druženja 
nazaj, da. Tako, da se ta energija vsekakor spoji.  
Vendar v primerih, ko je nekako celota, kot črevesna duša – ona vedno ostaja tudi v energiji, 
ne glede na to, ali se kos fizičnega telesa odmakne, odstrani ali kaj takega. 
 
Tako, da je to vsekakor zelo dobro vprašanje. 
 
»Pa še to, če smem vprašat – mikrofon tukaj ni delal. Tako, da potem, ko ste tehniko dajal, 
vsaj jaz, pa slišim, da tukaj tudi nekateri drugi nismo mogli spremljati. A je, kljub vsemu, 
smo kaj uredili?« 
 
Da. Vsekakor.  
Včasih imate pač na bazi Zemlje malce več težavic s tole aparaturo ali kaj takega. Vendar, 
vsekakor pa – Mi slišimo. 
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»No, mislim…  Da.  
»Bo povezava in vse šla…«  
 Vsekakor, vse nemoteno poteka. Iz naših smeri ni težavic, kar se tiče tegá. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. Lepo se zahvaljujem vam, gospa Lana in pa vsem Gospodom za vso znanje, za 
vse znanje, ki nam ga podajate. Imam pa vprašanje. Jaz sem živela 16 let v Avstraliji in 
potem, ko sem se vrnila, pred dvema letoma samo na obisk, dva tedna, sem se počutila 
kot, da ne bi bila tam, bi rekel, priklopljena. Kot da bi, ne vem, lebdela na en način. In 
strašansko me je zeblo. Po tistem sem pa šla obiskat Uluru, to se pravi, goro Ayers Rock,  
tam kjer živijo Aboridžini. In po tistem je bilo kot bi bil tak,  en ogromen preklop in sem se 
počutila tako – v svoji koži. Neizmerno lepo. Če je to tudi kaj povezano s tem pobiranjem?« 
 
Da. Bodite pozorni. 
Na določenih koncih, kjer se nahajate in gibate ali premikate, je vsekakor to tisto nekaj, 
kjer so včasih bila določena svetišča. 
Določena svetišča pa so bila v davnini in tudi dandanašnji čas so postavljena na točno 
določenih točkah, kjer energija, ali vre iz zemlje ali pa se povezuje iz neba na zemljo.  
 
Tudi cerkve so medsebojno povezane. Na točno določenih točkah so postavljene. Nobena 
cerkev ni postavljena kar tako, nekam, v nekakšne tako, po občutju. Vse je točno postavljeno 
po nekakšni shemi. 
 
In ko se vi nekako gibate na določenih področjih, kjer vre energija in kjer so stara svetišča, 
se vi lahko počutite res fantastično zato, ker dobivate izvirno energijo, kjer je nekako tudi 
izvirna zemeljska energija hranljiva energija. In pri vas se je prav ta tok teh energij 
preklapljal in postavljal. In hkrati, skozi to, ker je bilo tam svetišče in je tudi ležalo vaše telo v 
posvetitev nadaljnjega popotovanja, ste pobrali takrat tudi svoje deleže in to je tisto, kar ste 
vi čutili ali zaznavali. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Dober dan. (Jasara) Jaz bi se vam rada zahvalila, ker vem, da ste bili z mano – kdorkoli, 
moji vodniki, na potovanju. (Jasara) Hvala za opozorilo. Me pa zanima, ker ste me 
opozorili, da pazim na denar in dokumente, bilo je vse v redu. Tako, da se res srčno 
zahvaljujem. (Jasara) Moram vam priznat, da sem ugotovila, da sem bila velika punca, ker 
sem si upala it sama na potovanje in z mano so bili seveda vsi tisti, ki – moj praporščak je 
bil ves čas aktiven. Me pa zanima, zakaj me je tako nenadoma prijelo, da sem jaz morala it 
na to potovanje? Sigurno sem šla kaj pobirat. Hvala.« 
 
Vsekakor, vi ste dobili določen klic. Vendar, to je bil že predhodno postavljena energija, kjer 
ste se vi tudi spajali. Vendar, prvobitno je bilo postavljeno, da bo šla še ena oseba z vami. 



 

 20 

Vendar tista oseba, katera je bila prvobitno nekako postavljena, tudi energetsko z vami, 
nekako finančno ne bi zmogla na hitro nekaj urediti. In zato je prišlo do spremembe zapisov 
in zato ste potovali tudi sami. 
Vendar, ker je bilo vse dejansko iz strani vaših vodstev postavljeno, je bilo tudi potovanje res 
nekako prijetno. In prav ste naredili, da ste odpotovali. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Ja, zahvaljujem se za vse, kar dobivamo tukaj. Moje vprašanje se nanaša na moja zelo 
pogosta potovanja v Indijo in me zanima, zakaj se jaz tja vedno vračam? In zakaj sem 
ravno na tem mestu, enem mestu, tako zelo dobro počutim? In kak zdaj naprej mi kaže 
kaj?« 
 
