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MOČ DENARJA 
Vodi: Lana, Vrhnika, 7. maja 2016 
 
Jasara. Samo še malo prosim. 
Horoso… 
 
Samo še trenutek prosim. 
Samo še trenutek prosim. 
 
Jaharo. 
 
Takole. Končno lahko nekako tudi v Našemu svetu, Našega vstajenja, Našega življenja tudi 
pričenjamo. Malce se še povezujemo, tako, da upamo, da Bomo čim hitreje vzpostavili 
dodatno povezavo glede na to, kolikšna je širina vsegá pri Nas, kot tudi pri vas. Dejansko 
potrebujemo malce nekakšno drugačno postavitev. 
Tudi daritve bodo kaj kmalu potekale, tako, da se moramo majčkeno premakniti in postaviti, 
ali po vaše bi dejali malce »presortirati« ali preurediti, da bo nekako vse nemoteno tudi 
teklo. 
 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se res zbrali samo za vas, za vse 
tiste, kateri ste sodelujoči z nami v fizični materiji. Predvsem pa pozdravljeni vsi tisti, kateri 
so se odzvali na naše povabilo – torej vsi vaši. 
 
Danes imamo drugačno postavitev kot običajno in so v povezavi z vami ne le vaši vodniki, 
vendar vsa Svetloba, vsa Zemlja, vsa globina – celotna postavitev vsegá od vsakogar. Zato 
imamo takšno pestro postavitev oziroma pestro energijo v tej strukturi vsegá in to je tisto 
nekaj, kjer se Bomo malce drugače prestavili glede na našo omejitev našega prostora ali 
našega časa. 
 
Danes je Meni nekako pripadala ta čast tega, te povezovalne niti ali vsegá in Bom Tisti, kateri 
Bom tudi dal blagoslov za določene dopolnitve, za določene pomoči nekaterim 
posameznikom ali nekaterim v skupini. 
Tako, da v tej strukturi Bom Jaz Tisti, kateri Bom tudi preko noči, preko pol polnoči, pol 
druge, pol četrte, pol šeste in pol devete ure v jutranjemu času, po določenih segmentih k 
posameznikom prihajal in pomagal prestaviti, sestaviti, predvsem pa dati določena 
dovoljenja in določena vaša bremena prestaviti na Naša bremena ali ramena, da Bomo 
nekako Mi namesto vas kaj postavili, kaj razbremenili ali preuredili zato, da bo vam v 
določenih postavitvah lažje. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Harhansana – tako se zovem ali nazovem. Jaz Sem 
pravzaprav desna roka Očeta Vnebovzetovstva ali pravzaprav Jezusa in Jahvarjuna.  
Pod Mojim vodstvom bodo tudi Tisti, kateri bodo vsi sodelovali, bodo nekako v našemu 
merilu ali naši postavitvi tudi kasneje sodelovali in prihajali z vašimi zapisi do Mene. In Jaz 
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Bom Tisti, kateri Bom pri posameznikih dopuščal določene spremembe, pri določenih pa, žal, 
tudi ne. 
 
Predvsem se bomo ukvarjali s postavitvijo te tematike ali tematike na temu področju, na 
kateremu se pravzaprav danes v takšnemu številu tudi nahajate.   
 
DENAR JE SVETA VLADAR 
 
Denar. Denar je sveta vladar – vašega svetá, nikakor ne Našega svetá. Vendar je to nekakšen 
prvobit vsegá, kar manipulira Zemljo, kar obrača Zemljo, kar postavlja Zemljo. Vendar, denar 
je sveta vladar zato, ker je suženjstvo sodobnega časa. 
 
To ni Nebo. To ni telo. To je Zemlja. To je globina. To je tisto nekaj, česar se Bomo dotikali, da 
boste razumeli vse plasti, vse smeri vsega sodelovanja. 
Glede na to, v kakšnemu času ali v kakšnih merilih se pravzaprav postavljate in  oblikujete, je 
denar za vas izjemnega pomena. Predvsem zato, ker vam, tako, »navidezno« daje hrano 
oziroma dostop do hrane, dostop do blagostanja, do umirjenosti ali fokusa. 
 
Nekateri imajo denarja v preobilju in se dobesedno kopajo v njemu. Drugi imajo v izobilju 
ljubezni in nimajo denarja. Na drugi strani so pravzaprav takšni, kateri skorajda ne vidijo 
dnevno denarja, pa se preživljajo in postavljajo tako, da preživijo. 
Tehtanja – zakaj ima nekdo več od drugega, so različna. Vendar vas Bomo popeljali preko 
obrazložitev, preko tolmačenja, da boste razumeli kaj in kako. 
 
KARMIČNI ZAPISI 
 
Vsakdo iz vsakega življenja v davnini nosi zapis karme. 
Tisti ljudje, posamezniki ali duše, katerim jim je bilo odvzeto nasilno premoženje zato, ker 
so bili, ste bili ali so ga nekako pridobili, določen denar in so ga nekateri v času službovanja, 
vojskovanja ali česarkoli takšnega, ali nasilnega stadija pobrali, pomeni, da imajo zapis 
nasilnega odvzemanja. 
 
Takšni ljudje tudi v sedanjemu času popravljajo zapise in se trudijo obdržati denar, 
katerega pošteno zaslužijo, kateremu služijo in mu vedno znova nekdo trga denar – kot 
nekakšne morda prijave, kot kakšne škode, kot kakšna kraja. Se pravi, vedno znova se 
nahajate v segmentu, v postavitvah, kjer imate postavitve ali zapise postavljene tako, da se 
za lasten denar borite, ker imate zapis odvzema denarja. 
 
Zopet, na drugi strani so tisti, kateri pobirajo denar, kateri so v davnini masakrirali in se 
prilagajali, imajo še vedno pozicijo pobiranja. 
 
Le 22 procentov v segmentu duš je, kateri so se želeli izoblikovati in so obrnili karmo.  
To pomeni, da so si naložili lastno breme, da bi se izoblikovali. In če so imeli takrat preveč in 
niso znali in so morda trpeli zaradi tegá, ker so imeli denarja v izobilju, so se v sodobnih časih 
postavljali v faze, v segmente, kjer dejansko denarja ni, zato, da se nekako duša dozori ali 
preoblikuje. 
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MISLI SO OSNOVA ZA TO, KAM SEBE LANSIRATE 
 
Vendar, najbolj bistvena in najbolj postavitvena stvar ali segment zapisa pa je od vsakega 
posameznika, kar pomeni – vaše misli! 
Vaše misli so osnova za to, kam se rangira kdo. 
 
