KAKO ZDRUŽITI VSA DUHOVNA ZNANJA ZEMLJE
Lana, Vrhnika, 27. februarja 2016
Samo še malo prosim.
Takole. Na našemu svetu Smo končno povezani in nekako pretočeni preko te materije, tako,
da upamo, da bo vse nekako nemoteno tudi potekalo.
Najprej en lep, srčen pozdrav od vseh nas za vas, od Našega sveta, Zemeljskega stvarstva,
Nebeškega stvarstva, Nadzemeljskega, Podnebeškega, Podzemeljskega, globočinskega,
uročevalskega, pretočnega, pomagalnega, svetlega in še marsikaterega drugega. Predvsem
imam danes Jaz to čast, da Bom nekako sodeloval z vami. Predvsem pa Bom nekako Tisti,
kateri Bom v povezavi z različnimi daritvami, z različnimi postavitvami kasneje tudi Tisti,
kateri Bom nadzoroval posamezne daritve.
Moje imenovanje je preprosto le Karkansan. Tako Me zovejo in tudi nazovejo.
Glede na to, da je tema ali postavitev nekako vpeta med Zemljo in med Nebom, Bomo
razkrivali in podajali in povezovali vse, kar imate na bazi Zemlje.
Danes Mi je pripadla prav ta čast in sila dolgo Sem nekako pričakoval, da se bo ta tematika
tudi odprla. Vendar šele tedaj, ko boste zreli za ta čas ali za ta podvig. Tako, da upamo, da
bodo tudi daritve za vas zelo zelo dobrodošle.
Vse, kar prenašamo, vse, kar prinašamo, vse, kar razkrivamo, je Nebeškega. Nebeška
energija je energija od drugod. To je nekaj, kar je iz Izvora za razliko od tegá, kar imate na
Zemlji postavljenega in pripada zemeljskemu pretočnemu in prihajajočemu energetskemu
polu.
Vse, kar je baza Zemlje, je taktično, naklepno postavljeno, da se povezuje s karmo, z
usedlinami spominov, da se spomini davnine zaključujejo, razkrivajo, nekako
preoblikujejo.
Saj veste, saj poznate – vsak spomin, vsaka energija, vsaka misel je utrip srca. Takšnega
utripa, kot ste tedaj imeli za kakšen trenutek. Morda, kako ste kaj spregovorili, kako ste kaj
postorili, se odločili, morda le mislili in ne postorili, se pravi, nastaja spomin ali energija.
Energija je samostojna enota, katera se vrtinči, pretaplja, presnavlja in preoblikuje. Na
podlagi tegá nastaja duh. Duh je preprosta energija ali zlitina, katera lahko vzame ali
sprejema obliko izklesanega spomina, podobe nekoga, vizuelnosti iz preteklosti, ne iz
sedanjosti, in na podlagi tegá se točno vidi, kam kdo kam sodi.
Glede na to, da imate na Zemlji mnogo znanj, različnih verovanj, različnih preoblikovanj,
različnih struktur, kateri so bili pravzaprav podani do točke razkritja, da ste prešli skozi znanja
in veličine do neke modrosti, kjer ste se masovno vsi skupaj ustavili.
Mnogo ljudi, tako kot opazujemo že dolgo časovno obdobje, morda že 20 ali 25 let, v
zadnjemu življenju ali v vstajenju opevamo, išče tisto nekaj, kar pa enostavno ne najdete v
vseh zemeljskih znanjih.

1

Zemlja je podajala pomoči, razkrivanja davnine. Kar ste v davnini pričeli, ali z uroki ali z
energijami ali z različnimi tehnikami zdravljenja ali s preprostimi postavitvami čaščenja, se
pravi, vse, kar je šlo v smeri nečesa davninskega, je tudi tukaj v globini Zemlje zemeljskega.
V to sodijo od šamanističnih postavitev, se pravi tistih, kateri uporabljajo, ali zvok ali
energijo misli, energijo transformiranja, se vse skupaj povezuje na energije, katere so
pozvane in so ujetnice zemeljskega neba.
Se pravi, atmosfera Zemlje je pravzaprav zaprti vakuum vakumiranega prostora, v kateremu
so energije ali bitja ujeta in postavljena.
ZEMELJSKA ZNANJA SE MEDSEBOJNO RANGIRAJO
Tisti, kateri so nekako uporabljali različne vrste šamanizma, različne vrste različnih
skupnosti, znanja, energij ali zvanenja, se morate zavedati, da se zemeljska energija ali
znanja medsebojno rangirajo. Upam, da Sem našel pravi izraz.
Rangiranje ali stopnje govorijo o čutni naravnanosti podanega znanja.
Na primer: tisti, kateri so v davnini ali v sedanjosti in uporabljajo, se pravi, nekakšne uroke
za spreminjanje ali preoblikovanje, se pravi, so lahko, ali v pozitivno smer ali v negativno
smer.
Torej, kadar vi zavestno vstopate v en program in zavestno zovete energije in ustvarjate
morda urok ali neko energijo pomeni, da jo lahko dajete v svetlo smer, navidezno »Svetlo
smer« ali pa v temno smer, v smer rušenja. Se pravi, se ta osnovna energija deli na dva dela,
na dve plasti ali na dve smeri. Namen!
Vendar, ker vi vstopate v nekaj, kar je bilo predhodno podanega in pride do vas kot
preizkušnja, kot popravni izpit iz davnine, vi prevzemate karmo in vi postanete »navidezni
bog«, Boah ali kdorkoli pač drugi, ker vstopate med dva človeka, med dve osebi ali pa
upoštevate naloženo energijo ali prošnjo ali sprejemate plačilo za to, da nekaj izvedete za
nekoga drugega.
Ta nekdo drugi lahko je ozaveščen, da nekaj prihaja ali pa tudi ne. Zavisi od posameznika.
Torej, kadar nekomu pomagate in poskušate pomagati, se to nekako šteje v pozitivne
smeri. Kadar vi zavestno nekako uročujete in preoblikujete program, s tem pa spreminjate
in nekako nazadujete, pomeni, da vso energijo nekako postavljate na negativno stran.
Vendar, vse to je del spomina.
Vse, kar je del spomina davnine iz Zemlje, je ujeto v program Zemlje.
Kadar uporabljate, se pravi, ta znanja, se delita ta energetska pola na dva dela. En pol gre v
čisto globino in se pretaka preko upepeljenih teles. Se pravi, preko tistega, kar je bilo in se
je dotikalo prav fizične anatomije človeka. Se pravi, tistega nečesa, kar je udarilo,
preoblikovalo ali nekako pritisnilo, da se je človeško telo zlomilo.
To je ena vrsta energije.
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Do takšne vrste energije imate različna znanja, različne okultne. Se pravi, lahko z različnimi
postavitvami nadzorujete, rušite ali uničujete ali pa pomagate.
RAZLIČNE TEHNIKE ZDRAVLJENJA
Kadar v fazah uporabljate tehnike zdravljenja – različne vrste zdravljenja, se pravi, vse, kar
je na bazi Zemlje, pomeni, da ste vi v smeri oblikovani, da znova vstopite med človeka in
med tisto nekaj, kar je bilo ali je postavljeno, se pravi, ste vi kot zdravitelj vmesni člen. Kar
pomeni, da prevzemate karmo. Karmo ali usedlino. To je tisto nekaj, na kar bodite pozorni!
To pomeni, da na tej podlagi ali na tej postavitvi vi postavljate sami sebe v vmesno točko
odločanja in balansiranja.
Vse, kjer se vi postavljate v vmesni člen, je karma. Vse, kar je karma, pa je Zemlja. To je
osnovno, zlato pravilo, česar se morate zavedati.
Vendar, to ne pomeni vedno slabo.
Kadar vi s tem, ko nekako nekoga zdravite, prosite in nekako naprošate določene sile
nadzemlja ali Zemlje ali angele ali neke energije, katere se odzovejo na vas in na vašo
frekvenco čistosti pomeni, da lahko naredite včasih tudi dobro.
Vendar, še vedno, ker vi vstopate v program, vi prevzemate odločilne niti in vi vstopate kot
vmesni filter med človeka ali med tistega, kateri je naročil določeno vrsto zdravljenja.
Lahko je bila to dotična oseba. Kar pomeni, da pride k vam nekdo, kateri ima zdravstvene
težave. Zdravstvene težave so na fizični bazi videne. Vendar, medicina pravi, da nimate
vzroka. Torej je vzrok v duševni energiji oziroma v davnini ali v neki energiji, katera
manipulira.
Kot zdravitelj lahko prevzemate odločilno noto in poskušate pomagati. Ko pomagate, torej
daste sebe v ospredje in vstopate med zapis. Zato prevzemate karmo. To si pomnite in
zapomnite!
In ko vi človeku pomagate in ko vidite, da je efekt, da je vse dobro, da se človek prične
pobirati, se ta zapis deli na pozitivne smeri.
Kadar vi kot zdravitelj vidite, da človeku nikakor ne morete pomagati, pa se trudite in
darujete in se nekako postavljate ali po smeri različnih frekvenc naprošanja, pretoka energij
ali česarkoli drugega in pri človeku ni efekta ali ga navidezno ni efekta pomeni, da on mora
iti skozi to in da vi niste tisti odločilni, kateri boste davninsko prevzemali karmo.
Takšna bolna, navidezno »bolehna« oseba, gre lahko k drugemu, tretjemu, petemu
zdravilcu. Morda mu nihče ne bo zmogel pomagati, ker je to osnova, zaradi česar je tukaj in
sedaj v temu življenju.
Takrat nikakor niste obteženi. Ste pa obteženi v smeri, da ste poskušali nekaj spremeniti.
Zopet nekako karmo prevzemata oba. Tako zdravitelj kot tudi tisti, kateri je prišel prositi za
pomoč, ker se je ozavestil, da je morda vzrok nekje v neki davnini.
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UPORABA PRIPOMOČKOV – zvok, kristali, voda, prošnje
Kadar uporabljate pri različnih zemeljskih postavitvah, različnih tehnikah znanje,
pripomočke – lahko so pripomočki, kateri proizvajajo zvok, lahko so pripomočki, kateri so
nekako iz naravnih sestavin, kot nekakšnih kristalov. Lahko so naravne sestavine kot je
voda ali kamenina ali kaj drugega. Se pravi, takrat se energija transformira ne le preko vas,
vendar tudi preko energij, katere uporabljate kot pripomočke.
Če uporabljate kot pripomočke kristale, se morate zavedati, da v kristalih se shranjuje živa
energija.
Tako kot so poznali stari Atlantičani, so uporabljali kristale. Kristali niso bili nič drugega kot
shramba za rajne, da boste vedeli, kaj pravzaprav je.
Ko je nekdo izdahnil, se je njegova energija dejansko stransformirala v shrambo kristala.
Kristal je rastel. In duša se je shranila v kristal. Tako ni prosto tekla in se gibala in jo nihče ni
pobiral. Vendar, ves um in razum, čustva, energija in ljubezen se je shranjevala v kristalih. To
so bile sobane ali prostori teh živih kristalov.
In vsak kristal je živi kristal.
Tako, ko vi uporabljate v smeri zdravljenja, se zavedajte, da tudi to bitje, katero je v koščku
ali v drobcu kakšnega kristala ali kamna ali je povezano s tem kamnom, prenaša tudi del te
karme ali usedline.
Kadar vi nekako uporabljate le preprosto prošnje in naprošate od srca, pa segate višje, v
podnebeški kanal.
Vendar, to je še vedno v smeri Zemlje, zemeljske atmosfere.