Še boste potovali na te, na ta področja zato, ker imate zelo dobre zapise, davninske spomine. 
Če boste dobro pogledali, boste dejansko videli, kolikokrat začutite impulz, da greste. Prav 
nekaj vas pocuka, kot bi vas nekdo pozval, da pridite. In to je tisto nekaj, kar vas žene v 
ponovno pot. 
Še boste potovali v te rajone in toliko življenj, kot imate na teh področjih, tolikokrat boste še 
prehajali, ker boste pobirali. Boste pa v nadaljevanju, glede na to, da ste danes tudi nekaj 
pobrali iz teh smeri, boste na temu področju drugače podoživljali in drugače boste čutili dih 
tega življenja ali utripa na teh področjih ali terenih, kamor boste še potovali. 
Znate pa v letošnjemu letu še iti na neko daljše potovanje ali potepanje. 
 
Jasara. 
 
»Prav lepo pozdravljeni (Jasara) Lana in Gospodje. Prisrčna zahvala vam za vse skupaj. 
Imam pa eno vprašanje in eno prošnjo, majhno.  Včeraj zjutraj sem sanjala močne sanje. 
Kakšno sporočilo mi prinašajo te sanje? Moj občutek je, da se zelo navezuje na današnjo 
tematiko, ker takih sanj še v bistvu nisem imela. In pa, da potem ne bom predolga, bom 
kar še prosila za eno deklico, vi veste za katero. Ta deklica prosi za pomoč, da pridobi 
status na fakulteti. Da se njena želja čim prej uresniči in prosi vas za podporo. Prisrčna vam 
zahvala.« 
 
Vaše sanje so bile postavljene deloma tudi na pobiranje davninskih kosov. Hkrati ste skozi to 
dobili dejansko postavitve, v katerih ali skozi sanje, skozi katere ste pluli, ste dejansko videli 
preobrat. Zaključek starega in pričetek nečesa novega.  
To je ta preobrat ali prelom. 
 
Hkrati pa ste tudi v nekakšnemu premiku. Še boste nadaljevali te sanje, vendar le še v 
manjšemu deležu ali v manjši postavitvi. Tako, da boste točno vedeli, da ste v temu delu 
rajona ali zapisov se že gibali. 
 
Kar se tiče te osebe, za katero prosite, pa vsekakor vidim, da tudi Višje vodstvo še sodeluje z 
njo in še ji pomaga in jo usmerja. In vsekakor, nekaj, kar je nemogočega, se ji že postavlja v 
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mogoče. Tako, da, predvsem je potrebno tukaj biti vztrajen. Tako, da, prišepnite ji, naj bo 
vztrajna in bo dosegla svoj cilj. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Srčno lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasa) Hvala, hvala za vse, kar nam dajete, za osebno 
vodstvo. Imam eno prošnjo, če smem, za mojo bodočo vnukinjo, vnuka, ki prihaja in mojo 
hčero, če. Prosim za pomoč, da bi se za njiju vse najboljše zgodilo. Bi pa obenem vprašala – 
tale mrk, ki je zdaj bil, lunin, mene na nek način globoko vrže v neko jamo (Da) ali stisko, 
pa bi vas prosila, če mi lahko malo pri tem pomagate. Hvala.« 
 
Vsekakor Bomo pogledali, kar se tiče zaželjenih ljudi. Vsekakor tukaj le pogumno naprej. 
Tukaj bo še veliko radosti in velikega uspeha. Tako, da, tukaj le veliko nasmeha in bo vse 
dobro. Bomo pa vsekakor tudi pogledali na njih. 
 
Kar se tiče samega mrka – to pa je nekaj, kjer se tudi telo odziva na ta mrk.  
Mrki ali planeti, kateri so povezani in medsebojno usklajeni in se nekako pokrivajo tako 
preko Sonca, tudi na Luno, in se povezuje na Zemljo, pomeni ne samo pretok energije in 
kanala v tej strukturi teh povezav ali pokrivanja, vendar, to vam se tudi usklajuje v telesni 
strukturi. 
Tako kot se nekako Sonce in vse skupaj pokrije in zakrije, enako se dogaja enaki proces v 
telesu, v telesni strukturi. Zato se tako zelo intenzivno tudi čuti premik, vrtinčenje, se pravi 
občutek tesnobe, grenkobe, kar malo depresije. 
 
Da nekako lahko povišate to frekvenco, se več gibajte na soncu. Vam izredno primanjkuje 
sončne energije.  
Če nimate sonca v naravi, poskušajte si zvizualizirati in začutiti toploto sonca zgoraj nad 
vami, naj bo pred vami in jo vsrkavajte to energijo v sebe.  
Takrat boste zaznali veliko gorljivosti, veliko hlapljivosti in dejansko boste zaznali kot, da se 
vodna silhueta prične spajati z vami. 
 
Imeli boste občutek kot, da se nabira voda v ustni votlini. To je prvi znak, da dejansko 
uživate veliko sonca ali sončne svetlobe v telo. 
 