Imate posameznike ali ljudi, duše – kako naj se drugače izrazim?, kateri sanjarijo in živo 
sebe vidijo v blagostanju, pa čeprav so skromni.  
Točno takšni, ker dihajo in imajo postavitev davnine, podlage, da so imeli in so živeli in 
vedo, kaj pomeni denar, imajo običajno močne sanje, močno vizijo in sebe vidijo in čutijo 
in dihajo v temu, da imajo denar, da imajo postavitev.  
In to je bistvo ali osnova, da tudi skromni ali tisti najbolj preprosti, skozi obračanja ali 
manipuliranja Zemlje, zaradi svoje ustvarjalne energije prihajajo tudi do denarja, do posla, do 
statusa, do nečesa, kar jim daje vsakdanji kruh ali denar. 
 
Po drugi strani pa zopet imate ljudi, kateri si ne znajo predstavljati, kako bi bilo, če bi bilo, 
če bi imeli denar? 
Vsi tisti, kateri sebe ne znajo predstavljati in se bojijo denarja, kot bi bilo to nekaj, kar bi jih 
nekako »oškrofilo«, poškodovalo, grenilo, so potencialni kandidati, da nimajo denarja in ga 
tudi ne bodo imeli skozi življenje ali vstajenje. 
 
Zakaj? 
Zato, ker je misel osnova za to, kam sebe lansirate. 
 
Vendar je zelo zelo tanka linija. 
Vi svoje misli lahko podkrepite s tem, da želite imeti več in sebe pričnete vizualizirati in 
ustvarjati, pa hkrati nimate več.  
 
Zakaj? 
Ker imate podlago srčnosti ali čutnosti. Se pravi, če ni tega hrepenenja znotraj vas, da niso 
misli in srce usklajene, tudi ne boste dobili denarja.  
Če pa že uspete uskladiti um in srce ali čutne energije, pa lahko imate še podlago, še tretjo 
plast, se pravi zapisov, za katerimi vi, kot zadnji živeči, sploh ne morete stati. 
 
Torej, tretja plast je tista osnovna in najtežja plast, v katero vi lahko vstopate, če vi 
dorastete in doumete in razumete ali spoznate življenje v tej tanki preoblikovani enoti.   
 
Kadar vi imate to tretjo plast v tej energiji, davnino, po kateri ste vi – ali izgubili ali so vas 
obglavili in vas usmrtili ali kaj drugega, se pravi, da imate obtežene zapise in da ste v 
življenju ali življenje tedanjega časa zgrešili zaradi blagostanja, bogastva, denarja, izdaje, 
imate vi eno najtežjih situacij, kjer denarja tudi nimate v temu življenju ali pa vam 
kratkomalo vedno znova spolzi iz rok. 
 
Tako, da bodite zelo pozorni na to – MISEL, VIZIJA, ČUT, DAVNINA IN POTEM ČUVAJI! 
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ČUVAJI DENARJA 
 
Ker imate zapise tako nizane kot bi bili v nekakšni kupoli ali nekakšnemu takšnemu 
segmentu, imate posameznike, svoje čuvaje denarja. 
 
Ti čuvaji so tisti, kateri popustijo ali ne popustijo. Oni so tisti, kateri dobesedno stojijo 
poleg energije in jo odprejo ali zaprejo. Kar pomeni, da morate vedeti vrstni red – kako in 
od kod je moč vpliva na sedanji čas! 
 
Tisti čuvaj denarja je tisti, kateri vas zmore še malce prizemljiti ali še malce stisniti ob tla. 
To pomeni, da prav tisti ni sam po sebi odločilen, vendar točno ta vam zmore naložiti pekel 
pekla. 
 
Zakaj? 
Ta posameznik kot čuvaj, ko on vidi, da vi sebe premikate v smeri denarja in da bi lahko 
prišli do točke denarja, preoblikovanja ali rešitve, on odda signal in se poveže s tistimi 
posamezniki, posameznimi čuvaji od posameznih duš ljudi, katerim ste vi morda škodovali 
ali pa se jim niste v davnini uprli in s tem niste pošteno ali pravično izpeljali situacije.  
Kar pomeni, da se morate soočiti potem še z bitji čuvajstva drugega posameznika. 
 
Tako nastaja skupina. Ta skupina, katera se medsebojno uskladi kot čuvaji ob čuvaje, kjer se 
pogodijo in pogovorijo in predvsem zagovarjajo vsak svoje stališče, potem pogledajo celoto, 
kaj vam to doprinese. 
Tako se oni smejo ali zmorejo povezati višje nad seboj ali pa nižje pod seboj.  
In če se ti čuvaji povežejo nižje pod seboj, vam kaže popoln propad. Padec – ali na borzi ali 
izguba popolnega premoženja, se pravi, vsegá, kar je vam bistvenega pomena. 
 
Tako vi, kot zadnji živeči, nimate skorajda nič vpliva na nič. Razen na to, kaj čutite vi sami. 
Tako, da, vsi posamezniki si tretirate in ustvarjate novo polje novega življenja. 
 
Zato bodite pozorni! 
Telo, tako kot poznate, ni vaše. Vaše telo je sestavljeno iz različnih bitij, iz različnih bitov, iz 
različnih posameznikov. Kar pomeni, da v končni opciji so to zapisi, na katere nimate vpliva in 
so bili že narejeni, zgrajeni in so lahko bili čisto od drugih posameznikov, kateri so se 
medsebojno povezali. 
Tako, da njihova karma postane vaše breme ali vi postanete kot zadnje živeči odločilni za 
to, ali boste zagrizli v to jabolko in njim spremenili zapise, ne sebi! 
 
Šele ko greste v globino svoje lastne duše ali prvobita, vi najdete kose od sebe, od 
posameznikov, kateri so pa res v malih, malih količinah. 
Tako, da vi v osnovi ne nosite celotnega zapisa. Zato se soočate s krivico, z občutkom 
krivde, da ne dobite, pa veste, da bi morali dobiti – ali plačilo za pošteno delo ali 
postavitve. Se pravi, to je ta postavitev, v kateri se vi lahko nahajate ali najdete. 
 
Ko boste doumeli celoten sistem boste videli in doumeli, da ste vi figura na šahovnici.  
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In ker nimate vpliva na celotno postavitev, kaj se bo odločil vaš čuvaj, kaj se bo odločil 
čuvaj drugih, kar je v povezavi z dejansko z zapisi (op. zakašlja) – se opravičujem, nimate 
dejansko do tega časa nobenega vpogleda, kaj je bilo v davnini, kaj je bilo v zadnjih zapisih, 
v zadnjih postavitvah, se vi počutite zelo nemočne, kot bi vas malce sukali sem in tja in 
premetavali. 
 