NAJNIŽJA TOČKA PODZEMLJA ALI GLOBINE JE UNIČEVANJE
Če ste dobro opazovali, se nekako vse skupaj rangira in deli in razdeli. To pomeni, da na
najnižji točki ali čisto, čisto v globini, je pravzaprav tisto, kar UNIČUJE.
Torej, to je najnižja točka, ko se nekdo odloči, da bo nekaj preko sekte UNIČEVAL. To seže v
najnižjo točko globine ujetosti podzemlja.
Takrat tam, v takšne sekte ali skupnosti, segajo umori, uboji ali kaj takega. Živa žrtvovanja –
tudi živali. Tudi, če so v namen nekakšnega darovanja božanstvom, bogovom ali kaj takega,
se pravi, to je uboj in je zavestno darovanje nečesa, seže v najnižjo točko.
PLAST NAD TEM SO ŽRTVOVANJA
Plast nad tem, se pravi, so žrtvovanja, kjer vi nekako energije stransformirate iz enega
človeka, kjer je morda napaden iz strani nekih sil in so vdrle v človeka in ga mučijo in
nekako manipulirajo, da to energijo preprosto povlečete iz človeka in jo usmerite v žival.
Žival pa potem uničite ali darujete, se pravi, je to stopnička višje.
Ni to čista najnižja točka, vendar je stopnica nižje. Še vedno je neko žrtvovanje in odločanje –
kdo bo izdahnil, kdo bo živel, v koga se bo kaj stransformiralo. Se pravi, to je ta najnižja
točka, kjer se odziva tudi podzemlje.
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ZEMELJSKE ENERGIJE – zvoki, plesi
Potem imate zemeljske energije, se pravi, kjer se z raznimi zvoki bobnanja, z raznimi plesi,
z raznimi transformacijami, gibi, preoblikovanju dotikate mrtvih, rajnih, duhovnih, takšnih
ali drugačnih, kateri so bili predhodno že živeči.
Torej, z različnimi zvoki, z različnimi transi, z različnimi postavitvami ali udarci prebujate in
zovete energije, da pridejo do vas.
Skozi te energije se lahko transformira dobro ali slabo. Pridobivate ali izgubljate. Hkrati pa
tisti, kateri vodijo takšne postavitve, običajno vedo, kaj bodo naredili, ko energije
pridobite.
Zelo bodite pozorni tisti, kateri se ukvarjate s takšnimi postavitvami, da ko pričnete
nekakšen, padati v nekakšen trans ali zvati bitja, kot bi dejali – na nek način Bom dejal, le
primer, da se bomo lažje razumeli. Se pravi, kot nekakšni stari, tradicionalni Indijanci, kateri
so nekako ves čas zvali in se zahvaljevali nekako silam Zemlje ali pa zahvaljevali rajnim. Klicali
so rajne in jih preoblikovali in skrbeli za njihove premike.
Kadarkoli vi z določenimi tehnikami, zvoki pridobivate nekoga do sebe, se morate zavedati,
da ga ne smete BUDITI, razen, da ga izrecno za nekaj POTREBUJETE.
Če boste opazili boste zaznali, da nič ni brez namena.
Torej, če nekoga zovete preko različnih obredov, preko različnega znanja, se pravi, morate
se zavedati, da, ko se odzovejo sile Zemlje, sile nekakšne globine, sile rajnih, sile takšne ali
drugačne, morate vedeti, ko se odzovejo, s kakšnim namenom so one sedaj tukaj, da vas
uslišijo in poslušajo.
Če boste vedeli, da jih nekako nazovete in jim potem, jih poprosite, ne da jim naložite
nalogo, vendar, da jih poprosite morda v smeri neke odrešitve za neko osebo, bodo one
rade volje to naredile.
Energija se zavrtinči. Prične se vrtinčasti ples, tako kot v nekakšnemu transu vi, tudi te
energije. Te energije kot velik vrtinec posesajo v sebe ali med sebe tistega, kateri je ujetnik v
fizični materiji.
Torej, ko se zaključi neki obred, morate sile tudi odposlati nazaj. Na to večina ljudi pozabi!
Torej, ko one poberejo po kar so prišle ali za kar ste jih poprosili ali prosili, se zavedajte, da
jih morate odposlati.
Tukaj več kot 59 procentov ali 60 procentov energij se ustavi in zaustavi.
Večina ljudi ali posameznikov preprosto pozabljate, da na bazi Zemlje je potrebno, od tam,
od koder ste izbezali, tudi odposlati in zapreti. Morda le 10 procentov duhovnih ali tistih,
kateri vedo kaj delajo tudi to naredijo in s tem odrešijo njih in njihove energije.
To je nekakšna zemeljska plast, kjer se nekako tik nad Zemljo, kjer je travnata površina in
Zemlja diha nekaj metrov navzgor, se pravi, se giba ta energija teh prebujenih sil, katere
prehajajo in prihajajo.
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Kadar vi nekako zovete rajne preko različnih veščin, pa pomeni, da lahko nazovete
materijo, katera pa je položena tik pod zemeljskim površjem. Tudi takšna bitja je potrebno
vračati nazaj, kar pa večina, v nekako 59-ih procentih nikakor ne uspe.
Zato nekako je tudi ta energija zelo dovzetna.
Vendar, tudi to so stopnje dozorelosti – zavisi, kam želite iti.
Zato na Zemlji je zelo pomembno, da veste, v kaj se spuščate in kaj želite pridobiti z nekim
zemeljskim znanjem.
Vedno morate vedeti, v kakšen namen želite nekaj delati!
Če boste to vedeli, boste imeli na bazi Zemlje uspeha. Drugače neuspeha in le
manipuliranja energije in boste lahko za to tudi KAZNOVANI.
Takrat vas čez določen čas, čez določeno obdobje, sile Zemlje napadejo in vas pričnejo gnati
v različne postavitve. Tako se vam potem prične poznati tudi na zdravju, ker vam pričnejo
odvzemati energijo, vi pa počasi tonete kot zdravilec in nekako nazadujete. In se tega morda
le bežno zavedate, ker postajate žrtev transformacije teh energij.
SVETLOBNA BITJA
Kadar vi delate s Svetlobnimi bitji, se zavedajte, da so to najvišja Bitja Časti na Zemlji, do
katere vi zmorete seči. Se pravi, to je ta najvišja stopnja energije, na katero ste lahko zelo
ponosni.
Tukaj sežejo Angeli. Angeli zemlje so najvišja energija transformacije. Nad njo je le Bog.
Vendar, Bog je dosti višje. Vendar je v nižji poziciji tudi ta Božja energija.
Vendar le tako, kot bi bil – svetovi, plasti in na vrhu je pravzaprav le pretok, v katerega
posameznik lahko zaide le, če je srčen in iskren. Vendar ne le tisti trenutek. Morda ste
najbolj iskreni tedaj, ko ste v najnižji točki bolečine ali neke ujetosti, neke žalosti. Takrat
morda najbolj iskreno prosite in ste uslišani.
To je ta energija, kjer vi sami lahko zavestno pridete do najvišje točke. Vendar, ne tako, da
se boste vi kot zbrali, neka skupina in boste potem meditirali in se sproščali in boste zavestno
peljali, da se boste povezovali. Ne. Nikoli ne boste prišli do tegá.
Boste prišli do skupne energije, kjer se vi skupaj povežete in zlijete in postanete mogočna
energija. Vendar se vsa energija skupaj medsebojno poveže in odda stopnjo vibracije. In
skozi to stopnjo vibracije zopet vstopate v plasti, katere so nekako postavljene.
Zavedajte se, da vsako znanje prinaša tako dobro kot tudi slabo. In vse to je v atmosferi
Zemlje.
UPORABA RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV, VEDEŽEVANJE …
Ne le to!
Zavedati se morate, ko nekako posežete morda po znanjih različnih pripomočkov, na
primer, različnih vedeževanj, različnih pogledov in tolaženj ali nekakšnih pregledov, se
morate zavedati, da uporabljate pripomočke, katere so uporabljali že vaši predniki, pred
predniki v različnih postavitvah ali preoblikovanju.
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Z njimi ni nič narobe, če imate sami svojo lastno davnino, da ste to že delali zelo uspešno in
prodorno, znate seči v enake energije. In, če ste v temu življenju nekako »nadnaravno«
sposobni, če se Smem tako nekako izraziti ali pošaliti, pomeni, da boste v tej stopnji sami
sebe še močno nadgradili.
ASTRAL
Takrat lahko sežete v višje kanale. Drugače prehajate le v astrale.
Astral je večplasten in je nekako trosmeren ali tro energetski.
Najnižji astral je astral sna, kjer vi lahko vstopate, izstopate iz telesa, se premikate po vaših
znanjih in preoblikovanjih. Se pravi, in tja, do te stopnje, seže tudi ta energija.
Najvišji astral je astral Modrecev Zemlje. To pomeni, da nekako v najvišji astral ali v glavno
sfero, glavno plast, tik pod angelskimi stopali ali tik pod angelsko plastjo, zmorejo vstopati
res tisti največji modreci Zemlje ali na zemeljski bazi, kateri so bili že predhodno
PREROKOVANI, za razliko od nekaterih posameznikov, kateri se nekako učijo ali gradijo.
Bodite pozorni na to!
Vendar, od vsakega posameznika pa je odvisno, v katero stopnjo vstopa. Zato se vedno
ozrite v sebe, najprej v sebe, da veste namen, zakaj nekaj delate?
Če nekaj delate izključno za to, da bi dobili denar, da bi pridobili denar, ste zgrešili osnoven
namen. To si zapomnite!
Zemlja balansira. Zemlja je ujetost. Zemlja je žrtvovanje. Zemlja je klanje. Zemlja ni za
Zemlja ljubezni in ni Zemlja mir! To si zapomnite!
Ko boste to doumeli, boste vedeli, zakaj morate iti vedno v sebe.
Kadar začutite, da imate impulz, da vas žene tista, tisto nekaj, da želite delati, pomagati,
nekako morda gledati v prihodnost, ker želite pomagati, ker želite vzpodbujati, ker morda
želite nekaj več narediti, ker vas nekaj žene – ali hrepenenje ali kot tisti impulz dozorelosti,
ste pravi za to. Le tisti boste želi slavo in lastno zmago. To si zapomnite in pomnite!
Kadar nekako uporabljate različne tehnike različnih znanj, je torej odvisno od vas, kakšen
je namen. Vedno pa začutite, ko ljudje k vam pridejo, do katere stopnje jim smete
pomagati, do katere pa ne.
Ko boste v sebi začutili boj, da nekaj ne smete narediti, je to osnovno pravilo, za vas zlato
pravilo, da nečesa ne smete – ali povedati ali pa postoriti! Drugače ga rajši premaknite za
dan ali dva kasneje, naj pride ponovno, da vidite, kako bodo energije vaših vodilnih tudi
postavljene.
Zelo je pomembno, kakšne sile, katere vibracije sodelujejo z vami. To je bistvo!
Z vami pa ne delajo tiste sile, katere boste vi zavestno poklicali. Tako kot vidimo na Zemlji,
da se nekako povezujete s Svetlobo in pravite: »Naj pride ta in ta. Naj mi pomaga ta in ta.
Povezujem se z Lučjo. Povezujem se z barvno energijo. Povezujem se s kristalom. Povezujem
se z bogom. Povezujem se z Jezusom. Povezujem se z Marijo.« Marija pride in tako, tako,
tako, tako, tako.
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Se pravi, ne delajte tegá!
To so ukazi, prazne besede. Nič. Nihče ne bo prišel.
Prišle bodo le te zemeljske sile ali ubežniki, kateri bodo dejali: »Jaz sem Jezus. Jaz sem
Jezus. Jaz sem Marija. Jaz sem ta. Jaz sem ta.«
Uhu hu, pa gremo! In povežejo svoje klane in vas obtežijo in vas povlečejo navzdol.
Pomembno je, da greste v sebe. Ne zovite jih. Zahrepenite po njih.
Če boste želeli na bazi Zemlje priti do pravih posameznikov, je moč in izvor ali ključ do njih,
vaše hrepenenje, vaša globina, vaša hvaležnost, vaša tista ljubezen, tista globočina, kjer bi
vse na svetu dali, kjer bi vas razteplo na tisoč koščkov, da bi prešli do njih ponižni in
zahvalni in bi se jim poklonili.
Le v tistih primerih boste na Zemlji uspešni.
Ljubezen je tista, katera izvira iz Višine in jo na Zemlji ni. Ne obstaja. Zemlja ni Zemlja miru.
Zemlja je izravnava, kar pomeni, da tisti, kateri čutijo ljubezen, prehajajo malce od višje in
segajo višje in se povezujejo višje.
ZDRAVLJENJE DRUGIH – pomembno se je predhodno poglobiti vase, narediti zaščitne
rokavičke
In ko vi zdravite, ko vi morda masirate, ko vi delate karkoli na bazi pomoči nekomu, si
vzemite vedno kakšen trenutek ali dva, da se nekako poglobite vase.
Morda ga namažite. Morda nekako pobožajte. In položite dlani navzgor,
na njegovo kožo ali na telo in misli usmerite v sebe.