Sončna svetloba pa je pravzaprav shramba.  
To ni ta vir te energije zlate frekvence, katero Mi polagamo oziroma podarjujemo ali pa 
posamezniki jo celo vzgajajo in jo prebudijo ali zgradijo. To je sonce, katerega vi 
zvizualizirajte in ta energija, katera je vizualizirana, se povezuje s Soncem fizičnega 
planetarnega ozvezdja in zato zaznate prijetno toploto.  
 
In ko se pregrevate, se zaznava in ko se vsrkava ta energija v telo, se zazna dobesedno 
povečanost vodne ali vodne energije, strukture v telesu. In to se zaznava prav, kot bi se 
polnila slina. In takrat boste skozi ta predel glave in glavnatega predela vsrkavali v celice, v 
notranjost energijo. Energija se bo na eteričnih telesih dejansko spojila v materično telo in 
tako boste dobili sončni vitamin, katerega vam resnično primanjkuje. 
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TEHNIKA – POLNJENJE S SONČNO ENERGIJO 
 
Kadar se polnite na Sonce, tako kot ga gledate v Sonce ali v to svetlobo, ko vi nekako 
vizualizirate, imate zaprte oči ali pa rahlo priprte – vendar vam svetujem, da imate zaprte, 
ker boste bolj zaznali to prijetno toploto, katera seva na vas.  
In dlani položite tako, kot bi jih odprli – ali pred seboj, kot bi položili, prav po občutku 
pojdite in takrat energijo zajamete skozi dlani, kot bi jo podprli.  
In do tam, kjer imate dlani odprte ali to sončno energijo podprto, če boste poskušali le 
zaznati, jo boste začutili – točno do tam, do tistega predela teče energija v notranjost 
telesa. 
In ta sončna energija, do tega merila, do tega predela, se vsrkava takrat v kompaktnosti v 
telo. 

 
Tako, da resnično, tudi, ko zrete v Sonce, imejte odprte dlani, kot bi 
hoteli sončno energijo posrkati v dlani, kot bi jo hoteli se zapolniti z 
njo.  
 
 
 
 
Kadar pa vizualizirate, pa zaznajte ta mehur, ta balon in točno boste 
začutili, do kod se polnete in tam obdržite dlani. In ta svetloba Sonca se 
bo zavrtinčila pred vami in se bo telo napolnilo s to sončno energijo ali 
s tem D vitaminom, katerega imate v telesu premalo. 
 
 

 
»Hvala.« 
 
Jasara. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se za vaše darove. Rada bi se pa navezala na današnjo 
tematiko. Rekli ste, da moramo imeti radi svoje telo. Večina ljudi ni zadovoljnih s svojim 
telesom, zato so razne shujševalne, lepotne operacije in te stvari. Kako spremeniti 
program, da bi sprejeli svoje telo in bili zadovoljni z njim? Hvala.« 
 
Zelo dobro! 
Poglejte, vi v davnini poznate svoje telo. V davnini ste morda imeli iznakaženo telo.  
 
In dobro pazite na to, kaj vam Bom prišepnil! 
Nekatere, kaj naj izberem primer? – oprsje – dekleta ali žene največ urejajo oprsje. Se pravi, 
nekatera dekleta imajo zelo iznakažene dojke ali oprsje morda po dojenju. Če bi pogledali 
davnino, davninsko podlago, bi lahko doživljali velike grozote, ker bi videli, kaj se je dogajalo 
telesu. In kadar so telo morda v davnini močno iznakazili, najbolj so kaznovali dekleta in 
žene, kjer so jim odrezali oprsje in so jih tako kaznovali, kadar so delali kot prešuštništvo ali 
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pa so spolno občevale z drugim moškim in so bile poročene ali izbrane, so jim odrezali 
oprsje. 
 
Tako so se dekleta v naslednjemu rojstvu soočale z groznimi iznakaženimi telesi ali obliko 
oprsja. In to se nekako, s tem oprsjem, so se dekleta rojevala in porojevala vse do sodobnega 
časa. 
Tista dekleta, katera so imela poškodovana oprsja, ali zaradi strelnih ran ali zaradi vbodnih 
ran, zaradi takšnih ali drugačnih poškodb, običajno lahko zbolevajo tudi za rakom na dojki. 
Dekleta, katera imajo to slabo podlago, imajo lahko tudi izrazito eno dojko močno 
izrazitejšo, večjo od druge dojke, zavisi, kaj so v davnini z njimi delali ali jih poškodovali. 
 
Kadar vi v življenju, se pravi, naredite lepoto na telesu, morda z umetnim oprsjem, morda z 
energijo novega življenja ali prediha, da recimo pričnete s shujševalnimi energijami in tako 
preoblikujete telo morda s kakšnimi piercingi, s skrajnostmi, kot nekateri gredo, da se v 
telesu dobro počutijo, dajejo čast in častino in pomagajo podpreti fizično telo. Vendar se vi 
tega skorajda ne zavedate. 
Vendar je to tisto nekaj, kjer vi kot zasnovniki nekaj krpate za nazaj in približno ustvarjate 
harmonijo, da ste zadovoljnejši v temu življenju tega vstajenja. 
 