SKOZI TOK DNEVA Z MISLIMI USTVARJAMO ENERGIJO – POZITIVNO ALI NEGATIVNO 
 
Denar je suženjstvo. Denar je valuta ali vrednota zelo zelo slabe energije. 
 
Ne razmišljajte v smeri: »Če bi imeli denar, bi pomagali.« Ne! 
Nikoli ne razmišljajte tako, ker nikoli ne boste dobili denarja, da boste pomagali drugim! 
Vi sebe pričnite postavljati v smeri, da ustvarite ali pridobite denar in svoje misli najprej 
usmerite v sebe. Predvsem pa v sebi si dnevno postavljate skrite sanje! 
Na teh sanjah padate in drsite. 
 
Ko vi sanjarite, ko vi razmišljate, ko vi sebe vizualizirate ali se prestavljate, dejansko 
prehajate v točke spoznanja, kjer dejansko vidite, da vi skozi tok dneva ustvarjate energijo. 
 
Pazite to! 
Energija, kjer jo vi lahko ustvarite pozitivno ali negativno. Res, bodite pozorni na ta detajl! 
 
Preko dneva, če se vi večkrat zataknete ob spoznanje, da nekoga OBSOJATE, DA JE KRIVEC 
ON, da ste vi v takšni situaciji, takoj prenehajte! 
 
Zakaj? 
Ker ustvarjate negativno energijo, katera tone pod vaše čuvaje. 
 
Kot drugo – ko vi obsojate šefa in pošteno delate in ne dobite plačila, preoblikujte misli, da si 
iščete novo zaposlitev. Če je potrebno, zamenjajte pet zaposlitev. V šesti boste imeli srečo! 
Srečo zato, ker boste uskladili zapise z bitji, kateri vas sestavljajo. 
Šele na koncu boste vi sebe spoznali, da denar, kateri vam bo pritekal, je prav vaš vaš.  
 
PRENEHAJTE ISKATI KRIVCE V DRUGIH 
 
In kadar je denar v slabih namenih ali v obsojanju ustvarjen, se pod vami kopiči energija. 
Zato dnevno bodite pozorni na to – ali obsojate, da je nekdo KRIVEC za to, da vi nimate 
denarja, da je KRIVEC za to, da ste vi v situaciji, v kateri ste se znašli. Da je on KRIVEC za to, 
da ste tukaj in sedaj – da ne morete na morje, da ne morete kupiti, kar si želite, da ste v 
stiski zaradi plačevanja položnic – SI ZAPOMNITE: NA SVET STE PRIŠLI GOLI IN BOSI! Brez 
položnic, brez oblek, brez premoženja, brez česarkoli, kar pomeni – živeli ste od prane, od 
pranske energije, od duhovne energije in od svojega Izvora Matere same Zemlje. 
 
To pomeni, da vam ni nihče drugi kriv!  
ZATO PRENEHAJTE ISKATI KRIVCE. Tega se znebite! 
To je občutek ali energija, ker vi kot sito dneva kopičite slabe energije.  



 

 6 

 
Si predstavljate?  
Kot bi hoteli dlani razpršiti in vedno znova mivko pretresati iz enega polja na drugo. 
 
Vedno znova, ko ste jezni, nekaj mivke pretresete na levo stran. Mivka se vedno bolj kopiči in 
nastaja oaza energije. In ko je dovolj močna kepa energije, ta energija sama po sebi oživi. 
Oživi pa točno v momentu, ko vi najbolj zasovražite, ko vi preklejete, ko vi uklejete, ko vi s 
prstom treščite energijo v nekoga ali v točno posameznika. 
 
Zato bodite pozorni! 
Ko usmerite energijo v posameznika, da je ON KRIVEC ZA VAŠO BEDO in ko vi jezo 
stresnete na njega in v momentu se od tega posameznika energija odbije nazaj, se vaša 
shramba mivke prebudi. 
Tako nastaja živa usedlina in vi sami po sebi SEBI zgradite energijo zla – preizkuševalca, 
kateri vas bo vedno znova naganjal in vas preoblikoval, vam vedno znova pravil: »On je 
kriv! On je tisti! On je tisto!« in vedno znova se boste ukvarjali z mislijo, da je sovraštvo in 
krivda na nekom. 
 
Ni temu tako! 
On ni tisti, kateri vam je dal zaposlitev. On ni TISTI, kateri je prišel na vaša vrata ali duri trkati, 
da pridite v njegovo mesto. ON NI TISTI, kateri je hotel vas imeti, da bi vas manipuliral.  
Razmišljajte iz drugega zornega pota ali kota!  
 
Torej, vaše misli so tiste misli, preko katerih vi lahko ustvarjate lastno energijo zla! 
 
Kadar vi misli usmerjate v ODPUŠČANJE in ko vi odpuščate in vedno znova prelagate na 
Boga, na tisto Energijo Zgoraj, dejansko raztapljate vso usedlino.   
V nekemu momentu se svet razbremeni ali vaša energija razbremeni in v takšnemu 
energetskemu polu vi znova zavibrirate in pridete med ljudi, med posameznike, v situacije, 
kjer vam Bog, Višja sila, Višje vodstvo pripelje situacije do točke, da vi imate denar in hkrati 
blagostanje. 
 
Če boste vi v življenju hoteli imeti denar in mirno energijo, morate najprej denar ljubiti 
oziroma v sebi vzljubiti energijo ljubezni in ne zla.  
 
ENERGETSKO POLJE DENARJA 
 
Energija denarja je zemlja ali globina. To je manipulacija. To je sovraštvo.  
 
Če pa boste vi v življenju najprej vzgojili sebe v ljubezni, vam bo ljubezenska energija ali 
čutna energija se pričela vrtinčiti okoli vas. Vi višje vibrirate od sebe in oddajate sijaj, signal 
Svetlobi in Višja bitja vam pošiljajo posameznike, situacije, kjer vi lahko razrešite svoje 
finančno stanje. 
 
To ste zagotovo že opazili. Vendar, vse je v vas. 
Zato je osnova vsegá ljubezen. 
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Če boste gojili sovraštvo, boste dobili sovraštvo, se boste gibali v najnižjih frekvencah 
globine, kjer hudiči in demoni in zle sile manipulirajo preko denarja. 
Denar je tako kot energetsko polje, katero se vije nekaj decibelov pod globino zemlje, kot 
bi pod travnato bilko, pod korenino zemlje, dali to osnovo in se steka kot v malih tankih 
nitih nižje in nižje, glede na posameznikova dejanja ali življenja, hkrati pa vibrira nekako 
nad koleni. Nad koleni posameznikov. Tako visoko je to polje, katero že vstopa v zemljo. 
 
Vendar, denar ni vedno slaba energija. Pomemben je pogled na to, kako vi gledate na 
denar. 
 