Če človek govori, zaprite mu usta. Naj bo tiho. Naj molči.
K vam je prišel zato, da se boste vi v miru povezovali. Ne klepetajte tedaj. Ne kramljajte. Naj
vam kasneje govori ali pa nič ne govori. Naj molči. Prosite ga: »Molčite!«
Takrat se usmerite najprej v srce. Ko imate dlani navzgor, na koži ali na telesu ali pa na
kamnu – zavisi, kaj uporabljate, se misli usmerijo v srce, potem v zasnovnika – v ta polni
sistem pljuč.
Namreč, od predela, od popkovnega predela pa vse do grlenega predela
je ta srčni predel, vse, kar je čustvene baze.
In vi se obrnite tako, kot bi hoteli začutiti notranjo energijo, notranji glas
in v trenutku boste zaznali, kako se povezujete zgoraj.
Energija se bo pričela transformirati in tedaj se bo aktivirala bela
svetloba.
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Bela svetloba, katera je nekako kot snop svetlobe spuščen ob vas, pred vami, rahlo na levi
strani, pred prerezom čaker, dajte, ko zaznate to belo energijo, dlani v to energijo, da
naredite zaščitne rokavičke.
Šele nato bodite prevodniki in se bodo višje energije Nebeškega klana ali področja pričele
povezovati z vami.
In to vi iščete, da boste imeli res uspešno sodelovanje skozi pripomočke, skozi karkoli
uporabljate na bazi Zemlje, da boste segali v višjo postavitev in s tem vzdignili frekvenco in s
tem sodelovali z Višjimi Bitji.
Niso vedno vaša bitja.
Če vi vaša bitja prerastete – prerastete pa jih izključno le preko dobrote srca, ne preko
kalkulacije, ali možgana ali zavedanja, vendar le preko srca, se oni za korak ali dva
odmaknejo in dajo prednost Višjim Bitjem, se pravi, ker je vse plastno.
Celi svet Zemlje je nizan plast po plastjo.
In bolj, ko boste delali na svoji srčni odprtosti in tej notranji energiji, večji uspeh boste
imeli in nič ne boste na sebe transformirali oziroma se bo pri tehtanju ves čas postavljalo
tako, da ste vi imeli pravi namen, dober namen in niste obteženi in ne boste nič
odgovarjali za to, kar boste pač porodili ali naredili do nekoga ali za nekoga. To je tisto, na
kar bodite pozorni!
Se pravi, vse skupaj se torej tretira. Vsa znanja, vsa modrostna znanja ali vse tehnike, katere
poznate do sedaj na Zemlji, gre v bazi atmosfere Zemlje. Nič ven.
Dokler je nekaj vpeto na materijo, žal, ne morete iti ven iz Zemlje. Ko nekateri mislijo, da se
povezujejo z drugimi planeti, se povezujejo z notranjimi svetovi, kateri so ujeti v zemeljski
atmosferi.
Ker vi lahko sežete šele izven zemeljskega planeta, si zapomnite in pomnite, ko greste šele
preko črvičenja in razčrvičenja telesne duše, ko pri fizični zavestni bazi presegate in
izpodbijete najnižjo točko vrenja materije, katera se doseže, ko vas pokopljejo in ko vodna
silhueta izstopi, ko se prične telo črvičiti in razpadati, se pravi, razpade ujetostna energija
Zemlje na materijo.
Šele tedaj lahko vstopate izven zemeljskega dometa.
RAZISKOVALNE CIVILIZACIJE
Zato ne, ne peljite in ne verujte, da se ljudje povezujejo nekje izven.
Lahko pa se povezujejo civilizacije, katere so raziskovalne civilizacije na raznih vmesnih
planetih ali vmesnih časih, ali na kovinskih mestih, katere so raziskovalne postaje in jih
imate kar nekaj v bazi Zemlje. In oni pridejo v zemeljsko atmosfero. Tedaj se lahko
povezujete z njimi. Vendar se oni povezujejo z vami in ne vi z njimi. Razlika je očitna.
Če bi se vi povezovali z njimi, bi jih predhodno poznali in bi jih vi pozvali.
Torej, oni so tisti, kateri se poveznejo z vami in vas poiščejo, postavijo in pričnejo
sestavljati. To pomeni, da ste vi še vedno mali oporniki, mali prebežniki, kateri sestavljajo te
nižje točke.
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PROGRAMI NA ZEMLJI
Vsak program v Zemlji je pa še kako zelo pomemben – tako šamanizem, tako uročevanje,
tako nekakšno zdravljenje, tako bobnanje, tako nekakšni zvoki, plesi, prošenja, molitve.
Ker vse to izhaja iz vas, vas to niza plast po plastjo. Ali vas da v eno plast in ostanete v neki
plasti, dokler ne začutite, da je čas, da greste naprej in znova pričnete iskati in sebe graditi,
se pravi, ali pa obstojite v neki plasti, lahko nekemu času, hm, tudi nekaj tisočletij.
Vendar, ker je čas zorenja in ker ste prešli do točke, da ste mnogi prišli do neke točke, kjer
ste pričeli masovno iskati nekaj več, pomeni, da ste dozoreli in doumeli, da v zemeljskemu
znanju ni tistega nečesa, to pa je ODREŠITVE.
Odrešitev pa se skriva v tistemu času, kjer ste vi od drugod prehajali v globino. To pa je
Nebo.
Torej, ko dozorite, se prične sestavljati Nebeška energija. Vendar, ne zato, ker ste vi kot
posamezniki dozoreli. Zato, ker je na Zemlji nekaj par, ducat res pravih in dobrih duš,
katere odpirajo in postavljajo marsikaj. Tako, da na to bodite pozorni!
In skozi to lahko prehajate tudi do nečesa več.
KOMU SLEDITI? VEDNO LE SEBI!
Vse pa je odvisno od tegá, komu vi sledite!
Kadar vi sledite nam in našim Nebeškim energijam, pomeni, da vas mnogokrat peljemo v
točke spoznanja, kjer se vi obrnete V SEBE in VI VIDITE SEBE in skozi to zmorete narediti
premik.
Ni druge poti, da vas bo nekdo peljal za rokico in drugi delal namesto vas. Morda kakšno
drobno, delčkano enoto, da. Ostalo ne. Morda en procent, 99 pa jih boste morali narediti
sami. Razen, da imate kakšen privilegij, da morda kdo drugi namesto vas izživi in se tako tudi
dogovorite. Le takrat pa je to ta moment razbremenitve ali karmičnih razbremenitev.
Zelo dobro se zavedajte, da v fazi Nebeških energij se gradijo in odpirajo čustva.
Tisti, kateri gradite sebe po teh Nebeških, Naših znanjih pomeni, da morate vedno se
obračati v sebe. Zato vas mučimo. Zato vas maltretiramo. Zato vas dostikrat tudi stresemo.
Zato vas dostikrat spravimo v nelagoden položaj, ker morate delati.
Le tisto, kar sami naredite, sami gradite! To si zapomnite!
Trda pot je še pred vami. Vendar, skozi to se dela PREBUJENJE. Prebujenje pa je tisto, kar
vas pelje v RAZSVETLJENJE. Ker vsak je ključ od svojih božjih vrat sam v sebi.
Telo je pravzaprav koda vsegá.
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Če bi telo, si predstavljate?, tako kot stoji, zakrknili v momentu in v
trenutku in bi slekli kožo in bo organe dali tako, kot bi prosto lebdeli, bi
dejansko doumeli, da so organi planeti, da so čakre bitja, ležeča in speča
in s svojo glavo in s svojim kristalom v možganu dajejo barvo določenim
čakram.

Vsako bitje pa je dejansko postavljeno tako, da prehaja iz svojega časa in iz svojega
zavedanja. To pomeni, da ste že v osnovi vezani na druga bitja.
Žile ali toki pa so povezava s planeti. In telo je zemljevid, dragi moji. Zapomnite si to!
Če boste vi spoznali svoje telo in našli sami sebe kot zasnovnik in dnevno ločevali, kdaj ste
vi vi in kdaj so drugi, ste zmagovalci na svoji poti, ker boste vse odločitve sprejeli v svoje
lastne roke ali dlani.
IMAMO TROPLASTNO TELO
Tako morate biti pozorni ne le na to, tudi na grobem deljeno troplastno telo.
Tako kot poznate, od popkovnega dela navzdol so upepeljena telesa. Je vse, kar je
upepeljenega. Vse, kar se je dotikalo materije. Vse, kar ste zapustili in se je razkrojevalo,
skurilo, potopilo, vse, kar se je dotikalo izključno materije, se shranjuje v nožnih predelih.
Zato imate tudi noge dostikrat dosti hladne in dosti bolj obtežene, težke in v tej postavitvi
tudi postavljene.
Vse, kar je od popkovnega predela do grlenega predela, pa so čustva. Je
pa čustvena baza in se povezuje Zgoraj na Najvišje energije. Od tam, iz
koder izvirate oziroma od tam, od koder črpate čustveno energijo, če jo
seveda niste sposobni sami ustvarjati kot milino, kot toplino dotika, kot
pozornost.

Potem pa imate zgornjo plast uma in razuma, kateri se pa povezuje z egom in je ravno
obrnjeno navzdol in se povezuje z globino karme in usedlino Zemlje. Tako je zelo dobro, da
veste, kdaj taktizirati.
Ker tudi taktiziranje ločuje predele, sfere in področja.
Ko se vi nekako duhovno gradite, je izjemnega pomena in izrednega pomena, da se
zavedate, da so čustvene baze osnovni vir povezave navzgor.
Če ne zmorete v sebi začutiti res tiste globine hrepenenja ali globine hvaležnosti, počakajte
toliko časa, da začutite moment, kjer se vam v toku dneva zgodi nekaj, kjer ste tako
morda, kot po »čudežu« se osrečili in OZAVESTITE, tedaj OZAVESTITE moment, kako ste se
počutili. In ko boste to zaznali, boste zaznali to vibracijsko polje, to kepo znotraj vas ali iz
vaše energije in to je tisto, kar vi rabite, da se potem spuščate v ta občutek.
Ta občutek pa je le prostor, vmesni prostor, kateri odpira to belo energijo, srebrno energijo
ali zlato energijo navzgor.
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ZLATA ENERGIJA, SREBRNA ENERGIJA
Zlata energija, katero vam Mi vedno in redno podarjamo, je zlati prah usedline. To je takšna
mikrosferna energija, katera navidezno izgleda kot mivka.
Če bi jo (pihne) pihnili, bi dejansko prah se vrtinčil in bi prosto se stekal kot ta prah, zunaj v
vašemu stanovanju.
Če dobro pogledate v svojo avro in gledate v nebo, boste zaznali takšne srebrne pikice.
Vaša avra je čisto srebrna v tej energiji, v temu usedlinskemu toku. To so ti ovijalci, kateri
vas čuvajo.
Vsak droben delček te srebrne energije, katero zaznate, je svoj čas, je svoj spomin.
Si predstavljate, kako mogočna je vaša energija spomina davnine, tega časa ali tega
zavedanja?
Zlata energija pa se shranjuje nad to energijo in to je energija prvobitnega izvora.
Žal, jo skorajda nihče več nima, ker jo je izgubljal, zato, ker ste izgubljali ali pozabljali na
svoja čustva, na svojo iskrenost in se podrejali, prilagajali, manipulirali, nadzorovali, se
podrejali in šli proč od tistega, kar ste vi čutili. In nekako s tem ste uničili svoje lastno
razumevanje svojega prvobita.
Te zlate energije pa vam, katere vam jih podarjamo, pa se vam shranjujejo. Vendar se
zavedajte. Vsakemu se shrani ta energija ob kronski čakri. Če jo ne znate uporabljati, jo ne
znate uporabljati tudi pri povezovanju Navzgor.
To, ta energija ali ta prostor, ta svetloba ni nič drugega kot Ljubezen, kot Božja energija
Stvarnika Stvariteljstva, katerega ste poznali in se ga še spomnite znotraj telesa, znotraj
nečesa, kar imate izza zasnovnika, v ozadju, je še pristna Izvirska energija »Boga« ali
Najvišje energije.
Ni pomembno, kako jo imenujete. To je ta Izvirska energija.
Če jo imate samo znotraj in ne Zgoraj, se pravi, se zgornji in spodnji del ne povezujeta, ni
energije oddajanja.
Ta zgornji del zlate energije pa nastaja kot lijak, kot zven, kot odzvanjanje energije
navzgor.
In takrat, če iskreno prosite in iskreno molite, se tudi odpre ta zgornji pol in nekdo pride od
zgoraj navzdol.
Vendar, ne vzemite to tako, da bo nekdo sedaj delal z vami. Pride pogledati in preveriti,
kakšno je vaše stanje.
Če se aktivira zlata energija, se odda odboj v Naših sferah. Se pravi, se dejansko takoj
odzvanja v naši energiji ali v nebeškemu času. Tako, kot bi tuljavo pripeli in jo na vrhu odprli.
Ko jo aktivirate, je to čas, ko mi pogledamo navzdol in vidimo in dejansko preko te tuljave
nastane prazen prostor. In preko tega praznega prostora se Smemo približati vaši energiji in
vam potem, tu in tam, tudi lahko pomagamo. Seveda, če ste vi res iskreni.
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Drugače porabimo ali uporabimo koga drugega za te vmesne postavitve, da vam lahko tudi
pomagamo.
Kadar se zgradite po Nebeških energijah, se torej sedaj zavedate, da je to čisto novi svet,
novi čas, nova doba. In je tako.
Zemlja je tako, kot bi bila kupola. Ta zemeljska
atmosfera je kupola in je pokrita navzdol, ker je planet
Zemlja spodaj in ta atmosfera je nekako tako vpeta.
Nebeška energija pa je obrnjena ravno naokoli, kar
pomeni, da je potrebno ti dve energiji medsebojno
povezati in spojiti.
Če tega ne naredite, se pravi, se ne morete, nikakor ne, pretočiti nikamor.
In ta zlata daritev je tista daritev, preko katere se vi lahko nekako oglasite kot oddajnik
svetlobe v Naših atmosferah.