Nič ni to slabega, če se nekako dotikate dodatkov, preoblikovanj. Nikakor ne, če se vi 
potem v telesu boljše počutite, dobite na večji samopodobi, na boljši gostoti, gostljivosti 
znotraj telesa, vsekakor, pojdite na hujševalno, tecite, telovadite, preoblikujte se. 
Pomembno je, da se ustvari energija sprejetosti. 
 
Vendar, vsa sprejetost ali vsa energija pa se prične v vas, v podzavesti – kakšni želite biti! 
 
Včasih imajo nekateri tudi duševne stiske. In zaradi duševnih stisk pričnejo iznakaziti telo, 
kot na primer podlaga deklet, katere so bile v arestih, v zaporih, zaporih ali nekako 
kaznovane, da Bom našel bolj pravi izraz, in so jih izstradali do fizičnih smrti, da so 
okostenele – točno ta dekleta v sodobnemu življenju se ukvarjajo z anoreksijo, se pravi, z 
boleznimi, katere izstradajo telo. 
In vse to gre za celitev davnine. 
 
In dekleta, katera potem v določenemu momentu prestopijo to in gredo skozi bulimijo, 
anoreksijo in se pričnejo zdraviti, je to faza, da so ozdravile davnino, ker so šle skozi 
bolezen in jo na novo postavile kot zdravo telo, se pravi, so ozdravile davnino in postavile 
zdravo zasnovo za zadnje telo. 
Tako, da, vse to se nekako preklopi in postavi. 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Pomembno je, da se v svoji koži, v telesu, v kateremu ste in z bitji, s katerimi ste, dobro 
razumete. 
Če vam kakšen detajl ni všeč, ga poskušajte preoblikovati morda s kakšnimi oblačili, morda s 
samo podobo, da več telovadite, da se več gibate – se pravi, naredite tisto, kar čutite, da je 
prav.  
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Vendar, ne pa spravljati telesa v ponižujoči program, da je slabo zato, ker je morda 
odebeljeno, da je morda grdo, ker je preveč koščeno ali kaj takega. Zavedajte se, da je to 
hiša, da je to shramba drugega bitja, kateri se žrtvuje za vas. 
 
In NIMATE PRAVICE, DA KRITIZIRATE, DA PLJUVATE PO BITJU, kateri vam daje možnost 
ponovne prebuditve, da boste vi nekoč lahko dobili njega v svoje telo. 
Zato spoštujte in se zavedajte veličine, katero sestavljate.  
 
Hkrati pa je telo dejansko en velik kozmos ali velika uganka. 
Če bi telo nekako razrezali na več plasti in ga odprli kot cvet, bi dobili zemljevid. Organi so 
pravzaprav planeti in, se pravi, ožilje je pravzaprav kanal in pot, kako priti do določenega 
planeta ali ozvezdja. 
 
In zato spoštujte telo. Vse imate v telesu. In če bi nekako kožo slekli iz telesa in telo le 
razprli in ga razširili, bi dejansko dali organe, kateri so povezani z ožiljem in bi ga vzdignili – si 
predstavljate, da vzamete vso kožo, vso maščobo, vse kite, vse to na površje in stran, vam 
ostanejo le organi in vezi med njimi, bi dobili zemljevid osrčja, od koder ste vi, čisto sami. 
 
Tako, da, vse se skriva v vašemu jedru vaše materije. Nič ni narobe, če vas kaj zmoti na 
telesu. Nič ni narobe, če kaj pograjate in ste nezadovoljni. Vendar, bodite pa spoštljivi do 
svojega telesa. To pa je nekaj, kar je neprecenljive vrednosti.   
 
»Pozdravljeni. Najprej bi se vam zahvalila za vse, kar ste storili zame. (Jasara) Me pa že 
nekaj let vznemirja eno potovanje, ki sem ga naredila na Bali. (op. kihne – se opravičujem, 
resnično. Se opravičujem.) In to potovanje je mene naredilo vedno žalostno. Tudi sami 
ljudje, sem opazovala, toliko žalosti, toliko revščine, da tiste lepote Balija, ki ga opevajo, 
sploh nisem prav niti občutila niti zaznala. Pa bi – zakaj je to temu bilo tak? Ni mi 
razumljivo, ne.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Nekateri kraji vam morda ne bodo nikoli blizu, ne glede na to, kaj so nekaterim všeč ali kaj je 
nekaterim ni všeč. Nekateri imate pač slabe spomine. Nekateri ste bili na silo preseljeni, 
premeščeni, da ste morali živeti na določenih krajih. Nekateri ste bili pač pognani ali izgnani, 
da ste se premaknili in drugje služili ali nekako bili bolj sužnji v takšnih postavitvah. To je tisto 
nekaj, kar je zelo pomembno. In takšnih krajev ne boste nikoli vzljubili. Jih boste nekako 
sprejeli, vendar vam bodo tudi tuji. 
 