Če vi usmerjate svojo življenjsko energijo v ciklus, da se vam bo življenje spremenilo, če 
boste imeli denar, boste zašli iz poti.  
Ne. Ne razmišljajte tako! 
 
Zakaj? 
Ker vi že zavestno postavljate plane. S tem, ko vi razmišljate in iščete energetskim potem, 
ustvarjate zapise. In ker vi razmišljate, ustvarjate energijo. Energija je zapis. Zapis je spomin. 
Spomin pa je karma. 
 
In ker vi zavestno planirate, kako boste morda na račun drugih ljudi pridobili denar, vi sami 
postavljate sebi zanko okoli vratu. Nikoli ga ne boste imeli! Če pa boste že mislili, da ga 
imate, pa boste v nekemu momentu ves denar izgubili, ali pa ga porabili ali z njim ostareli 
sami. 
 
Običajno vas bo udarila bolezen. Zakaj? 
Ker bodo vaši čuvaji spodbudili druga bitja, da vas bodo pripeljali do točke, da se vi 
odmikate od čustev, od čustvene energije, od ljubezni. 
 
POMEMBNA JE LJUBEZEN 
 
Ljubezen pa je hrana. Je vir osnove vsegá.  
Vsaka duša je osnova od nje ljubezen. Nič drugega! 
 
Bog ni nič drugega kot velika Ljubezen. In to je vir od vsegá. 
 
Zakaj se obračate na Boga? Na neko Višjo energijo? Na nekaj, tisto, kar je Zgoraj? 
Zato, ker iščete razumevanje. Zato, ker iščete usmiljenje. Zato, ker iščete potrpežljivost. Zato, 
ker iščete, da vas bo nekdo pocrkljal, potrepljal in vam pomagal vas potisniti naprej ali pa, da 
vas bo gnal naprej v vašemu toku. 
 
Kaj je to drugega kot globina Ljubezni?  
Nič drugega! 
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Če boste vi v življenju hoteli ali želeli imeti denar in biti srečni v toku denarja, morate sebe 
najprej postaviti v smeri, da ni osnova denar, vendar ljubezen do posla, ljubezen do 
sočloveka, ljubezen do hobija, ljubezen do tistega nečesa, katerega bi vi radi sprovedli ali 
nekako potisnili v tok, da bi vi prešli do denarja. 
 
Če boste vi ta pogled, ta segment z ljubeznijo pričeli podajati na površje, boste tudi denar, 
katerega boste pridobivali, dejansko vedno znova kopičili in zato vam bodo Sile Svetlobe 
vedno bolj naklonjene in vam bodo pomagale. 
 
Tako kot imate telo – dobra ali slaba stran, tako imate Svetlobo zgoraj kot tudi spodaj. Vse je 
večplastno. Ne glede na to, v kaj kdo veruje ali ne veruje. 
 
Dejstvo je, da imate pozitivne misli in dejstvo je, da imate negativne misli. Zato je 
pomemben pogled na življenje. To je osnova! 
 
Če boste vi hoteli imeti denar in da vam bo to energija preživetja, verjemite, da boste 
dobili pomoč in boste prešli do denarja, vendar le, če ga boste vredni. 
Hkrati pa, ker v določenemu momentu nimate denarja, se vi, skozi te niti zapisov dotikate 
davninskih bitij ali tistih, kateri vam sestavljajo telo, sestavljajo duhá, energijo čustev, 
energijo fokusa, energijo vsegá, morda družine ali česarkoli drugega, pomeni, da se 
zavedajte in da začutite, da njih spreminjate in da služite njim. 
 
Vi v temu življenju ste sužnji lastnega duhá, lastnega programa. Zato je pomembno, da v 
življenju in v telesu najdete sami sebe! 
Ne kot figuro znotraj v shrambi vsegá, vendar, da se začutite, kaj ste vi vi. In v momentu, ko 
se najdete in začutite, boste misel ali energijo stransformirali iz sebe in pričel se bo odvijati 
ciklus pridobivanja in dopolnjevanja. 
 
Vendar, mnogo ljudi ne bo delalo veliko na področju denarja, vendar bodo bolj gledali k 
sosedom, kaj ima sosed?  
Sosed ima dober avto. Sosed ima dobro hišo. Sosed ima dobro službo. Sosed ima dobro 
obleko. In sosed morda ima dobro ženo. Dobro izgleda. Vse to bi imel tudi jaz. Zakaj pa ne? 
Vendar, ker vi niste v njegovi koži, ne veste, kako se počuti. To je le farsa. To je le zunanjost. 
 
SVET TROJNE DIMENZIJE JE SVET KOMPAKTNOSTI 
 
Svet te trojne dimenzije ali te trojne plasti je pravzaprav svet kompaktnosti, kar pomeni, da 
je to navidezni svet, kjer se energije UPOČASNJUJEJO ali pa navidezno TAKO HITRO, 
SUNKOMA SUKAJO, da se zaustavljajo in tako nastaja kompaktnost. 
Tako nastaja nekaj, kar vi vidite – na primer stol, tla in vse, kar je materičnega okoli. Drugače 
pa je vse živa energija. Nič ni mrtva energija! Vse je živo, tudi, če spi ali leseni. 
 
Zato se morate zavedati, da najprej je pomemben POGLED V SEBE – KAJ IN ZAKAJ SI VI 
ŽELITE DENAR!? 
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Če boste vi dali denarju malo vrednost, da rabite toliko denarja, da živite, ga boste malo 
tudi pridobili. Toliko, kar ga želite, toliko ga boste dobili. 
Če boste hoteli jahto in ne vem kaj še, veliko drugega, morda tudi tega ne boste pridobili, 
zato, ker tega ne boste rabili. 
Morda boste hoteli imeti celo deželo ali ogromno posestvo, pa boste točno vedeli, da ne 
boste zmogli posestvovati celega posestva, ker boste morali zaposlovati ljudi, da bodo 
obdelovali zemljo ali posestvo, kar pomeni, da boste imeli nadzor nad drugimi in zopet jih 
boste potunkali in zopet boste hodili po njih, se pravi, lahko to sodi že v neko staro 
zgodovino. Morda tudi tega vam ne bodo dali, ker ste v davnini ravno zaradi tega prišli v to 
situacijo tukaj in sedaj, da se nekdo tukaj spremeni ali preoblikuje. 
 
Zato vi sebe ne fokusirajte v točko, da hočete denar, da rabite denar, da ga potrebujete. 
Ne! 
Vi spremenite pogled v smeri, da si boste postavili, kaj vi želite delati in kaj vas že res 
osrečuje, kaj so vaše sanje in skozi to boste vi pričeli energijo v pravo, srečno smer kopičiti. 
In tako bo prišel tudi denar. 
 