POVEZAVA RAZLIČNIH ZNANJ IZ RAZLIČNIH STOPENJ
Različna znanja, različne stopnje, kar pomeni, da tisto, kar znate na bazi Zemlje, ne
zanemarjajte, vendar se zavedajte, kam kaj sodi in s čim lahko kako pomagate.
Pomembno je, da sedaj zavedate ali nekako uporabite nekaj, kar vam Bom razkril ali vam
Bomo razkrivali, da Bom pravilno tudi prevajal.
POVEZOVANJE VEČPLASTNIH ZNANJ V MEHURJE
Namreč, ker ste dojeli, da so znanja večplastna na bazi Zemlje, bi Jaz predlagal, da se vsako
znanje, katerega imate kot plast nad plastjo, ovija in naredite nekakšne vmesne mehurje.
Ti vmesni mehurji se medsebojno povežejo kot z nitmi in se naredijo prehodi.
In ti prehodi, se pravi, najvišji mehur – katerekoli stopnje znanja imate ali poznate, ali se
jo zavedate ali ne, se potem pripne prosto na zemeljsko atmosfero. Ko dovolj dorastete, se
vpne direktno na ovoj.
To pomeni, da se vakuumira ta energija in vi ste spodaj in vse, kar je postavljenega po
znanju duhovnosti, moralnosti, nemoralnosti, pomoči, gledanja, pogledov, zdravljenja, se
pravi, se vsak balon povezuje medsebojno in se vpne tukaj na vas in tukaj na vrh zemeljske
atmosfere.
Mi pa Smo pripravili daritve, da bodo se vpele na ta zgornji predel, do koder, žal, še nihče ni
vpet, se pravi, vas Bomo vpeli na zunanji obok zemeljske atmosfere in naredili ta vmesni
pretok med Nebom, med to šaličico ali zgornjim predelom Neba, da se bo naredil ta
vmesni kanal.
In, ne le to!
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Za vsakega posameznika Smo izbrali določeno bitje Svetlobe, katero se je samodejno
odločilo ŽRTVOVATI za vas, da vam bo pomagalo vsa znanja medsebojno povezovati,
usklajevati in bo tako kot neki nadzornik ob teh mehurjih, vmesnih prostorih ali časih
vašega zemeljskega znanja. In da vam bo pomagal, ko boste vi morda sebe izgubljali,
pregubljali ali nekako postavljali, da bo on tisti, kateri bo mimo vas transformiral energijo,
pocukal Nas ali Nekoga od Nas – Mene direktno ne, ker ne sodelujem direktno z vami, ker za
to imamo druga Naša Svetlobna bitja, katera sodelujejo pod nami.
Tako kot imate vi plasti, svetove in čase, tako jih imamo tudi Mi, se pravi, so ti vmesni, Bitja,
katere so tudi zemeljske sile spustile v zemeljski svet kot tiste, kateri bodo nadzorovali vse in
vsakogar, hkrati pa povezovali Nebo, ta zgornji del in Zemljo in ta prehod.
Torej, to je tisto, kar Smo pripravili.
TEHNIKA – POVEZAVA Z NAŠIM POMOČNIKOM SVETLOBE, SVETLOBNIM ČUVAJEM ALI
VRATARJEM (posnetek 52:27)
Da boste nekako aktivirali to, vas Bom peljal skozi neko tehniko povezave. Lahko jo delate
sedaj, lahko tudi kasneje. Vendar, najlažje bo za vas, ker vam Bomo pomagali in postavljali.
Tudi, če boste morda kje se izgubili, Bomo Mi pomagali oziroma Moji privrženci ali Tisti,
kateri so se javili in so izbrani in že čaščeni in maziljeni na bazi Neba in na bazi Zemlje, da
smejo vstopati v Zemljo in pomagati vam. Vam bodo tudi pomagali graditi to energijo.
Jaz bi predlagal takole:
Zaprite oči in se popolnoma, popolnoma umirite.
Dlani obrnite ali navzgor ali navzdol, tako, da vam bo udobno. Najbolje bi bilo, da jih
obrnete navzgor, ker so potem tudi daritve, katere se vpenjajo v dlančne čakre, hitrejše in
silovitejše vpete v vaše dlančne energije.
Vdahnete in izdahnete. Poskušajte nekako popolnoma umiriti energijo misli in zavedanja.
Nič ne razmišljajte, le bodite.
Pričnite dihati le skozi nos. Nič drugega.
Bom Jaz prevzel, Bom lažje.
Vdahnite in izdahnite preko nosa in nosne energije zgornjega dela.
Povlecite energijo skozi nos v tretje oko, ampak znotraj, v notranjosti telesa in ga zapeljite,
dah, okoli možgana in ga spustite skozi grlo v pljučni predel. Vsak posameznik po svojemu
občutku.
Vdahnite, pojdite tako ob tretjemu očesu ali
skozi tretje oko, okoli možgana.
Dah zadržite, ga spustite zavestno preko grla
v notranjosti pljuč.
Ga rahlo zadržite in spustite.
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Tisti, kateri imate pranskega duhá aktiviranega, dah izginja. Vam bo pomagal poleg vsegá.
Sedaj zavedanje dajte na pleksus in zaznajte pleksus, kot bi od zunaj
zaznali pleksusno enoto.
Spustite se globlje v notranjost in zaznajte zasnovnika.
Zasnovnik je malo bitje, enako kot je po zunanjosti, je tudi po notranjosti.

Zaznajte to malo bitje znotraj pleksusnega dela.
Na vrhu odprite njegovo avro, kot bi ga odprli iz jajčka in
ga zavestno, z vdahom, povlecite navzgor, skozi grlo, kot
bi ga vpeli na veliki možgan oziroma na češariko.

Znova ponovim!
Odprite zasnovnika, jajček, ta ovoj zgoraj in z vdahom in z gledanjem – opazujte ga, ga
povlecite navzgor in ga vpnite na ta veliki možgan oziroma direktno na češariko.
Zaznajte češariko.
Zaznajte njegovo glavo, kako se je vpela na češariko.
Sedaj zaznajte, kako se zavrtinči ta energija.
Zaznajte, kako se vrti ta energija. Kot bi se dva dela
skupaj vpela.
Misli imejte usmerjeno le na to češariko. Ne glejte v njo – le, kaj se dogaja z njo!
Zaznali boste nekakšen vrtinec ali lijak.
Vdahnite in pojdite skozi ta lijak. S tem zasnovnikom pojdite skozi češariko v ta lijak, izven
telesa navzgor v ta lijak. In ostanite v lijaku. Ne hodite ven. Ostanite v lijaku.
Opazujte svoje telo, kako ste mali kot zasnovniki. Lebdite v notranjosti tega kanala.
Njegovo glavo ali čelo obrnite navzgor – kot bi se hoteli oprhati pod
nekakšno svetlobo.
Zaznajte njegovo glavo in opazujte njegovo čelo. Zaznali boste kristal v
njegovi čelni energiji.
Aktivira se. Svetloba se odbija. Običajno je bela kristalna energija – kot bi se
od diamanta odbijala svetloba te zunanjosti.
Ozavestite se kristala in se z zasnovnikom odmaknite navzven in naj kristal prosto obledbi
na točki mirovanja.
Vi pa se odmaknite, kot bi se naslonili na cev in se zlili s cevjo.
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Sedaj opazujte, kako kristalna energija kot snop svetlobe se steka preko tega kristala in je
od Višav. Zaznajte to.
Sedaj zaznajte, kako se preko tega snopa svetlobe zliva zlata energija. Plast nad plastjo.
Nastaja nekakšen stožec. Zaznajte to. Le opazujte.
Sedaj zaznajte svoje izbrano Bitje, katero je zunaj in je poleg.
Zaznajte njegovo dlan, kako svojo dlan da preko vrha tega spoja. Kot bi
dal svojo dlan in ta energija teče skozi njegovo dlančno čakro in ga
pretrgava.
Zaznate, kako nekaj teče iz njegove dlani v ta snop te svetlobe. Kot bi mu
tekla kri. Vendar mu ne teče kri. Njegova energija! In zaznajte, kako se
živo žrtvuje za vas.
Postal bo ujetnik vas samih in vam bo pomagal, dokler bo vaše telo živo in gibljivo.
Zaznajte, kako se vpenja, kako se pripenja na to.
Njegova dlan gre vedno nižje, čisto blizu vas. Nato jo bo izmaknil. Le opazujte to.
Naredil bo nekakšen simbol. Vsak posameznik bo naredil svoj pečat ponižnosti in se
poklonil vam.
Kar pomeni, da sedaj pripada vam. Opazujte!
Sedaj zaznajte nad vrhom, kot nad čistim vrhom, kroglo zlate energije, katera je pomešana
med belo, srebrno in zlato. To je najvišja Izvirska energija, do katere sežete ali posegate.
Zaznajte, kako se vrtinči nad vami. Vedno hitreje. In naenkrat se zlije preko vas. Prav preko
vaše fizične materije in vas vakuumira.
Ali čutite to energijo na samih rokah? Prav zazna se, če vzdignete malce roke ali premaknete
roke, jih boste zaznali. Preko pore se vpenja v vas. Zaznajte to.
Vdahnite in zaznali boste, kako se kristal postopoma zliva nazaj v telo.
Opazujte le spust kristala direktno v center, kjer je bil zasnovnik.
Le opazujte kristal. Kristal se spušča navzdol.
Ko ga imate v pleksusnemu predelu, se kristal vrtinči. Opazujte ga, ali
prosto lebdi. Vendar, to je vaš kristal. Nekaterim eksplodira in oddaja
svetlobo navzven. Opazujte to.
Sedaj zavedanje dajte nazaj na vrhu cevi, kjer imate v cevi naslonjenega zasnovnika in ga
poberite iz cevi v cevi in ga boste postopoma spuščali nazaj za tem kristalom, v predel
pleksusa znotraj, v njegov center.
Sedaj postavite zasnovnika tako, da bodo njegove dlani objele kristal in ga
potehtale.
Ste zasnovnik in držite lasten kristal znotraj pleksusa.
Sedaj se točno čuti energija znotraj vas.
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Dajte zavedanje na njegove dlani, kako se energija teče in spaja. Kot bi se kristal pričel
vraščati v njegove dlani in v njegovo telo.
In hkrati, ko se dogaja to znotraj, se dogaja tudi zunaj.
Čuti se na dlaneh, na fizičnih dlaneh, kako se ta energija vsipava in vsrkava v notranjost.
Tisti, kateri imate odstranjena bodala in okovala, je to še veliko močneje zaznavno na fizični
materiji.
Sedaj se znotraj telesa obrnite navzgor, kot bi pogledali na odprt kanal zgoraj in boste
vdahnili preko nosa in zaprli. Tisto, kar je zunaj, se bo vakuumsko vpelo. Kot ta spirala, kot
to olje, katero je nastalo ali membrana, se bo vpela na vašo čakro zgoraj oziroma na ta mini
možganček ali češariko in hkrati pokrila celo možgansko plast.
Vdahnite jo, da se pripne na telo.
In nato znova z zavedanjem vdahnite in jo povlecite navzdol, kot bi mehur pogoltnili vase
in ga vpnite v kristal.
Se pravi, to, kar je zgoraj, kar ste vdahnili kot po nekakšnemu vakuumu ali cevčici, se spusti
in vpnite v ta notranji kristal.
Zasnovnik je okoli tega.
In sedaj opazujte.
Znova držite kristal znotraj v telesu.
Ali opazite, da, ko ga držite znotraj, ga zaznavate tudi zunaj, izven telesa ga
zaznavate – pred seboj.
Enako zgoraj. Enako spodaj.

Sedaj zavedanje dajte na zunanje dlani. Na fizične dlani. Te, materične. In
zaznajte, obrnite jih kar malce navzgor, kot bi naredili rahle šaličice in
boste zaznali, kako se energija stika v vaše dlani in se polnijo dlani z
nekakšno povezovalno energijo.
Vdahnite z zavedanjem, da boste vdahnili, kar imate v fizičnih dlaneh proti
komolcu in navzgor. Kot bi vdahnili to v telo.
In vlilo se bo v celo fizično materijo.
Držite in opazujte proces.
Znova lahko vdahnete in zaznavajte, kako se polnete s to energijo.
Še malo in se bodo čakre vakuumirale. Enako kot zgoraj, se bodo vakuumirale tudi dlančne
čakre.
To vibracijo boste povlekli tako, da se bo naredil čepek – kot oljna energija
in bo vakuumirala in se naredil nekakšen premaz.
Vdahnite in zaznajte, kako se je energija zaprla.
Ali zaznate to olje ali ta čepek na svojih dlaneh?
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Ko zaznate te dlančne čakre, da so zaprte, boste vdahnili tako, da boste to membrano
povlekli v notranjost telesa proti zasnovniku.
Skozi dlani energijo povlecite v notranjost, kot bi vlekli nit iz tegá in se
naredi lijak v obratni smeri in ga vpnite v dlani zasnovnika.
Torej, vdahnete energijo tega oljčka skozi dlani v notranjost pleksusa na
dlani zasnovnika.