Po drugi strani pa morate dobro pogledati, kje vam tečejo črte Urana od rojstva, se pravi, 
na rojstne podatke, na rojstno karto poglejte in boste točno videli, kje so vam slabi zapisi 
davnine in kje so vam dobri zapisi spominov. 
In ko ste vi nekako in ko boste še pobirali energijo teles nazaj, se bo ta vsekakor shranila pod 
vami in jo boste potem vi črpali preko nevtralnega pasu te izvirske energije in boste res 
delčkali, kaj je tisto, kar želite v določenemu momentu imeti, kaj pa tudi ne in nekako potem 
pretočiti dalje.  
Tako, da pri vas se je prav ta davnina nekako spajala in postavljala in se niste dobro počutili. 
In tudi, če bi še šli, vam ne bi svetoval, da se vračate na ta, isti kraj. 
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»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lep pozdrav in najlepša hvala za vsa znanja, ki nam jih predajate. (Jasara) Pred leti sem 
bila nekje na jugu Italije v enem mavzoleju in edinkrat v življenju sem imela tak napad 
panike, da nisem mogla dihat. Sem mogla dobesedno ven pobegnit. A to pomeni, da sem 
kaj pobirala takrat?« 
 
Ne. Takrat ste vi bili dobesedno izgnani ali napadeni. 
Poglejte – vi imate tako kot, kako naj se izrazimo?, kot sonce in luna, kot noč in dan. Kot 
dobro in zlo. Tako zgoraj kot spodaj. Se pravi, vedno imate dva polja. 
In ko vi skozi življenje potujete in se premikate, ste vi bili na kraju, kjer so imeli odprt 
odtok. Se pravi nekaj, kar sesa. 
 
Če boste dobro zavrtinčili spomin, boste dejansko zapazili, da je to v spominu bilo, da ste se 
počutili omotične, utrujene, depresivne – kot bi se pričela vrtinčiti energija in nastaja 
nekakšen lijak. Lijak energije, katera se dobesedno vsrkava v globino Zemlje. In to je tisto, kar 
je najbolj pomembno. 
 
Takšnim krajem se preprosto izognite. Tudi drugi! 
Ko hodite na prostore, na takšne ali drugačne, morda tudi zunaj na prostoru, kjer ga imate 
morda doma, boste zaznali, je prostor, kjer je mrtva energija – kot energija, katera vas 
vsrkava in vas utruja. Tja ne hodite! 
 
Poiščite kotičke ali mesta, kjer dejansko energija se pretaka in hrani. To je ta, kot jing – jang, 
kot toplo – hladno. Kot svetloba, kot luč. 
 
 
 
TEHNIKA – KAKO IZNIČITI ENERGETSKE NAPADE 
 
In v tistih prostorih, kjer vre energija, tam se izvajajo tudi napadi. Tam bitja pridejo in 
prilezejo, podobno, kot bi nekakšne spužvice prilezle na površje in napadejo energetsko 
fizično telo. 
Takrat začutite dobesedno napad. Takrat vas prične dušiti.  
 
In takrat, kadar vas prične dušiti, postajate utrujeni, mlahavi, kot bi se počutili ena ožeta 
spužvica, naredite le sledeče: 
 
Najprej se poskušajte čim hitreje odmakniti, morda nekaj korakov, nekaj sto metrov proč 
od rajona, na kateremu se nahajate. 
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Drugo – vdahnite in pričnite izkašljevati energijo, katera se je vpela v 
notranjost sistema. Zavrtinčite pleksus, se pravi, kot bi s palcem – 
kazalcem nekako zavrtinčili to energijo in jo boste čutili, kako se znotraj, 
v sistemu, ta energija čuti. 
 
 
 
Prav poskusite si narediti – tako na pleksusu rahlo vlecite čisto počasi 
energijo in jo boste zaznali, kako se okoli oprsja vrtinči in v notranjosti. Kot 
bi jo hoteli gibati. 
 
 
 
 
In ko začutite ta pretok, to vreznino ali ta gib znotraj, pustite to energijo, 
se vrnite na grleno čakro in tukaj, kjer se kosti srečujejo, to so te kosti 
ključnice – mislim, da Sem našel pravi izraz ali prevod, točno v temu 
predelu pričnite vrteti energijo in jo boste zaznali in se boste pričeli 
izkašljevati. 
 

 
Ko se pričnete izkašljevati, entiteta, katera se vpne na vas, se vpne prav tudi na ta 
pleksusni predel. In ko se prične lesti na površje in ko začnete kašljati in izkašljevati, si 
pomagajte še z vrtinčenjem energije.  

 
Potem pa si lahko kar tako, tako malce potresete po telesu – sedaj Jaz 
ravno ne smem, ker Me bo odneslo od telesa, ne bi bilo ravno priporočljivo, 
se pravi, in se ta energija dobesedno izlušči iz vas.  
 