POMEMBNI SO MISEL, ENERGIJA, FOKUS IN POGLED 
 
Misel, energija, fokus in pogled! 
 
Zakaj določeni ljudje imajo določene ideje, pa jih podajo naprej, pa jih nekateri ne izkoristijo 
ali ne vnovčijo? 
Preprosto zato, ker to niso njihove ideje, ker jih niso vredni, ker niso dozoreli, ker niso 
pripravljeni na to. 
 
Bodite pozorni! 
Ko nekaj boste delali in se boste v nekaj fokusirali, o čemer sanjate – morda, Bom dal res 
primer, preprosti primer, da želite pomagati starejšim ljudem in da so to vaše sanje, zato, ker 
vi čutite in dihate z njimi, vas to osrečuje, ker dajete sami sebe v to, se v določenemu 
momentu obrne situacija in pride denar, zato, ker vam bo morda nekdo dal premoženje, 
zato, ker vam bo nekdo dal denar, zato, ker je vaša ljubezen brezmejna in Vesolje, »Vesolje« 
ali vaši nadrejeni ali čuvaji se odločijo za to, da vi dobite denar.   
Tako, da osnova ali prvo mesto naj zasede LJUBEZEN do tistega, kar vi želite delati oziroma 
sami sebe vidite. 
 
Če ne bo te ljubezenske energije ali te transformacije, tega poganjanja energije, ne bo nič 
se premaknilo v smeri denarja. 
 
Kadar vi delate v smeri nečesa, kjer vi sebe najdete ali vidite, pričnete takoj oddajati nad 
porami določeno frekvenco, kot bi se gnetla pajčevina ali meglica okoli vas. Kot bi se iz vsake 
pore pričela gibati nitka, katera bi se medsebojno naslanjala, prepletala in vrtinčila. 
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To pomeni, da v takšni situaciji, prav v takšni situaciji vi oddajate energijo in ta energija 
čistosti vas vzdigne rahlo nad telesno, delno materijo in vi pričnete polzeti navzven in se 
pričnete povezovati s poljem, kateri je nad vami – se pravi, nad srčnim poljem in v polje te 
harmonije. Kar pomeni, da vi lahko zavestno opazujete sami sebe. 
 
OCENJEVANJE ali RANGIRANJE SAMEGA SEBE 
 
Vendar, ne Mi prišepniti, tako kot nekateri, že vidim, razmišljate: »Jaz sem zelo pozitiven.« 
Ne ocenjujte se! Prenehajte se ocenjevati. 
 
Zakaj? 
Ko sebe OCENJUJETE, sebe VIŠJE ocenjujete kot pa resnično program oddajate. In ker sebe 
PREVISOKO KOTIRATE, drsite v nižino in ste znova in znova obteženi. 
 
Je razlika med tem, ali sebe BODRITE ali pa sebe CENITE in sebe RANGIRATE. In zato so vsi 
ostali nižji od vas in nepomembni. 
Kadar vi sebe rangirate, sebe po hierarhični lestvici potisnete navzgor, AVTOMATSKO ali 
PODZAVESTNO SEBE RAZLIVATE NAD DRUGIMI. 
 
Denarja znova ne bo. Ali pa bo – le mali košček, za kratek čas in ga boste izgubili, ker ga 
boste v nekaj namenili, vas bo nekdo obarantal, zabarantal ali nekako nazadoval, se pravi, ne 
boste imeli sreče z denarjem. 
 
Ko boste že mislili, da ga imate dovolj, pa se boste morda v napačno osebo zaljubili in bo vse 
odšlo od vas. 
Zato je osnova, da vi spremenite pogled na življenje!  
 
LJUBEZEN je osnovna vrednota, od česar mora vse izhajati.  
In znova smo pri vaših izoblikovanjih. 
 
Ko se povezujete, se trudite, da začutite ljubezen. Ste posamezniki, poudarjam, ste 
posamezniki, kateri se trudite začutiti polje ljubezni.  
So, večina: »Jaz sem ljubezen! Ne rabim nič drugega.« Energija vzvišenosti, kjer se trepljate 
in rangirate in se postavljate višje, padate v nižino.   
 
Zato je to drugo, zelo zlato pravilo – ne rangirajte se! Nič niste! 
V življenju ste le duh. V življenju ste le energija ali utrinek misli. Nič drugega! 
V prah se povrne kos od vas. Energija ostaja spomina in to je vse, kar se prenaša.  Iz tegá se 
lahko ustvarja marsikaj. Zato se NE RANGIRAJTE! Ne bodite prepotentni, ne bodite 
preponosni! Bodite le srčni in ljubeči, razumevajoči. 
 
Poskušajte razumeti. 
Če ne morete razumeti, spustite in pojdite dalje. Naj se drugi skozi izkušnje preoblikujejo in 
spametujete oziroma spametujejo. 
 
Tanka linija je zapisa ali sita, kam se kaj lansira ali postavlja. 
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Ko boste vi spremenili pogled ali začutili življenje, boste denar pridobili. V čem je bistvo 
tegá? 
 
POVEZOVANJE Z NARAVO ter  TRI POSTAVITVE: HVALEŽNOST, LJUBEZEN in LEPOTA 
 
Ko vi stopite v naravo in zadihate z naravo, jo začutite. Dajte, poskusite kdaj vstopiti ven, 
na planjavo, na travo in odklopite svoje misli. Potopite se v to, da zadihate z naravo. Ko jo 
boste zaznali boste začutili, kot bi vas energija pobožala. Prav to polje se začuti predvsem 
takrat, kadar je v zgodnjih jutranjih urah ali v poznih urah in ni toliko ljudi in je dosti sonca. 
Takrat se to polje izrazito prenapolne s to sončno energijo. In v to polje sebe potapljajte. 
Tako boste v momentu začutili faktor HVA-LE-ŽNO-STI. 
 
HVALEŽNOST so vrata, da vi dobite blagostanje. 
 
Dragi moji, HVA-LEŽNOST! Vendar ne v takšnemu smislu: »Dobro. Hvala ti. Hvala ti. Dobro je. 
Dal si mi. Spokaj. Spakiraj.«, kar poslušamo večkrat dnevno. Poberemo, odpi…, odpikamo?, 
kako to? Prevodi – se opravičujemo, vendar, tukaj imajo domače izraze! Tako, da, takšen je 
vaš naravnani stil. In to ni prav! 
 
Hvaležnost je tisto, kar vi občutite v naravi. 
Ta frekvenca te naravnanosti je točno tisto, kar vas odpre, da do vas pride BLA-GO-STANJE. 
 