Sedaj ste vpeti – fizične dlani in dlani zasnovnika.
Lahko le opazujete, kako bo zasnovnik postopoma pričel rasti in v nekemu momentu boste
lahko zaznali, kako vliva se v fizično materijo in boste zaznali, kdo se pravzaprav vi vi.
In lahko boste nadzorovali energijo zvanenja, energijo tega bitja, Svetlobnega bitja ali tega,
nekakšnega čuvaja ali pomočnika. Imenovali ga Bomo POMOČNIKA SVETLOBE.
Ko imate zasnovnika zlitega v dlani in on se bo čez čas vračal nazaj. Vendar, kadarkoli boste
pomislili na tega, na to osebo, se bo aktiviral v momentu zasnovnik tako, da bo svoje dlani
potisnil v vaše dlani in takoj boste začutili to povezavo.
Znova vdahnite tako, da boste zavedanje dali v glavo in izdahnite.
Znova vdahnite z zavedanjem na trup in roke, na ta sredinski predel in izdahnite.
Znova vdahnite in dajte zavedanje na noge in da ste prizemljeni v fizičnih telesih, se pravi,
so plast nad plastjo povezane in to pomeni, da ste prizemljeni.
Ne poganjati korenine navzven! Podplat, fizični podplat je najnižja točka. V tega naj bo vpeto
in pritrjeno.
Sedaj zavedanje dajte, kot bi vdahnili in zaznali zgoraj, zgornji del, boste zaznali, kako
imate pripravljen oddajnik.
Lahko odprete ali zaprete oči. Ni pomembno. Zaznali boste oddajnik.
Uporabljajte ga v vsakemu momentu svojega časa, kadarkoli rabite pomoč, kadarkoli
delate na duhovnih znanjih Zemlje. Uporabite ga, ker bo ta Nekdo, katerega Smo pripeljali
za vas, pomagal vam na najnižji točki, da bo za vse dobro in da ne boste obteženi, da ne
boste vlekli karmo na sebe in da vam bo svetoval in pomagal.
Skozi to znate bolj intenzivno slišati nekakšen glas. Ali občutek – izostril se vam bo občutek
za energije, za gibanja, za gibanje teles in gibanje postavitve.
Dokler boste živi, dokler boste gibljivi v nekakšni takšni postavitvi, Bom dejal zaenkrat le
toliko, je on Tisti, kateri postane vaš prevodnik, vaš čuvaj, vaš Nekdo, kateri gre tudi po
pomoč, če je potrebno, k nam ali drugam. Se pravi, je ta vmesni vratar med Nebom in med
Zemljo. In je to sedaj vaše bitje.
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Večkrat se ga ozavestite. Postal je kot del vašega instinkta.
To je vaš najvišji vibrirni energetski čuvaj, paznik – kako naj ga drugače poimenujem?
Svetlobni čuvaj ali vratar.
Kakorkoli že, to je nekaj, kar imate sedaj postavljeno.
Če boste doma želeli nekako iti še enkrat skozi to tehniko, greste lahko tudi enkrat, dvakrat,
desetkrat ali pa nobenkrat. Ni pomembno!
Ker tudi tisti, kateri ste morda malce zašepali in ste se izgubili, je on tisti, kateri vam bo
sestavljal in boste v času polsna zaznali zgradnjo in dograditev ali kompaktno povezanost.
Jaz bi vam svetoval, da to energijo uporabljate vedno – tudi, če boste prerokovali, tudi, če
boste mantrali, tudi, če se boste nekako ozavestili in prosili ali nekako delali karkoli, se le
spomnite na to bitje. In on takoj se odzove. Že misel na njega ga bo aktivirala in mu
dopustila, da sme pristopiti.
Vedno bo nekako bolj na sprednji strani – tako, malce pred vami in se
vam bo običajno vedno poklonil. Kar pomeni: »Poslušam s
spoštovanjem.«
Zato ne skačite v besedo in ga ne prehitevajte. Dopustite, ko se vam
pokloni, se On povezuje z Nebom, z Zemljo, z vami, z vsemi vami. Z
vsemi energijami.
Tako, da, dopustite mu kakšen trenutek. Vendar vi ste tisti, kateri ga pozovete oziroma ga
aktivno uporabljate, ko pomislite na njega.
To je nekaj, kar Smo vam pripravili zato, da vam bode v pomoč, da boste lahko varno gradili
stopnje in postavitve v nadaljnjih tokih.
Jaz bi predlagal kakšno minutko ali malce premora, da se malce odpočijete, predvsem tudi
od te energije, katero ste gradili in potem nadaljujemo z vašimi vprašanji.
Pozdrav.