 
 

 
Takrat se počutite v trenutku kar malce utrujene.  
 
Vendar, če pa boste sebe dobro opazovali, pa boste takrat zapazili, kadar so entitete vpete 
ali pripete na vas, pričnete se napihovati.  
Dekleta se pričnete obremenjevati, da se napihujete, se gledate in postajate kot napihnjene 
žogice. 
Če boste dobro pretrkljale telo, bo energija se izluščila iz vas in energija in fizično telo gre 
znova skupaj. Tako, da bodite pozorni na to! 
 
Tako, da napadi se večkrat dogajajo. Včasih jih bolj zaznavate, včasih jih manj zaznavate. In 
to je tisto, kar je nekako se dogajalo tudi pri vas. Vendar, je pa to zaznavanje tudi zaradi tegá, 
ker ste dosti visoko tudi zavibrirala. 
 
»Najlepša hvala.« 
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Prosim. 
 
»Res je bilo točno tako.« 
 
Prosim. 
 
»Samo še eno kratko vprašanje glede karmičnega luščenja. (Da) Kdaj bom pripravljena na, 
na to?« 
 
Karmično luščenje – vsekakor se lahko dogovorite v dogovoru z Lano. Takrat bi dejansko 
svetoval, da se sami usklajujete z Njo, glede termina ali glede vsegá.  
 
Drugače pa je to nekaj, kar vam že v naprej moram prišepniti vsem ostalim, da ne Bomo 
zmogli vsem narediti karmičnega luščenja. Masovno ste pričeli pritiskati in željni ste tegá, 
vendar vam prišepnem, da Telo ne zmore toliko pretočiti. Tako, da nekateri ste včasih kar 
malce užaljeni. Bodite potrpežljivi. Nekateri boste prišli prej na vrsto, nekateri malce kasneje. 
Saj se potrudimo, vendar, vse gre preko Njenega telesa. 
 
Pri karmičnemu luščenju kot izživetje davnine, se morate zavedati, da so to zapisi, katere 
dajemo na izživetje in jih Lana, fizično zemeljska tudi izživi namesto vas. 
Tako, da nekateri, kateri ne spoštujete ali ne sprejemate in se nekako tudi kregate, karate in 
norite, kar velik čas tudi opazujem, vas res ponižno prosim – bodite strpni in potrpežljivi. To 
je osnova gradnje v duhovnosti. 
 
Nikakor ne izsiljujte.  
Vse, kar Ona naredi, je dobro delo za vse vas ljudi. Ne derite se na Njo, če ne pridete do 
telefonskega klica ali do takojšnjega odziva. Resnično, to je nekaj, kar sebi dajete slabo in 
tudi Njej dajete slabo, ker ste, ker Jo potem užalite, prizadanete in se obremenjuje zaradi 
vas. 
 
Ona bi naredila več, kot bi bilo prav in že dosti več delamo, kot vam sploh upamo 
prišepniti.  
 
Kar se tiče karmičnega luščenja res, bodite strpni in potrpežljivi. To je Njeno žrtvovanje za 
vas. To ni nekaj, kar bi Ona morala delati za vas.  
To je nekaj, kar bi vi morali sami narediti, zato ste tudi tukaj ujeti. Zato vam tudi skozi 
različna znanja, skozi različno širino razkrivamo, kako sebe postaviti nazaj, kako sebe pobrati. 
Vendar vidite, koliko je to dela, kakšen sistem ste in vse to.  
Tako, da, res, ne derite se na Njo, če ne pridete takoj na vrstni red. 
 
Kar se tiče karmičnega luščenja pa vsekakor se dogovorite z Njo. Vam bomo naredili tudi to. 
 
»Prav lep pozdrav spoštovani Gospodje, draga Lana. (Jasara) Hvala vam za vse. (Jasara) 
Hvala vam, če na kakršnikoli način skrbite za mojega vnukca. Hvala. (Jasa) Imam pa tokrat 
prošnjo, malce zase. V zadnjem času se mi zdi nekako, da sem pri tem učenju po vaših 
navodilih malce obstala. Ne vem, nekam, nekako nimam volje, nimam energije. Kar 
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zasedim se, bom rekla, za mizo in razmišljam. Moj um je veleum. Pa bi vas prosila, če mi 
lahko malo pri tem pomagate. Rada bi stopila še kakšen korak naprej (Da) in več naredila. 
Hvala lepa vam. (No.) Potem bi pa imela vprašanje, tudi na prejšnjo delavnico se nekaj 
nanaša, ko smo sestavljali tiste balončke po čakrah in jih skupaj povezovali. Jaz sem videla 
samo en velik bel balon. Zdaj pa, ali je to bilo v redu ali ni bilo v redu? Sem ga uspela 
nekako povezat ali ne? Pa samo, če še dovolite, na današnjo delavnico – jaz sem tko, bolj 
taki samotarček, pa zelo rada imam naravo. In pobiranje delčkov, bom rekla, mogoče sem 
kako naravno bitje bila, ne vem, mene, mene, bom rekla veselijo planjave, planote, 
drevesa. In, ali je tudi tam možno recimo, takole, pobrat kakšen delček, da sem tam živela 
ali kaj takega? Najlepša hvala vam.« 
 