Če tega ne boste naredili in ne boste bili, ne boste nikoli odpirali duri blagostanja ali 
postavitev. (Dobro je. Ni problema. Saj smo sami domači.)  
 
Tako, da, to je drugi faktor, na katerega bodite pozorni! 
Prvi je LJUBEZEN. Drugi je ta, HVALEŽNOST, faza hvaležnosti. OBČUTEK, ne beseda, ne 
misel. OBČUTEK hvaležnosti, da ste to, kar ste. 
 
Ko vstopate v polje narave in ko začutite naravo, morda kje sredi Triglava ali kje v naravi, 
kjer ni veliko ljudi, kjer se čuti dihanje energij narave, nekako do koleni ali malce nad 
koleni, se zazna lepota narave. 
In to je tisti moment hvaležnosti, kjer ste vi v stotinki sekunde sijaja HVALEŽNI, DA STE, DA 
OBSTAJATE! 
 
Ta OBČUTEK je pomemben, da ga začutite. 
 
Ko se boste večkrat potapljali v naravo – edino narava vas bo najhitreje spametovala!  
Da boste začutili naravo, da boste začutili mir, da boste začutili harmonijo, vstopajte in 
stopajte na polje, na trave, na travnate površine, na planjave, kjer se zemlja prebuja. To 
delajte! 
 
Kasneje boste pogledali v drevo in boste začutili to lepoto in boste hvaležni, prav v 
momentu, da ste del vsegá. 
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Torej, LJUBEZEN in HVALEŽNOST sta dva pojma, dve energiji ali dva zapisa, katera človeku 
pomagata do točke, da vi lahko pridete do harmonije in do ravnovesja, prav do 
blagostanja. 
 
Še malo, pa boste razumeli zakaj! 
 
LEPOTA, lepota – ne zunanjosti, ne, ne lepa tla, ne lepa miza, ne lepa stena, ne lep 
računalnik, ne lep telefon, ne lepi čevlji!  
Lepa je narava. Lepa je oseba. Lepa je ljubezen. Lepa je milina. Ta vrsta lepote! 
 
Takšno ljubezen, občutku lepote – jo zaznate v momentu, ko morda – Bom dal primer: 
slečete osebo in pozabite, da jo gledate. Prenehate dihati in se čisto stopite. Ta občutek, ko 
pozabite, da obstajate. Ali pa, ko občudujete cvetje ali nekaj, kar vas spravi v ta stadij te 
lepote, je ta fini občutek, katerega morate prebuditi. 
 
To so tri bistvene postavitve energij, katere se medsebojno povezujejo. 
 
Bodite pozorni, zakaj Smo opevali prav to! 
 
LJUBEZEN je osnovni vir tistega, kar ste.  
HVALEŽNOST je osnovni bit, da ste tukaj, kjer ste. Da lahko rešujete, da lahko gradite, da 
lahko cvetite. Se pravi, to je povezava z dušo. 
LEPOTA pa je zavedanje vsegá okoli sebe. 
 
Morda boste najprej zapazili lepo sosedo ali lepega soseda, morda lepega psa in boste 
pozabili, da živite od njegove lepote. 
 
Te tri postavitve imajo vsak svojega čuvaja – bitja, katera morate vi medsebojno zlivati in 
združevati. 
 
To pomeni – če boste vi nekaj delali z ljubeznijo, se vam bo v nekemu momentu to vrnilo 
nazaj.  
Če boste hvaležni za to, da vam je življenje sploh dopustilo možnost, da ste tukaj in sedaj, 
boste zaznali drugega čuvaja v ozadju nekoga ali tega občutka. 
Lepota pa je zopet tretji, katera je čuvajka. Lepoto imajo preko ženske in ne moški, kar 
pomeni, da se morate povezati s tremi bitji. 
 
Moški je vladar denarja, ne ženska! MOŠKI. Tako, da se tega zavedajte. 
 
Ljubezen je nekaj, kar imate v sebi.  
Če globoko pogledate v sebi in pričnete ne sovražiti, ne obsojati, ne biti neprivoščljivi – 
dejansko, nič gledati naokoli in biti le to, kar ste, boste v celoti prebudili ljubezen in boste 
ljubezen. In boste odprli povezavo sebe z Bitjem, kateri je Ljubezen, s svojim najvišjim 
virom, od koder je nastala Najvišja frekvenca za Ljubezen. 
Ta je v povezavi z Bogom ali še po hierarhični lestvici nad Bitji nad seboj. 
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Bitja so tako kot povezana. Ko bi bil telo – si predstavljate? Kot telo.  
 

Izza hrbtišča bi nastala tanka linija ali nit in bi nastal nekakšen 
obroč. Tako kot imajo angeli obroče nad seboj in jih imate vi 
upodobljene, so to le prostori ali kanali, preko katerih lahko 
posamezniki potujejo. 
Ti mali talarčki ali svetniški siji, so torej ključi ali povezave kanalov 
ali prehodov.  

 
Zato bodite pozorni na to! To je nekaj, kar je zelo pomembnega. 
 
Vsak Čuvaj ljubezni je povezan s svojo Najvišjo linijo, katera je Najvišja energija. Lahko jo 
imenujete Bog. Lahko jo imenujete Vir. Lahko jo imenujete preprosto le Ljubezen, 
Razumevanje – tisto nekaj, kar je Zgoraj. 
 
Kako pa mislite, da ste sploh nastali? 
Če ne bi bilo ljubezni, ne bi bilo miline. Ne bi bilo topline. Ne bi bilo usmiljenja. Ne bi bilo vas, 
ker ne bi dobili priložnosti. Ciklus se ves čas vrti v ljubezni. 
 
Kdo je najbolj nesrečen? 
Tisti, kateri nima ljubezni! 
 
Nikoli ni nesrečen tisti, kateri nima denarja, vendar tisti, kateri nima ljubezni. 
Ljubezen je pripadnost. Ljubezen je energija, vir vsegá od Zgoraj in hkrati spremembe tudi 
spodaj. 
Če ni ljubezni, je sovraštvo. Takoj tonete v nižjo frekvenco in drsite po telesni strukturi nižje v 
plasti nog in nižine. 
 
Kadar imate ljubezen in čutite ljubezen, imate občutek, da lebdite nad telesom in da telo 
kar samo po sebi hodi. Morda takrat, ko ste res srčno zaljubljeni ali ljubljeni. 
 
Tako, da, osnova je ljubezen. 
 
KAKO PRITI DO DENARJA? 
 
Vendar, kako priti do denarja? 
 

Povežite Čuvaja ljubezni, vendar najprej najdite 
sami sebe, tisti OBČUTEK LJUBEZNI V SEBI in se 
bo takoj od vas, od srčnega kanala naprej pred 
vami, nekaj metrov naprej, naredila nit, kot 
tanka nit in se pripne na ovojnico.  
 