19

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Postopoma Bomo dejansko nadaljevali in se nekako preusmerili na drugi del samega
druženja.
Jaz kot Jahvet Jahvarjunski ali tudi kot nekako povezava Jorgovanskega Vladnega moža,
Bova skupaj nekako v sodelovanju povezovala in odkrivala in odgovarjala tudi na vsa vaša
vprašanja.
Resnično bi bilo dobro, če bi se nekako držali malce tematike, da nekako razkrivamo in
odkrivamo naprej v smeri, v kateri Smo nekako zastavili.
Vsi Moji privrženci in vsi Naši so dejansko povezani z Menoj na Telo. Lano fizično Pranerjevo
ali Prunerjevo Gospodo smo tudi že odstranili in vsekakor lahko tudi sedaj se posvečamo
vam.
Pozdravljeni tudi iz Mojega stališča ali iz Moje postavitve naprej do vas.
Kdo bo nekako povprašal ali nekako pričel z vprašanjem?
»Hvala vsem, da imam danes to možnost, da vas prva pozdravim in se vam res najtopleje
zahvalim. Mislim, da niste slišali, ne?«
Jaz osebno Sem slišal, vendar, posneti pa je vsekakor potrebno.
»Ja, in Lani seveda tudi, ki se tukaj razdaja za vse nas, (Jasa) tvori to povezavo, katero
upam, da tudi mi, pač, za sebe lahko rečem, bomo vedno bolj dograjevali. Bi se samo
zahvalila za vse to, kar je. Če imate mogoče? Presenečena sem. Nimam nobenega
vprašanja. Polna vtisov. Če bi bilo še treba mogoče kaj dodat, kar bi koristilo meni in vsem
ostalim? Mislim, direktno, kje imam luknjo? Pa kaj takega? Hvala.«
Vsekakor Bom dejal:
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo in vašo postavitev. Bi vam pa nekako prišepnil, malce
tako, izven konteksta.
Nekako te energije, katere imate postavljene, zelo dobro sodelujejo z vami. Vedno
poslušajte svoj občutek in svojo notranjost in greste vedno v pravih smereh. Mnogokrat se
vaše energije odpirajo, ko nekako ste v povezavi sami s seboj. Tako, da, bodite res pozorni
na to. To je tisto nekaj, kjer res oddajate pravo frekvenco za pravo energijo. Le izhajajte
vedno izključno iz sebe.
»Hvala lepa. Hvala.«
Prosim.
»Srčna zahvala za vso vašo ljubezen.«
Jasara.
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»Spoštovani, z ljubeznijo, toplino vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vse modrosti in
lepote, ki nam jih podajate. Me pa zanima, če mi lahko odgovorite na vprašanje, ki ga
imam znotraj sebe, da bodo tudi na področju drugi ljudje vedeli, glede na to temo, kaj nas
vse zanima in kaj nam lahko še, poleg vašega izobraževanja, še pomaga v dobrobit vseh
ljudi? Hvala vam.«
Bistvo vsegá ali bistvo jedra je, da vedno izhajate iz sebe! Ne iz zunanjega sveta. Ne iz
povezav nekam Zgoraj, nekam spodaj, levo, desno ali kamorkoli. Vedno izhajajte najprej
izključno iz sebe!
Ko se boste nekako ozavestili, začutili to energijo znotraj bita. Bit ali bitovna energija
skupnosti je ta energija tega srčnega polja, v kateremu se nahajate. Od tam nekako
prehajate potem, ko zavedanje daste v to energetsko polje, točno v center, ali do energije
ali smeri, kamor želite sebe usmeriti. Tako, da na ta detajl bodite res pozorni!
Ker skozi to vi oddajate svojo frekvenco, vi oddajate svojo energijo. Skozi to postajate
oddajniki kot nekakšna lovilna posoda. Skozi to privabite k sebi, do sebe, pač, energije,
postavitve ali nekake usmeritve – za kakršnekoli se pač usmerite in od tam naprej potem
energija steče v ciljno točko, katero ste si zastavili ali postavili. Tako, da, vedno v sebe in od
tam boste imeli tudi uspeh.
Kadar pa boste imeli občutek, da ste morda ujeti ali ujeta energija, kot, da ste morda kaj
pridobili ali nekako se ulovilo, ulovili ali zataknili, pa imate sedaj to, tega čuvaja, tega
pripadnika. Nekako se usmerite na njega in boste zaznali, kako energijo zavrtinči in jo
počisti v točno določenemu polju, kjer ste se vi morda zataknili ali pa se morda premalo
usmerili.
Tako ga uporabite ali ga nekako vedno znova uporabite v smeri tudi pomoči. Vendar, ne v
smeri, kjer boste zavestno morda kaj rušili. Vendar ga vedno nekako poprosite, da na koncu
zbalansira za vse in za vse ljudi dobro. Predvsem pa tudi za vas.
NE POZABITE NA SEBE! Ne le na druge.
Ko nekako energijo usmerjate v smeri drugih, v kakršnekoli te postavitve, ne pozabite na
sebe! Sebe morate dati izključno v ospredje, ker vi ste vir vsegá. Vi ste osnova. Kot
nekakšen skupek ali jedro energije ali neke celote in iz vas potem izhaja in privablja in
nekako ste vi tisti oddajnik. Zato ne smete pozabiti tudi na sebe, da se na koncu morda
tudi očistite, postavite in zvibrirate nazaj, da nekako ni le za drugega poskrbljeno, vendar
tudi za vas.
Izvolijo naprej.
»Lepo vse vas pozdravljam. Jasa. In res hvala vsem za vse, kar nam dajete. Me pa, ne pa
zanima, koliko sem danes uspela povezat to bitje, pa kako sodelujem s temi daritvami?«
To bitje imate sedaj povezano. Tudi zaradi tegá, ker je sam Nekdo, kateri se je nekako
postavil za vas – je pa ženska v vašemu primeru, da boste nekako bolj zapazili to energijo.
Imate žensko. V manjših merilih je ženska, drugače pa so več ali manj moški, kateri so nekako
postavljeni v tej smeri.
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Ona je tista, katera je nekako povezala še detajlne delčke med vašo fizično materijo in
notranjo energijo tega zasnovnika, med temi dlanmi. Tako, da, ta povezava je vzpostavljena.
Vse imate sedaj povezano.
Tako, da, vedno ga boste aktivirali, ko boste pomislili na njega, ko se boste usmerili na njega
oziroma na njo, na to Bitje. Tako se bo v trenutku nekako odzvanjala ta energija in ne bo
potrebno delati več ponovno te tehnike, razen, če jo boste hoteli še enkrat ponoviti, ker
vidim, da boste čez čas neko osebo vodili in ji pomagali, da se bo sestavila. Tako, da, malo
znanja o tej postavitvi vam vsekakor bo koristilo.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Imam pa še eno majhno prošnjo, če lahko?«
Izvolijo.
»Bi prosila za mojo nečakinjo, ki se ji bliža porod, da bi šlo vse po sreči, brez carskega
reza.«
Vsekakor, z največjim veseljem.
»Hvala.«
In vsekakor Bomo prešli do nje. Vendar, naj nekako poprosi tudi sama za to, takrat, ko se bo
nekako pripravljala za porod, naj vsaj pomisli za trenutek na Nas. Takrat nam odpre in
dopusti, da Mi smemo vstopiti. Vendar Bomo že predhodno nekaj naredili, da Bomo
pomagali in da bo porod vsekakor nekako brez večjih težavic ali brez dolgotrajnosti tudi
potekal.
Tako, da, ona je tista, na katero jo spomnite, naj se spomni na Nas in poprosi in v trenutku se
bo vse predhodno tudi postavilo.
»Lep pozdrav. Hvala za vso modrost in znanje in da ste med nami. Hvala.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Hvala za daritve in vaše angažiranje. Me pa zanima, ko prebiram razne tekste teh rajno
prosvetljenih Avatarjev – ali nam res oni odpirajo in pomagajo do nebeškega ali je spet
samo ena plast to?«
Vse civilizacije, tako kot Smo predhodno tudi omenili, imate različne fizične civilizacije,
katere so v tej atmosferi Zemlje. Nekateri so celo odposlani. Nekateri so na nekih kovinskih
mestih, kjer so v zemeljskih atmosferah nekako stacionirani za določene časovne vmesne
čase in so tisti, kateri tudi prebujajo svojo nižino oziroma tiste, kateri so z njimi že bili
davninsko povezani.
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Zato nekatere civilizacije zmorejo na nekatere posameznike imeti večji vpliv kot na
nekatere druge. Predvsem tisti, kateri so v davnini bili morda iz njihovega področja ali iz
njihovega klana. To je tisto, na kar bodite pozorni!
Vsekakor pa imate od nekaterih ljudi, od nekaterih civilizacij tudi določene davninske
spomine. Se pravi, tisti nekateri, kateri ste bili ali so bili povezani z neko skupnostjo, na
primer z njimi, je tudi kos njihovega duhá ali njihove energije v notranjosti, se pravi, se
potem preko tega duhá zmorete povezovati tudi z njimi.
Tisti, kateri nimajo, na primer takšne energije ali niso bili davninsko vezani, jih pa morda
spoštujejo in začutijo neko pripadnost ali željo sodelovati z njimi, pa dejansko lahko preko
tega hrepenenja, preko tega pripadnega duha, se enako zmorejo obračati na njih in jih
zmorejo tudi nekako voditi ali pa delno pomagati ali razbremenjevati.
Vendar, to je le civilizacija, katera sestavlja sama sebe in pobira svoje kose na Zemlji.
Zemlja je namreč lijak skupnosti, skupka vsegá, kjer imajo vsi vse nekako natrošeno tukaj, v
zemeljski sferi ali v zemeljskemu telesu.
Tako, da, civilizacije so prehajale in prešle pobirati svoje deleže in sestavljati sami sebe ali
pa svoje nižinske. Tako, da na to je potrebno biti tudi zelo pozoren.
Vsekakor pa del njihovih znanj je zelo veličastnih. Oni vsekakor delajo s Svetlobo in gredo v
smeri dobrega. Je pa do dejansko del civilizacije, katera ima v bodočnosti še kako velik
pomen. Predvsem veliko energijo moralnosti, pripadnosti, predvsem pa čaščenja narave in
življenja.
To so Bitja, katera res spoštujejo in dihajo z življenjem, z živimi bitji, predvsem pa z naravo.
Z naravo. Skozi to pa tudi s posamezniki, kot tudi z ljudmi ali nekakšnimi takšnimi
postavitvami.
Tisti, kateri se želijo povezovati s to civilizacijo in nimajo te pripadnosti, te, tega čuta za
življenje narave ali za dih življenja narave, se nikakor oni ne bodo ukvarjali z njimi, čeprav
se oni navidezno povezujejo z njimi. Kar pomeni, da je to osnovni moto ali osnovni preklop
med življenjem, Svetlobo ali pa odmikom. Tako, da, na to bodite pozorni.
Vsekakor pa se obračajte na to civilizacijo. Ta civilizacija ima še kos nekega planeta.
Predvsem pa so tudi v zemeljski galaksiji ali dimenziji, v temu etru Zemlje, zelo močno tudi
vkoreninjeni, ker skozi njih in njihovo pripadnost, njihovo predanost se gradi tudi del
bodočnosti in se postavlja nazaj tudi delna civilizacija.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Jasa. Najprej bi se najlepše zahvalila vam Gospodom in gospe Lani za vso
pomoč, kateri mi pomagate. Jasara. Imela bi pa veliko prošnjo za vašo pomoč. Rada bi
ostala v tej sobici, v kateri trenutno živim in prosim vas za pomoč, da se ta moja želja
uresniči. Imela bi pa še sledeče vprašanje: ko se odločimo, da pridemo k vam na
kanaliziranje ali na delavnico – vedno se z mano tako dogaja, da se slabo počutim, čutim
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močne pritiske, vse me odvrača, da pridem v kontakt z vami. Kako se to dogaja? Hvala
lepa.«
Zelo dobro in zelo močno vprašanje!
Kadar je nekdo v sami gradnji drugače zasnovan kot nekatera ali večina drugih, se pravi, in
prehaja iz drugačne sfere od Naših in je Zemlja njihova lastnica, na primer, kot bi Zemeljska
sila bila nekako prelita preko vas, se vi skozi gradnjo dobesedno trgate iz njih. In vi
dobesedno, skozi gradnjo, sebe odmikate od njih.
To pomeni, da bo Zemlja vedno delala proti vam. Deloma morda tudi proti Nam. Zakaj?
Ker se skozi te tehnike, skozi te daritve, vi dobesedno trgate njim in prehajate na drugo
stopnjo, na drugi nivo, kjer v nekemu momentu potem Zemlja tudi popusti.
Če bi bil Jaz zemeljska sila in bi nekako živel preko vas, vsekakor bi naredil vse, da ne bi prešli
do točke spoznanja oziroma do višje frekvence, ker potem Jaz, če bi bil preko vas, ne bi imel
nič od vas. Jaz pa sem parazit, kateri živim in nekako tako posredujem vašo energijo.
Zemlji ni v interesu in če bi bil Jaz v njihovi sferi in v vašemu telesu, v vaši postavitvi, bi ravno
tako vse delal proti temu, da bi vi prešli do točke spoznanja – kdo ste, kaj ste, zakaj ste, da bi
se sestavili in zgradili.
Vam pa vedno svetujem, da ne poslušate Nas, da ne poslušate Zemlje, vendar, da
poslušate SEBE.
Vi ste osnova. Vi ste vir osnove in vsegá, kar nastaja.
Ste različna bitja. Eni so takšni. Drugi so drugačni. Eni so nekako prebujeni ali obujeni
naknadno, ponovno, tako, kot se je zgodilo tudi vam. Kar pomeni, da ob nekakšnemu
premiku ali izpusta iz telesa in ponovni obuditvi telesa, bitja drugega sfernega področja
prevzemajo novi položaj. In telo je njihova last. Kar pomeni, da se nekako zavestno lastninijo
tega telesa. In ko vi sami sebe gradite, dobesedno poganjate proč to Zemljo in predvsem to
ujetostno bitje, katero ga imate v sebi, katerega tudi sami začutite.
Kar se tiče prve prošnje, pa vsekakor Bomo poskušali res narediti, kar Bomo smeli iz naših
Nebeških strani, predvsem v smeri, kot bodo dopuščali vaši usojevalci.
»Prav lep pozdrav tudi od mene. Jasara. Res, najlepša hvala za vse, kar nam dajete Vi in
Lana. Jasara. Imela bi pa eno vprašanje, in sicer, kot opažam, vsi ljudje želimo imeti
svobodo, ljubezen in mir. Če bi nam lahko povedal, kako kot Slovencem, nam »ratuje« to,
da bi nekako razbili to ujetost in vpetost Zemlje v letošnjem letu, pa mogoče tudi v
prihodnjih letih, ki nam sledijo? Najlepša hvala.«
Na Zemlji, Bom dejal takole:
Zemlja je tok ujetosti. Je tok vsegá, kot bi zmetali v en žakelj vse od vsakogar. Vse, kar se
giba po vesoljnemu delu, vse, kar je nekako ostankov, zaostankov – vse se nekako nameče v
nekakšen meh ali v nekakšen žakelj.
Zemlja dela proti čustvom.
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Torej, Zemlja je suženjstvo. Če želite nekoga zajarmiti, če želite nekoga podjarmiti, če
želite, da nekdo služi vam, ste vi že v osnovi ujeti. Eden je pravzaprav nekdo, kateri daje
dlan nad vami, drugi pa je nekako tisti, kateri služi in posluži. Nobeden ne uporablja čustev.
Tisti, kateri je zasužnjen, čustva počasi uničuje, ker se počuti ujetega in pozablja na čustva.
Ostaja mu le vera. Vera v Boga, vera v tisto nekaj, da se bo nekaj prebudilo in to je tisto
NEUNIČLJIVO. Tukaj znotraj se skriva ljubezen.
Vendar, ne vera v Boga v smeri cerkvá, da ne bo pomote! Se pravi, vera v Boga Najvišje
energije. Tako jo imenujete tudi na Zemlji. Se pravi, najvišja energija pripadnosti.
Zemlja v osnovi tega nima.
Zemlja nima ljubezni, ker je to le program.
Ko se boste ozavestili, da Zemlja nima ljubezni v osnovi, ker je nekako skupek vsegá
nekako skupaj nametanega in povezanega, pomeni, da ste tisti, kateri čutite v sebi in
imate ljubezen, imate v sebi program.
Kar pomeni, da skozi svoje dejanje, skozi svoje življenje, skozi svoj vsakdan, ko zavestno
čutite, ko zavestno ljubite, ko zavestno prebujate ljubezen, VZGAJATE VSE IN VSAKOGAR,
katerega imate vpetega v materijo.
Kot veste, je materija skupek mnogih bitij iz različnih sfer, iz različnih področij.
Kar pomeni, ko vi vzgajate sebe, vzgajate bitja v svoji notranjosti. Koščke od njih. Hkrati
prevzgajate njihove velike energije tam zunaj ali tam drugje, kjer so pač vpete.
To pomeni, da delate veličastno delo ljubezni tukaj, v materiji in hkrati izven materije,
zavisi, kam se energija vpenja.
Če je nekdo le prevodnik in bitja živijo na nekakšen simbiozni račun, vi, hkrati skozi to
povezavo tam vzgajate svoj delež ali neki delež iz sebe, hkrati prevzgajate tudi njegovo
celoto vseh bitij.
Vse je povezano med seboj. Kar pomeni, da vi zmorete prebuditi in »okužiti«, če se Smem
tako pošaliti, z ljubeznijo vse in vsakogar.
Če se zavestno medsebojno povezujete in čutite, da greste v skupni cilj, se prične
spreminjati program zavestnega programa.
To pomeni, da vi lahko skozi to premaknete množice ljudi, ker v slogi je moč. Če vsi začutite
kot enostno ene celote, zmorete ustvariti mogočen portal, mogočno energijo, s katero lahko
spremenite misli zavedanja ali zavest ali raven energije na Zemlji in pod seboj.
LJUBEZEN je najvišja energija, najvišja stopnja, najvišja Božja energija ali Bog od Boga, od
Luči, od vsegá Zgoraj, je ljubezen.
Če bi zmogli ljubezen vzgajati v sebi, v takšni energiji, da bi cveteli in zacveteli, bi dejansko na
bazi Zemlje izginila moč sovraštva.
Edina energija povezave je ljubezen.
Ljubezen ozdravi telo. Ozdravi um in razum. Ozdravi vsakogar. Ozdravi vse odnose, vse
postavitve. Se pravi, energija najmočnejše energije je ljubezen.
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Če jo zmorete v medsebojni povezavi povezati in se medsebojno v skupni cilj podati, ste
lahko zmagovalci na svoji poti.
Zelo močni ste v Sloveniji.
Morda se navidezno ne vidi ravno tako, ker se veliko ljudi ukvarja s tem, s tem preživetjem, z
golim vsakdanom in vedno bolj intenzivno čutite pritiske drugih ljudi ali drugih sil, kako
pritiskajo na vas.
To pomeni, da je to le nekakšna najvišja stopnja modrosti, kjer »navidezno« zaznate
razliko med vami in med drugimi.
In v trenutku, ko vi zaznate, da je nekdo sovražen, vi s svojim programom zavesti ljubezni,
njega ne sovražite zaradi tegá, ker razumete njegovo stisko, ker vidite njegovo stisko, ker
dojamete, da je nižje razvita duša in še rabi stopnje, da pride do osvojitve ljubezni
programa.
Če bi se duhovni ljudje ali pa preprosti ljudje, kateri se sploh ne ukvarjajo z nikakršno vrsto
duhovnosti, povezovali le preko srca in začutili ljubezen do sočloveka, začutili ljubezen do
sobitja, začutili ljubezen ali utrip življenja do narave, do soseda, morda do šefa, morda do
podrejenega, morda do nekoga, katerega se bojite, morda do nekoga, zaradi katerega
trpite, bi zmogli izničiti njegov program.
Tako, da, Jaz bi vsekakor svetoval vam Slovenčkom, da res razmislite in razmišljajte v tej
smeri, ker to je najmočnejša energija vsegá.
Ker na Zemlji tega ni, skozi duhovne ljudi, skozi moralne energije do ljudi, skozi energije
srčnosti, prehaja v Zemljo sprememba programa. In če bi bila v osnovi ljubezen na Zemlji,
ne bi bilo uničevanja Zemlje. Ne bi bilo rušenja. Tukaj pa je vsak korak borba za obstoj. Pri
vsakomur.
Vsak dan vsako bitje občuti strah, vsaj za trenutek. Vsak dan vsako bitje začuti, ali se mu
bo nekaj dobro izteklo ali slabó. Vsako bitje se z vsakim dnevom bori, da je za njegovo
dobro poskrbljeno. Če nič drugega, pa morda pomisli na svoje zdravje, ko morda kašlja in je
bolehen in ravno tako začuti strah. Se pravi, to je osnovna energija manipuliranja ali vlade
Zemlje.
Zemlja ima strah. Strah je najmočnejše orodje, katerega uporablja Zemlja.
Nebo ima najmočnejše orožje ali orodje, je pravzaprav ljubezen. Energija. In tukaj sta dva
polja v nasprotnemu razmerju. In vi ste tukaj osnova, kjer ste vpeti tako v telo kot tudi v
Nebo, če si tako tudi poželite, se pravi, zmorete nekako vi kot filter, kot povezava Neba in
Zemlje, premagati vse in vsakogar.
Tako, da na to bodite vsekakor zelo osredotočeni.
Predvsem pa bodite sočutni. Če nekomu ne morete pomagati ali ne želite pomagati, mu
nikakor ne škodujte. Odmaknite se. Pustite ga pri miru. Pojdite svojo pot. Boste naredili
več zase vrhunskega in najboljšega kot tudi za nasprotnika.
Hkrati pa se boste enaki srečevali in v temu času, v tej slogi boste tudi zaznali preoblikovanje
Zemlje ali zemeljske energije.
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Jasara.
»Jaz bi vas prav vse gor lepo pozdravila, zahvalila za vso pomoč, vso ljubezen in vso
podporo. Jasara. Imam pa eno težavo. Zadnjič ste nam podarili praporščaka. Z njim se
pogovarjam vsak dan in greva skupaj spat. In tudi cel dan je z mano. Zdaj pa imam to bitje,
pa ne vem, kako naj ga poimenujem? Si lahko izmislim sama ime, tako kot čutim? Ali mi vi
lahko pomagate?«
Nekako ga okronajte takrat – najprej se zavestno povežite z njim. In ko pridete v stanje, da
ga začutite, da ga čutite, mu dajte nekakšen nadimek in ga poimenujte. In mu tudi povejte
in predlagajte, da ga boste klicali tako in tako. Da je vam tako drago. In če nima nič proti,
bo ostal tako. In to je nekakšno pocrkljanje za njega ali nekako tako lahko vsako bitje ali
vsakega pomočnika tudi imenujete.
Mnogo je bitij tukaj na Zemlji, katere vi vzgajate in privzgajate, kateri so čista novost tukaj na
Zemlji in nimajo nobenega nadimka ali imena. Tako si tudi Mi sami izmislimo ali dogovorimo,
kako Bomo kakšno bitje približno imenovali, od vas pa je odvisno, kako ga boste zares
imenovali. Tako, da si to veselje vsekakor lahko sami privoščite.
»Hvala. Samo prosila bi vas še za podporo, ker grem na eno pot. In, povejte mi, slučajno, če
moram bit na kaj pozorna? Hvala.«
Bodite pozorni na dokumente in na denar. Na denarnico, kje jo boste puščali, da ne boste
ostali brez denarja. Tako, da na to bodite le pozorni.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jasa. Lep pozdrav vsem vam, ki prihajate vsakič med
nas. Jasara. Eno vprašanje mogoče na temo, na začetek teme – ste rekli, da si navlečemo
karme z zdravljenjem. Da. Pa tako hočemo pomagat. Kako se znebimo te karme, če imate
kakšen nasvet? Hvala.«
Znebiti karme se ne da kar tako. Znebiti karme pomeni, da jo lahko le izživite – ali vi ali pa
nekdo drugi namesto vas. Zavisi v izbiri. To je edino.
Karma je zapis. To je spomin. Zaradi spomina so nekatere energije ujete. Zaradi ujetosti ni
osvoboditve. Osvoboditev in spajanje v neko celoto pride, ko je določen spomin izživet na
takšni frekvenci in na takšni postavitvi, da se zmore spojiti v dušinsko zmes, v neko celoto
– kot, da bi ga drugi del duše sprejel, ker je časten in dobro izživet.
To pomeni, da se zapisi spomina zmorejo izživeti.
Zaradi vsega tega ste tudi ujetniki tukaj in sedaj.
Mnogo je zapisov, kateri niso vaši. So morda pridobljeni iz strani telesnih bitij. So morda
pridobljeni iz kakšnega ležečega bitja, morda iz čakrastega bitja, morda iz čakrastega ovijalca.
Ker vi ste tako ali tako zasnovniki zadnjega živečega življenja.
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To pomeni, da nimate nič s svojo davnino, ker ste čisto nevtralna energija. Vendar, ste pa
popolnoma obteženi z nečem, kar vas obkroža. Kar pomeni, da vi, kot zasnovna, sveža,
zadnja energija nevtralnega bitja je pravzaprav, na nek način, krivično obtežena.
Zato se tudi ne spominjate ničesar za nazaj ali pa vam v prelivanju z dušo, z različnimi
energetskimi bitji, znotraj v telesu, prihajajo določeni segmenti spomina. To je tisto, na kar
bodite pozorni!
Če pa ste zelo pozorni, pa boste zaznali, da velikokrat se ujamete v toku dneva, ko veste, da
pridete v situacijo in ste popolnoma nemočni in veste, da to ni vaše in da se znajdete v
situaciji, je lahko karma tudi od nekoga drugega.
To pomeni, da je lahko, na primer od vašega prijatelja, ker je on bil tisti, kateri je nekako
postavljal in je bil skozi to tudi na ponovni preizkušnji ali popravnemu izpitu.
Kadar zaznate, da karma ni vaša, bodite strpni in potrpežljivi!
To pomeni, da v tisti strpnosti se OZAVESTITE – to je bistvo in moč, najmočnejše orodje, da
ločite in se ozavestite: »To je njegovo! To je moje!«
»To je njegovo« pomeni, da stopite na obronek in pustite, da opazujete situacijo in se bo
situacija sama odvijala.
To je njemu šola. To je njemu izobrazba. To je njemu ta postavitev. To je tisto, na kar
bodite pozorni!
Tako oni zaključujejo in spreminjajo zapise in hkrati skozi to razbremenjuje sebe.
Vi pa, ker ste modri in se ozavestite v trenutku, kaj je vaše in kaj ni vaše, se pravi, ne
vlečete na sebe nekaj, kar je njegovega, ker ne vstopate kot razreševalec tega spora.
Če pa že vstopate v to in se zapletate, pa točno čutite, da se vam ves čas dogaja krivica in
ste popolnoma nemočni.
Zato je pomembno, da se v življenju naučite pluti s tokom dogodkov in biti, kot vstopiti v
reko spoznanj in pluti. Ne plujte proti toku! Plujte z reko življenja. Na to bodite pozorni!
Karmo se da izživeti tudi tako, da vam nekdo drugi izživi karmo.
To je, na primer, tudi preko karmičnega luščenja, kjer se takšne duhove, takšne energije,
takšne biti zmore izluščiti, dobesedno se jih lušči kot košček po košček. Ko pridejo na površje
in pri vas telo nekako miruje, ta energija pride na površje in ko duša spi, se prebudi in se
sooča s temi koščki. In ko se ti koščki zbudijo, se vlijejo na dušo in k duši pridejo bitja, katera
niso reinkarnirana, katera so lahko iz davnine, katera so morda reinkarnirana in pridejo na
površje in se v delnemu snu tudi odvijajo določeni procesi zaključevanj.
Če se v takšnih procesih ni mogoče postaviti na točko spoznanja, da se razrešijo odnosi, se
takšen zapis v času sna spusti v materijo in se ponovno podoživi v budnemu stanju.
Tako lahko nekateri preko sveta sna ali polsna – kako naj ga drugače imenujem?, zmorete
izživeti zapise in hkrati pomagati izživeti tudi tisto, kar je staro in na novo postavljati
program.
Zato nekateri zelo intenzivno sanjate in skozi sanje dobivate tudi odgovore. Skozi odgovore
pa točno veste, kaj vam tudi sledi.