Da. Vsekakor je narava življenje, v katerega se posega in v kateremu se shranjuje vsa ta 
energija odpadlih teles, katere nekako zapuščate ali izpuščate. 
Marsikaj Bomo razkrivali tudi v knjigi, katera nastaja ali se nekako razvija in je v razvoju. 
Tako, da boste morda lažje razumeli vse te postavitve, katere vas učimo, katere postavljamo, 
boste dobili kot v nekakšni celoti in boste tudi določene odgovore, na katere se zastavljajo 
vaša vprašanja, tudi dobili v različnih področjih. 
Tako, da tukaj le bodite pogumni in terite naprej. 
 
Kadar se povezujete z naravo, je tako, kot bi se povezovali z Izvirom življenja same narave. 
To je tisto nekaj, kar je izjemno pomembnega. Tako, da, od tam je izvir ali hkrati shramba 
vsega, kar se v telesu dogaja in vse, kar zapuščate, se shranjuje v ta prostor. 
 
Kadar ste v naših okoliših, se pravi, kadar se družite z nami in prihajate na povezave, se pravi, 
prihajate na takšna skupinska druženja, takrat se dela skupinsko tudi za vas. 
Tudi tisti, kateri nekako delate skozi tehniko, pa se vmes zgubite, pa zaspite, zadremuckate 
ali nekako zgubite nit, kje ste in kako ste – nič se ne obremenjujte, ker Mi potem, kateri 
Smo nad vami, za vsakim posameznikom hitro povežemo tisto praznino, kjer ste se vi 
izgubili. In samo nadaljujte tam, kjer se zbudite ali zaznate. 
 
Izgubljate se velikokrat tudi zaradi te energije. Višja, kot je frekvenčna energija, težje je vam 
ljudem ali dušam ali materiji. Zato materija dostikrat kar nekako spi. 
 
Če ste opazovali ljudi medsebojno, predvsem sami začetki, da se usmerite v to Nebeško 
energijo, so najtežji zato, ker telo spi. Celo večnost, celo življenje pravzaprav spi.  
To je tako kot robotek, na katerega shranjujete, podajate in iz njega nič ne obirate. Nič, ker 
niti ne veste, da obstaja. Le toliko, da ste tukaj in sedaj in da ste nezadovoljni s telesom, da 
vas ne posluša, da vas ne zapazijo zaradi takšnih ali drugačnih postavitev. To je vse, kar se 
tiče telesa. 
Vse ostalo, največja vrednota, katera se shranjuje v telesu, pa še tako zelo malo veste. Pa 
boste ugotovili, zakaj je tudi marsikdaj neprecenljive vrednosti. 
 
Tako, da, baloni so postavljeni. Balon je uravnan. Balon je postavljen. Vse je nekako 
povezano in usmerjeno. Tako, da, tukaj se nič obremenjevati. 
Tudi, če zaspite sredi tehnike ali pa se težje postavite na to – prižgite si, deset minut morda 
na dan na samemu začetku. Kakšne delavnice bodo morda res uspavale tudi vas. Pa ne zato, 
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ker bi bila dolgočasna – zaradi frekvence. Ker vsi ti zapisi, kateri so postavljeni, so edini, 
kateri so na vašemu planetu unikatni in živi. 
 
Katerokoli delavnico odprete boste videli, da je drugačna energija. In kjerkoli boste odprli 
zapis in brali, boste ugotovili, da je vse živo. 
 
Momenti so ujeti in polovljeni. Točno tam, kjer se znajdete, točno tako je tudi bilo, ko Smo 
predavali. In točno tako ste tudi povezani.  
Ne direktno z Nami, z Mano ali s Tistimi, kateri pač sodelujemo direktno z vami v tej najnižji 
točki. Vendar Smo Najvišji na najnižji točki. Mi imamo potem odposlanike, katere izberemo, 
kateri za Nas nekako tudi sodelujejo, predvsem največ Vilini. Oni so tisti Največji – največja 
zahvala gre prav moškim Vilinom. Oni res naredijo največ v teh strukturah. Tako, da so Oni 
Tisti, kateri potem odpirajo kanale, postavljajo in zato so zapisi živi. 
Zato nekateri tako radi poslušajo zapise, ker takoj zaspijo in jih imajo za uspavanko. Veliko 
veselja – le delajte tako, ker vaša podzavest še vedno registrira in sprejema točno tisto, kar vi 
rabite. 
 
Mnogi delajo in poslušajo, ko so napadeni, ko slišijo in čutijo napad energije, se preklopijo na 
Nebeško energijo, se odpre kanal in se vse skupaj umiri. 
 