 
Ovojnica pa je avra. Ta avra odda takoj svetlobo in takoj postanete luč. Ker ste ljubezen, 
svetloba sije navzgor in oddaja stanje sijočega energetskega pola nad seboj ali okoli sebe.  
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Bodite pozorni na to! 
Kar pomeni, da bitja – enako k enakim, prihaja k vam. ENAKO K ENAKIM PRIHAJA K VAM. 
Zato je včasih tako težko, ker vam se vklopi um, ker poskušate razumeti in pozabljate 
živeti. 
 
Denar je vladar sveta, s tega zemeljskega področja. Je najvišja energija suženjstva. 
Če boste želeli suženjstvo izpustiti, morate prenehati SLUŽITI in sebe dati naprej v ljubezni, 
da DELATE TISTO, KAR SANJATE, kar ste sanjarili, kar ste si globoko v sebi želeli, pa niste 
izpolnili, ker niste smeli, ker vam ni bilo dopuščeno. Ker ni bilo, pač, tisoče in tisoče in tisoče 
razlogov izpolnjenih, da bi vi lahko bili to. 
 
Program! 
Ko ste vi v poslovnemu segmentu in ko ste popolnoma nesrečni, NE OBJOKUJTE, da ste 
nesrečni! Misli pričnite usmerjati in pričnite sanjariti in postavljati, kaj bi vi lahko delali, da 
bi bili vi srečni. Tukaj pričnite! 
 
In pričnite gojiti misel. Misel se bo tako kot peščica meglice ali tako, kot Sem dejal na 
samemu začetku, mivko prestavljal, se bo malo, po malo, po malo kopičila. In v 
določenemu momentu, ko boste izrazili željo, se bo od nekoga odbila energija in bo ta 
energija oživela. In nastalo bo bitje. To bitje vam bo pripeljalo ali vam realiziralo vaše 
sanje. Zato ste vi center vsegá – ne Tisti Zgoraj, ne Tisti Spodaj, niti telo v zunanjosti, 
vendar vi, znotraj v notranjosti. To si zapomnite! 
 
 
ZA PRIDOBITEV DENARJA JE POMEMBNO OZAVEŠČANJE IN IZRAZITI LJUBEZEN 
 
Spremenite program. 
Nato, ko dobite denar in ko ga imate vedno premalo, in ko pogledate plačilno listo, se 
skorajda vsakdo spotakne ob to: »Premalo je bilo.« Ali vam so premalo izplačali ali so vas 
preslabo ocenili, skratka, denarja je premalo. 
 
In takrat, ko vidite, da je denarja premalo naredite takole: 
Ne kriviti šefa za to, da je on, tako kot, skorajda vsaki drugi ali tretji izusti, da je šef »butelj«. 
Ni butelj! Tega pri Nas ne poznamo. 
 
Besede, kletvice, poniževanja so iz strani demonov. 
Ko vi uporabljate besede, katere oznamujejo človeka, prebujate in odpirate duri 
demonom. Pazite to! 
Zato ne obsojajte in ne pljuvajte in ne izražajte se preveč grdo.  
Tudi, če vam tu in tam kakšna beseda uide ali kakšna misel, je pač to nekaj, kar se še vedno 
lahko s sitom dobrih dejanj izničuje in se tehta in se tudi ne prebuja in niste obteženi. 
 
Kadar pa vi zavestno, vedno znova in znova in znova pljuvate, teptate, mendrate, dajete 
psovke ali nekakšne nadimke vašim šefom ali posameznikom, pa dejansko odpirate duri 
podzemnim energijam. 
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TEHNIKA: PRIDOBITEV DENARJA Z OZAVEŠČANJEM – VRTINČENJE DVEH ENERGIJ HKRATI 
(plačilna lista in vizualizacija, sanje – izražanje ljubezni), posnetek 55:35 
 

Ko vi dobite plačo in je plača premajhna, naredite preprosto takole: 
Ozavestite se, koliko denarja bi potrebovali in misli, ko gledate plačilno listo, usmerite 
tako, da si prišepnite – ali je to tisto, kar jaz ljubim delati? Ali je to tisto nekaj, kar jaz ne 
ljubim delati? Se pravi, izrazite ljubezen. 
Torej, ta posel ni tisti posel, kateri mi daje ljubezen. 
 
Hkrati si, v trenutku prišepnite, kaj si želite delati in kopičite in vrtinčite dve energiji hkrati. 
Torej to, katero imate kot plačilno listo in vizualizacijo ali svoje sanje.  
In v momentu bo nekdo prišel v nekemu prelomnemu trenutku in vam ponudil nekaj, da 
boste vi lahko izživeli svoje sanje. 
 
Od tam boste dobili točno toliko, kot vam primanjkuje. Zato si ne postavljajte omejitev ali 
postavitev, koliko točno rabite!  
Ne! Potrebujete več kot toliko. Približno se izrazite. Vendar, dobro je – ali je malce več ali 
malce manj, se pravi, izrazite se v teh negotovostih. 
 
Ne izražajte se točno v nekih fokusih. Ker v trenutku, ko se vi izražate v točno določenemu 
cilju, na primer, dobite 500, rabite 2.900. Ugotovite, da imate 2.400 premalo in takoj vas 
stisne energija neprijetnosti, takoj vas občutek strahu in nemoči stisne in ujame v vaši 
notranjosti. Takoj padete v občutek strahu, žalosti in takoj vas zemeljska energija preplavi in 
čuvaji denarja vas že imajo pod seboj. Zato vas že pričnejo manipulirati. Manipulacija Zemlje 
ali življenja nečesa, kar je umetno ustvarjenega je to tisto nekaj, kjer lahko živite ali pa 
padate. 
 
POSOJANJE, DAROVANJE DENARJA 
 
Tanka linija denarja je tudi DAM – DAŠ.  
Torej, kadar denar dajete, na primer, da ga posodite, ga posodite le toliko, kot ga lahko 
pozabite. 
Če vas nekdo prosi za 50.000 eurov, na primer, in jih imate, pa veste, da vas bo to 
obremenilo in žalostilo in boste pričeli biti jezni, ker vam nekdo morda ne bo v roku zmogel 
vrniti in sta prijatelja, mu zaenkrat posodite 5.000 eurov. Zato, ker 5.000 eurov boste vi lahko 
še vedno morda pozabili, pa boste videli, kako se bo vse skupaj vrtinčilo ali postavljalo. 
 
DAM – DAŠ naj bo toliko, kot lahko izpustite in kar ne bo vplivalo na vaš razcvet vašega 
vsakdana. 
 