28

Kadar pa se nekakšen takšen čas, kateri je bil izživeti v zunanjemu času, zlije v fizično
materijo, pa vi dobesedno padete v dogodek, kot bi bili na istemu mestu kot ste ga že videli,
bili z istimi ljudmi kot ste ga že videli, se pravi, se bo odvijal proces, kot ste ga že videli in
boste točno vedeli, kaj vam tudi sledi.
Tako, da se karma lahko na različne koncepte zaključuje in postavlja.
USTVARJANJE IN ZAPIRANJE NOVE KARME
Predvsem pa je zelo modro, da opazite, kdaj vi ustvarjate novo karmo in kdaj jo zapirate.
To je tudi eden izmed večjih elementov ali pomembnih energij.
Kdaj jo ustvarjate?
Kadar vi postanete ali predmet spora, kjer ste zavestno nekaj naredili in ste staktizirali in
povzročili neko zmedo ali pa takrat, kadar zavestno vstopate morda v neki nesporazum
med dva in poskušate vi biti neki mirovnik in vi razsoditi, kaj je prav in kaj narobe, se pravi,
takrat se njuna karma, njun spor zlije z vami in postanete tudi del spletk, del njihove karme
in takrat vas lahko tudi življenje obteži.
Vendar, vse, kar padate v takšne naivne spletke ali pa zavestne spletke pomeni, da boste
skozi življenje to tudi v zelo kratkemu času, v drugačnih prispodobah tudi izživeli ali dobili
popravni izpit.
Na podlagi tegá se znova tudi razbremenite.
Tako, da, vse je zapis. Vsaka energija, vsaka misel, vsak pogled, vsak dotik, vsak občutek je
spomin. Spomin je energija. Energija je duh. Duh pa je bitje. To je pa že ustvarjena
energija, katera se lahko spoji s celoto, če je dobra. Če ni dobra, je nihče noče, jo nihče ne
želi – jo dobite nazaj v materijo in skozi to znova popravni izpit.
Tako, da vi, kateri ste osnovni in zasnovni, lahko imate zelo močan vpliv na to, če sledite
svojemu občutju, če ste budni preko dneva – ne naivni! Ne kar nekaj, da potujete in nekaj se
kar preklapljate in verujete enemu, drugemu, tretjemu in zaupate enemu, drugemu,
tretjemu, ko pa znotraj sebe se ves čas borita dva – ali je prav ali narobe? Takrat je vedno
ustvarjena karma.
Tako, da, sami lahko na čiščenje karme zelo močno vplivate.
Nikakor pa ne morete karmo razčistiti ali nekako izničiti, če jo samo transformirate ali dajete
v neke prostore. Lahko se jo da.
Se pravi, imate nekakšno energetsko polje kot človeka, če si predstavljate?
Zapisi so običajno na obronkih telesa. In tisti, kateri vidi, lahko te zapise dobesedno zaluča
drugam, jih pošlje v Svetlobo, jih nekako razdeli ali razčleni.
Vendar, kaj se zgodi?
Ker zapisi niso izživeti in jih vi premaknete v neki vmesni prostor, se tam energija prebudi
ali obudi. Bitja, katera jih dobijo med seboj, niso enakopravna in jih pričnejo izgubljati.
Drsijo zaradi svoje teže nerazrešenih postavitev navzdol, v nižino.
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Oni ne morejo za njimi navzdol, da bi jih potisnili navzgor, ker so to plasti, nivoji. Oni lahko le
nemočno gledajo, kako oni drsijo v nižino in v globino. In v neki plasti se ustavijo in tam
dobesedno lahko lebdijo ali spijo. Lahko celo življenje ali pa celo večnost.
Vendar, ko vi pridete na površje in vi pridete navzven, se pravi, odgovarjate za vsako bitje,
katerega ste vi, ali izgnali ali pognali in niste za njega poskrbeli.
Tako, da ni rešitev, da vi nekaj odlučate v Svetlobo in da bodo drugi naredili spremembo
programa namesto vas, ko pa je ona lahko proces vašega dela. Lahko je to vaša davnina.
Lahko je vaša plitvina. Se pravi, vedeti morate, kaj je pravzaprav karma ali ta energija.
In ko se zavedate tegá, zagrizite v trpko jabolko in grizite skozi življenje. S tem boste rasli.
Težko bo. Naporno bo. Vendar, na koncu je zmaga najbolj sladka. Verjemite. In takrat
lahko samodejno zapustite tudi telo. Sestavite se in se poberete iz vsegá, kar imate v
telesu vrhunskega, vladnega in dominantnega.
Tako se potem lahko sestavi in se poberete iz vseh smeri – kdorkoli živi na vaš račun,
simbiozni račun ali je shranjeval kose vaše energije in niste tukaj v celoti, se pravi, se to
pobere nazaj in s celo veličino potem lahko preplujete v drugi kraj ali v drugo dimenzijo.
In to je tisto, zaradi česar so duše tukaj v Zemlji tudi pripravljene se vračati v ponovno
rojstvo, ker so razumele, doumele, v čem je bistvo vsegá.
Vi, kateri pa ste tukaj na Zemlji, pa tudi počasi razumete, zakaj ste v življenju, kaj je karma in
kaj je pravzaprav tudi zapis?
Izvolijo.
»Hvala. Lepo pozdravljeni. Mene bi zanimalo, če bi nam lahko kaj več poveste o vzgoji,
hrani, negi indigo, kristalnih, mavričnih otrok? Drugo vprašanje bi bilo ravno s to karmo
povezano. Ob zdravljenju ljudi, koliko lahko poveste o tem, kako lahko povežemo ta
znanja, kot so recimo reiki, bioorgonomija, bioenergija in ostale tehnike, da bi znali
pravilno to povezovati in pravilno tudi uspeti nekak, spregledati kako in na kak način kaj
početi brez, da bi drseli, tako kot ste rekli, po lestvici navzdol? Hvala.«
Zelo dobro vprašanje!
To so energije. Se pravi, to so različni nivoji, katere vi lahko najhitreje medsebojno
povežete, če jih čutite. Se pravi, če vi z neko energijo ali z nekim delom res čutite to
pripadnost in ste v temu delu, pomeni, da ste v temu istemu nivoju in takrat lahko zelo
dobro delate tudi s temi zemeljskimi energijami.
Pomembno je, da jih začutite!
Takrat, kadar se vam telo upira in nečesa ne bi, to ni dobro za vas!
Tam, kjer pa dihate in čutite, ste še vedno v isti plasti in lahko zelo močno vplivate na ta
tok.
Kadar vi želite nekaj več od tegá, pomeni, da boste več dobili takrat, ko boste to začutili, da
na to stopnjo želite in dihate in stopate naprej.
To je rast. To je ta modrost, katero povezujete.
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Če boste želeli vsa ta znanja medsebojno povezati je pomembno, da vidite eno znanje ali
eno tehniko, na primer reiki, kot en balon. Bioenergijo kot drug balon. Se pravi,
kakršnokoli polje odpirate, so to baloni.
Te balone zavestno pretehtajte in začutite, kateri ima večjo težnost in katera je lažja ali
težja. Se pravi, katera je večja kvaliteta od druge. In jih preprosto dajte kot balon pod
balon in jih povežite. Kot bi dali balon nad balon, znanje nad znanjem in boste v momentu
zaznali povezavo energije, katero Smo danes tudi ustvarili.
Pripela se bo energija in se bodo tri veje medsebojno združile v eno. Ta se bo vpela na
materijo in hkrati na ta ovoj Neba.
In takrat se bo odprla tudi energija zgoraj. In ko vi dihate s to postavitvijo, bo tam pripadnik k
vam nekako tudi povezoval in morda celo delal z vami, ko boste povezovali to.
Vendar, bistvo vsegá je, da jih pretehtate in jih ločite – kaj je višja vrednost, kaj je nižja. Kaj
je bolj kvalitetna in kaj je manj kvalitetna. Se pravi, da jih nizate, da jih daste po nekakšnih
stopnjah. In ste dosegli svoj namen.
Zelo malo. Vendar zelo veliko.
In vse mora biti navidezno v nekakšnemu balonu. Zaznati morate ta balon – kot bi ga imeli
rahlo pred seboj, na levi strani, balon pod balonom.
In ko boste začutili to, boste začutili, ker boste pozorni, boste zaznali, kako se energija
laska iz balona poveže na točno določeno čakro. In, če ste jih pravilno pretehtali, se bo
nizala in povezovala po čakrah. Po čakrah.
Vsaka čakra je barvasto obarvana, kar pomeni, da ima svojo stopnjo. Tako kot čakre, tako
tudi znanja in baloni.
In če boste videli, da ste se morda zmotili v tehtanju, bodo niti kontra prevezane ali
prepletene. Takrat balone pretočite in jih postavite in boste dejansko ločili, kam kaj sodi ali
posodi.
INDIGO OTROCI
Kar se tiče indigo otrok oziroma teh kristalnih otrok – to se že rojeva že kar nekaj časa.
Ti otroci čutijo pripadnost neke višje energije. So tako kot mali modreci. Če opazujete,
vidite v njih stare duše, zrele duše in so kot buldožerji, kot tisti, kateri plužijo in ne
omahujejo.
Ti otroci dobesedno povezujejo svet in postavljajo novo zavedanje. Ti otroci so tako
neizprosni in tako zelo kompaktno postavljeni, ker točno vedo, kaj je prav in kaj narobe.
In vam tudi opevajo: »To ne delate prav. Ne dela se tako! Dela se tako in tako in tako«.
Se pravi, ko vas otroci postavijo in ko stojijo oni za tem, vidite, kakšen otrok pravzaprav je.
Ne prepričujte ga s tem, da imate vi prav, on pa narobe! Mali otroci nimajo nikdar narobe
zato, ker gredo po svojemu vodstvu, ker oni so vodeni, vi pa ne, ker ste se zaprli in omejili.
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Zato bodite pozorni!
Takšnim otrokom je potrebno dati predvsem veliko svobode oziroma veliko poslušnosti.
Poslušati jih je potrebno!
Takšni otroci bodo pričeli govoriti o energijah, o življenju tam zgoraj, spodaj, o nameri, o
postavitvi, kaj je prav in kaj narobe. Se pravi, potrebno je dihati s takšnimi otroci.
Takšni otroci znajo biti zelo naporni, ker so zelo zahtevni. Predvsem zato, ker so zelo
samostojni. Ne potrebujejo vas za vzgojo. Potrebujejo vas morda nekaj časa za hranjenje, za
obleko. In pri takšnih otrocih se vi počutite lahko manj vredne ali pa izgubljene. Ubogi tisti,
kateri imajo velik ego in želijo nadvladati in poteptati takšnega modreca. Ne delajte tegá!
Učite se po otrocih. Mali otroci – veliki vzgledi. Zapomnite si to!
Takšni otroci vam znajo razkrivati prihodnosti. Takšne otroke je potrebno poslušati in jim
slediti, ker so prišli z nalogo, da bodo povezali in spremenili in sprogramirali svet.
Oni dihajo z zdravo naravo. Oni vidijo celoto in oni se bodo medsebojno telepatsko pričeli
povezovati.
Edino oni zmorejo rešiti ta svet ali ta cvet, v kateremu ste vsi nekako ujeti.
Prenašajo znanje in veličino in predvsem dihajo z naravo. Oni so tisti, kateri zmorejo vas
preoblikovati, spametovati ali preobrniti. Tako, da na to, bodite še kako zelo zelo pozorni.
Dajajte moč ali ljubezen mlajšim in najmlajšim. Naj vas ne bo sram zaradi tegá.
Če nič drugega, jim prisluhnite. V slogi je moč.
Vsaka mala telesna struktura se v takšnih otrocih skriva zrela duša, modra duša, katera je na
zadnji poti.
Tako indigo otroci, kot tudi kristalni ali zlati otroci, kakorkoli jih pač imenujete ali
imenujemo, so tako zelo visoko vibrirne duše, da, če jih zmorete pravilno postaviti, bodo
oni zagotovo izpolnili svoje poslanstvo, zaradi katerega so tudi prešli v zemeljski eter.
Tako, da, vzpodbujajte jih. Predvsem pa jih poslušajte in si zapisujte njihove energije.
Takšni otroci imajo blazno močan spomin ob reinkarnacijah in točno vedo, vidijo ciljne točke
in vas tudi postavijo, kaj je prav in kaj narobe.
Pišite si! Snemajte si! In iz tegá boste dobili lastno spoznanje, katerega ste morda
spregledali ali prestopili ali celo pozabili in ste se ujeli v zemeljskemu času.
Izvolijo.
»Pozdravljeni. Jasa. Najlepša hvala za vse. Jasa. Jaz pa bi se navezovala na urok, in sicer na
– se uroki prenašajo tudi iz davnine? Jih prenesemo v sedanjost? In kako se lahko izniči? Pa
mogoče – sama imam misel, da sem prenesla ta urok? Če lahko kaj na to temo?«
Zelo mogočno vprašanje.
Uroki se vedno prenašajo iz roda v rod. Iz življenja v življenje. Iz vstajenja v vstajenje.
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Zakaj?
Ko nekdo naredi urok, ustvari energijo. Energija prične prosto potovati ali tleti in se prične
gibati in bo pričela peljati in izpeljati. In v ta balon bo pridobila vse in vsakogar. Prihajajo
poleg tegá takoj čuvaji, takoj se najdejo bitja, katera zavibrirajo na tisti stopnji, na kateri je
ustvarjena ta energija.
Energija se potem skotali v določeno osebo in jo lahko ohromi. Lahko jo prične črpati toliko
časa, dokler se energija ne zlije v notranjost telesa in jo ne ohromi. Takrat lahko pride do
različnih vdorov, napadov.
Vendar, ko prične ta energija vstopati v telo, energija ovoja prične usihati. Kot bi jo pričel
nekdo res praskati, črpati in jo raztapljati.
Takrat k telesu pridejo običajno po dva ali tri bitja in se pričnejo gnezditi okoli. In oni so tisti,
kateri potem izvedejo napad in vse skupaj se izpelje kot izpeljani urok.
Ko se to zgodi, ko se človeka ali dušo v notranjosti zlomi in pohodi, se pravi, ko je udarni val
narejen, se odpre svet in ta svet podpekla ali nižine vstopi v njegov dom in takrat se energija
pretoči. In ko vi vstopite v prostor, začutite to energijo, začutite nekaj, da je neki svet vpet in
vas morda postane celo strah.
TEHNIKA – IZNIČENJE UROKA
Če želite takšen urok izničiti, je zelo dobro, da se skoncentrirate na energijo, katera je
vstopila. Da zadihate z energijo, kot bi se potopili v energijo in greste po tej energiji nazaj
do začetnika in začnete gledati in vstopate v začetnika. Kot bi se zlili, da začutite, kaj je
vzrok.
Ne bitij nad njim! Reskirati in vstopiti miselno v njega. Takrat boste začutili, kaj ga je gnalo in
kaj ga je pognalo.
In ko ste znotraj v njemu, takrat pričnite vi ustvarjati odročni ali odtočni urok, kar pomeni,
da pričnete rušiti tisto in ta, kateri je odposlal, bo pričel odpošiljati novo frekvenco novega
uroka, kateri bo izničil in raztopil vse skupaj.
In ko se v njemu prične raztapljati ta gnev ali ta ustvarjena misel, se energija prosto spusti in
prične razpadati urok.
Če tega ne naredite, vendar, ko ste še znotraj – da, hvala
– se pravi, se potem izluščite ven iz telesa in pričnete
visoko, visoko vibrirati nad telesom, daste dlani nad
telo, kot bi bili nad tem smrtnikom, kateri je ustvarjal
energijo,