Vendar, napadi prihajajo zaradi zemeljskih struktur, dragi moji.  
Vi se morate ene stvari zavedati, da Mi prinašamo Nebo, kot bi prinašali Mir, vendar hkrati 
tudi graditev v vaše telo.  
 
In vse, kar je bilo do sedaj poznanega, kar je bilo znanega in vam nekako podanega, je bilo na 
strani Zemlje. 
Zemlja pa ne dela za vašo odrešitev! Kaj pa bi bilo, če bi Zemlja delala za vas? Vsi bi 
pobegnili, vsi bi šli! Kaj bi Zemlja imela od vas? Ne veliko.  
Se pravi, demoni ne bodo delali v dobro vas, vsaj kot Jaz poznam njihov stvariteljski svet. 
Tako, da morate sami narediti.  
 
In ko se enkrat odločite, da greste v smeri Neba, pomeni trda preobrazba, trdo delo in delo 
na sebi. Spremembe misli. Spremembe pozicije. Spremembe gledanja. 
 
Torej, življenje se vam obrne na glavo. Vi pričnete postajati živi.  
Vi ste spali tisočletja. V zadnjemu letu bi radi nadoknadili več tisočletij, a še vedno ste le mali, 
mala kepica zasnovne energije, katera ustvarja in se giba. 
Tako, da, mali koraki, po malih korakih. Vendar, Mi vas učimo, da se obračate v sebe in da 
zapazite sebe. In to vas pelje k lastni zmagi in lastni postavitvi. 
 
Ko pa mešate medsebojno Zemljo in Nebo – haa, potem doživljate, kot bi drseli nazaj.  
In vam ni krivo Nebo, dragi moji, tako kot nekateri jočete. Kriva je Zemlja – ker sami 
izbirate v katero smer boste vi zapluli. 
 
Tako, da bodite res pozorni. Pojdite v Nebesno smer takrat, ko ste zreli za to. Nebo je 
nadgraditev. Se pravi, ko prestopite stopničke in pridete do področja Neba ali Nebeškega 
dela, potem pretočite sebe skozi in pričnite na novo graditi – iz nič – Nebo. Ne telo! 
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Telo je točka, v kateri ste prešli do točke spoznanja, kjer obstojite. In vsi duhovni obstojite, 
ker v Zemlji je samo določena linija, do kod vas bodo spustili, potem pa nič več. Ker vi ste 
njim v pomoč. Vi njim dajete telo. Vi njih gradite. Vi njih hranite. Vi njim dajete vse. Ne oni 
vam!  
 
Zemlja vam nič ne daje. Zemlja vam le daje to ostrino, strogost, postavitev, suženjstvo, 
lastništvo, podrejanje. Se pravi, vse to – služiti in biti podrejen. 
 
Nebo vam daje svobodo,  moč odločanja, samopodobo in osvoboditev. 
Ko ste dovolj zreli, šele pridete do tegá! 
 
Tako, da, ni vse tako lepo in enostavno. 
Tako, da, ko zagrizete v to, da želite sebe zgraditi in spremeniti sebe, ste potem res zreli za 
Nebo. 
 
Kadar pa vi gledate po Zemlji, boste pa namanipulirali druge, boste hoteli služiti na račun 
drugih in boste manipulativni, boste zavajali, boste duhovno zelo polni, pomembni – 
najbolj pomembni. Vse boste naredili za vse. 
 
Zbudite se! 
Vi še zase ne morete poskrbeti! Ker še za svoje telo ne znate poskrbeti, ker ni vaše!  
 
Torej, šele s svojo postavitvijo, da boste pobirali deleže za telo, boste vi naredili prve 
korake ali prve premike k temu, da si sploh pridobite zaupanje bitja, katere ste ga spuščali, 
ko ste se odmikali in ste zapuščali v pokopu telo. 
Še veliko imate dela. Tako, da – le pogumno naprej! 
 
Vendar, največja zmaga je že v temu, da vi začutite, da želite biti svobodni in da želite 
razumeti življenje ali vstajenje. In takrat boste tudi zmagoslavno vzdignili svojo rokó.  
 
 
Jaz mislim, da je za danes nekako kar dovolj nekakšnega kramljanja. Jaz bi z veseljem še malo 
pokramljal in malo poklepetal. 
Veliko je še vprašanj – vedno jih bo. Nikoli jih ne bo zmanjkalo. To je tako preprosto z vami 
kramljati in gledati na vas, ker ste učljivi, ker se trudite, ker iščete in hlastate.  
 
Naj vas noben spodrsljaj ne zaustavi v temu, da ne bi poskusili – pa še enkrat – in se 
premaknili naprej! Na to bodite pozorni! 
Ponosni bodite na spodrsljaje, ker skozi to vi veste, kaj DA in kaj NE. In skozi to najdete sami 
sebe. 
 
Jaz se Bom postopoma odmaknil. Vam pa želim še naprej en res lep in srčen dan. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 