se povežete, kot bi ga prebodli iz zgornjega dela teh
dlani, se povežete s svojo frekvenco.
Vi poženete korenino, ali sulico ali palico, direktno v
njegovo zgornjo čakro, se pravi, da ga ujamete kot bi
ga vpeli in takrat boste čutili, kako vi z rokami lahko
uporabljate njegove roke, ker imate nekakšne
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opornike.
Z njimi lahko na novo uročite, odtočite, se pokesate in spreobrnete urok.
In ko ga vi izničujete, lahko nad njim, se pravi, se vi lahko zgoraj, z zgornjim delom svojega
bita povežete v ta svetli del in dobesedno postanete kot angel ali energija in boste zaznali
beli snop svetlobe, kateri se steka preko vas in umirja energijo.
S tem zapre vse pod vami ali za vami. To pomeni, da se energija uroka kratkomalo razpusti.
Če se to ne naredi, energija ostane. Duša dobi to bitje v sebe in vsi ti paraziti ali prišleki
postanejo del neke, nekega tima, nekega izpisa ali vpisa.
Telo usahne in znova popolna frekvenca z vsemi bitji gre v ponovno rojstvo, v ponovno
energijo s tem, da dobite te tri parazite, kateri so se pojavili kar tako, ker so videli in so bili
ustvarjeni in skrbijo za to energijo, katero je ustvaril tisti, kateri je ustvarjal urok.
In tako lahko gre iz roda v rod, iz roda v rod, iz roda v rod. Lahko tudi iz generacije v
generacijo.
Vendar, če ste sposobni videti, da je narejen urok, zaznati to energijo znotraj njega in iti po
isti poti nazaj in jo po enaki poti nad njim izničevati, lahko dobesedno razbijate urok.
To pomeni, da vi delate dobro. Ne delate slabo. Vendar vidite, da lahko pomagate. Takrat
niste karmično obteženi.
Kadar pa bi dobili plačilo za to, da bi lahko nekomu nekaj naredili ali ga obtežili, pa boste tudi
karmično nosili breme svojega postavitvenega reda.
UROKI NA NEZAVEDNI in ZAVESTNI RAVNI
Že sama beseda ali sama misel je lahko urok.
Vam Bom opeval nekakšen primer:
Nekdo je nekoč zgrabil neko dekle, jo potresel in dejal: »Da bog da, da dobiš enega gozdnega
Jožeta, kateri te bo, da ne rečem kaj?, in še zmikastil s tisto veliko roko, da bo vstopil v
stanovanje z usranimi in umazanimi škornji, kateri bodo čisto od blata in od dreka in od
konjskega dreka in od vsega tega. Se pravi, kateri bo imel res, ne roko ampak lopato, katera
te bo treščila po glavi, da boš vedela, kaj si imela!«
S čustvi podkrepljena beseda je urok.
Od tistega dne dalje, ko je nekdo razbijal urok in ga malce omehčal, je prišlo, da k tej osebi
na vrata, v nekaj tednih po temu dogodku, potrka nekdo, kateremu je ime Joža, kateri je
gozdar, kateri hodi v škornjih, kateri je kmet in hodi v blatu in v dreku, kateri ima res – ne
roko, ampak lopato. Vendar, ker je oseba obrnila urok in ga omehčala in ga s čustvi
podkrepila, da ne bo nasilja, da bo le prijateljstvo, se pravi, se je vse skupaj obrnilo osebi v
prid.
Urok na nezavedni ravni, zato, ker je čustveno bilo podkrepljeno.
Vendar, ker ta oseba ni opazila, da bi morala še bolj razbiti v momentu urok, od tistega časa
dalje hodi v njeno hišo skorajda vsaka druga oseba z imenom Jože.
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Pazite!
To so uroki, katere lahko delate na zavestni ravni, ko nekomu res nekaj zaželite.
Vi pa, ko dobivate urok, zavestno ga začutite, da je urok – bodite budni, zavedajte se ga,
spustite ga skozi, napihnite se in ga stransformirajte nazaj. Razbremenite ga. Obrnite ga. In
v trenutku se bo vse omehčalo in ne bo takšnega uroka, rušilnega.
Drugače pa bo točno izpeljano točno tako, kot vam je nekdo dejal.
Tako, da, beseda, podkrepljena s čustvi, je urok na zavestni ravni in to bodite pozorni!
In skorajda vsaka oseba se skorajda dnevno sooča s tem.
Ko vas v šoli učitelj nekako trdo postavlja in vas celo ponižuje, iskreno, nastajajo uroki.
Nastaja strah in vedno bolj tonete ali tonejo vaši otroci.
Nastajajo energije, katere izpeljejo ukaz. Tako, da, ne spreglejte tegá.
Jaz bi nekako predlagal, da bi v temu duhu tudi nekako zaključili.
Znova smo prišli do točke spoznanja, kjer VSE IZHAJA IZ VAS. To si pomnite in zapomnite.
Vi ste tisti, kateri nekako delite ali potrosite, ali pa ste tisti, kateri sprejemate in spreminjate.
Če boste v življenju delali vsako postavitev z ljubeznijo in dihali z njo, je lahko tudi čista, gola
baza Zemlje, je lahko to čisto gola baza nekakšnega žrtvovanja ali dela z različnimi silami ali
sferami – če vi s tem začutite in sebe vidite v tem, delajte.
To je stopnja dozorenja. Skozi to stopnjo, podstopnjo, nadstopnjo, zorite in greste proti
smeri razsvetljenja.
Tako, da, ta pot je še kako zelo trpka, naporna. In spoznanja vas preoblikujejo.
In to je tisto, kar je najtežje.
V življenju nikakor ne obupajte nad svojimi dejanji, nad svojimi besedami. Sledite sami
sebi. V slogi je moč. V ljubezni in zaupanju pa je dekodiranje in nadvlada vsegá.
DARITVE
Za konec bi prišepnil le še tole:
Darovali Smo eno takšno kroglico energije, vendar ne za vas – za tiste, katere imate radi.
Vendar ne boste izbirali vi. Vendar bo izbralo bitje, katerega ste danes
prebudili. In ko zaznate to kroglico, vrtinčasta, gosta, kot nekakšna tako
velika gmota kroglice imate v avri, da ne boste mislili, kaj imate in kaj Smo
vam postavili, je to nekaj, kar se bo pretočilo naprej – morda v zelo
mlado otroško telo, če bo enakopravne energije.

Torej, ta energija daritve bo podarjena nekako morda tistim vašim najbližjim, a hkrati tistim,
kateri bodo dostojni te energije. Vendar bodo oni izbrali, vi pa boste prenosniki ali tisti,
kateri boste podarjevali in hkrati skozi to delali tudi vez med vami.
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Malo po malo, korak po koraku pa se da spremeniti tudi svet, ker se spremeni zavedanje in
se bo svet ali cvet preoblikoval. To si pomnite in zapomnite.
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in prijeten zimski dan.
Pozdrav.
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