In ko in če vi posodite denar, ne računajte na dan, kdaj vam bo vrnil denar! 
 
Vaša napaka! Vaše sovraštvo! Vaša energija. 
Ker se bliža dan vračila denarja, veste, da oseba nima denarja, pričnete biti jezni, že 
preusmerjate misel v to, kako mu boste povedali svoje, vendar on še vedno nima denarja. 



 

 16 

Kako vam bo vrnil denar? Kako vam bo pomagal? Kako bo poravnal postavitve, če nima 
denarja? 
Torej, ne programirajte sebe v tej smeri! Ker, ko enkrat posodite, boste posodili tudi drugič, 
boste posodili tudi tretjič. Boste posodili tudi petič in devetič in zneski posojanja in ne 
vračanja se bodo kopičili zato, ker ste pri prvemu ali pri enemu napačno postavili in 
zaustavili ta tok teh energij. 
 
Kadar imate denar in veste, da ga ne želite posoditi, poglejte človeku v oči in mu to tudi 
povejte. 
Takrat si ne boste zaprli poti, vendar bo vaša energija stabilno tekla naprej. Njemu pa boste 
omogočili, da bo po drugih poteh, od drugje dobil denar in bo sebi tudi olajšal morda 
položaj. 
 
BODITE MALI OTROCI IN PRIČNITE PREBUJATI SVOJE SANJE, SVOJO VIZIJO 
 
Če boste hoteli priti do denarja, je bistveno, da v sebi gojite majhnega otroka. Bodite 
nadebudni. Bodite otroci. 
 
Kaj delajo otroci, ko se igrajo?   
Ustvarjajo navidezni svet. Navidezni svet postavlja neke energije v gibanje. Izmišljujejo si, 
na primer, in to je nekaj, kar otroka zaposli in mu daje motivacijo, se skozi to najde in zaživi. 
Bodite mali otroci! 
 
Pričnite prebujati svoje sanje, svojo vizijo. In pričnite, tako po malo in malo kreirati in si 
zapisovati svoje ideje. 
Če sami ne morete realizirati svojih idej, povežite se z ljudmi, kateri vam lahko pomagajo 
realizirati ideje. Ne bojte se! 
Pomembno je, da energije krožijo in da se vse poganja in potiska. 
 
KLEPTOMANSTVO 
 
Ljudje, kateri imajo občutek kleptomanstva ali občutek nekakšnega izmikanja ali 
prilaščanja ali tisto, kar ni njegovo, da postane njegovo, morajo biti izredno pozorni, ker to 
ne delajo oni, vendar bitja ali davninski preizkuševalci, kateri so že zavedli morda določeno 
bitje ali vašega predhodnika, da je delal to. Se pravi, je pomembno, da zapazi to bitje. 
 
To bitje je tisto bitje, katero tudi vpliva na tok čuvaja ali na odločitev čuvaja, kateri je pri 
denarju. 
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ZAPISI DENARJA SE NAHAJAJO NA DESNI STRANI 
 
Vaši zapisi denarja se nahajajo takole, točno na 
vaši desni strani.  
Točno tukaj, v tej liniji je ta zapis tega denarja.  
 
 
 

 
Od tukaj, po liniji navzven ali navzgor, se giba čuvaj.  
Se pravi, to je tako kot tanki listič.  Vendar ni listič.  
To je energija, kot bi vodo stisnili in ga spravili v listič, odbija signal. In to 
je energija zapisa za denar. 
 
 

 
 
TEHNIKA: VPOGLED V ZAPIS DENARJA  (LISTIČ NA DIAGONALNI DESNI STRANI TELESA), 
posnetek 1:02:46 
 
Tako, da, kadarkoli boste hoteli gledati na svoj denar, se potopite v notranjost telesa, kot 
bi se pobrali iz telesa v telo, se spustite tako, kot da nimate rok, nimate nog, kot bi se 
pobrali iz telesa in se obrnite diagonalno desno, boste zaznali kot navidezni listič.  
 

In ta listič bo diagonalno vpet, ali v vašo prebavo ali na ta 
bočni predel.  
Vi lahko sebe spustite do tega prereza, kjer je tako tanek 
prerez, kot je debel vaš las, da ne boste pričakovali 
ureznine ali širine! Tako debela je ta rana. 
 

 
In po notranjosti tegá se lahko spustite v zapis in sebe dobesedno zaznate, da se nahajate v 
notranjosti. 
 

Če boste znali poloviti moment, kako se pobrati iz telesa, se spustiti do 
desnega dela in iti skozi ta prehod v ta listič, boste sebe fizično zaznali in 
začutili, da ste znotraj. In to je pravi moment. 
Ko ste znotraj, v temu zapisu, vi lahko z dlanmi, kjer se dotaknete, vidite 
celotno zapisano polje vašega zapisa izključno le do denarja. 
 

 
Tako lahko vi dobite ideje. Tako lahko vi dobite pomoč.  
In če ste znotraj in da uspete sebe zliti v to polje, se vi lahko povežete tudi direktno z vašim 
čuvajem. In vi lahko pričnete spreminjati zapis znotraj, ali pa ga oplemenitite ali pa kaj celo 
izmaknete in prenesete v to življenje.  
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Imate ga na desni strani, rahlo bočno, tako vpetega v ta predel. 
Vsakdo bi pomislil, da je denar na levi strani, ker je običajno levo polje 
bolj težko polje. Pa ni!  
Denar je prav zatič narejen in je na desni strani. 
 
 

 
POVEZAVA TREH ČUVAJEV (Vladarja Ljubezni,  Vladarko Hvaležnosti in Vladarja Lepote s 
Čuvajem denarja) 
 
Vendar, marsikateri ne bodo zmogli narediti vsega tega. Vas bomo peljali po tehniki, s 
katerimi bomo povezali Vladarja Ljubezni Zgoraj, Vladarko Hvaležnosti in Vladarja Lepote. 
Se pravi, povezali bomo tri čuvaje medsebojno. Tri čuvaje medsebojno, spodaj na bazi 
življenja ali materije. Tam, kjer se nahajate vi. 
 
Trije čuvaji se medsebojno povežejo v bermud. Trikot. 
 
Trikot je najmočnejša energija treh točk, treh energij, kjer se poveže življenje. 
 
Naredili bomo postavitev spodaj in se bo odvila postavitev zgoraj. Na tisto, kar bo zgoraj, se 
Mi ne bomo obremenjevali, ker to, kar boste naredili spodaj, se bo naredila osnova tudi 
zgoraj. 
 
Trije čuvaji bodo medsebojno vezani v točko, kot nekakšnega bermuda. Si predstavljate?  
 
In v ta bermud ali v ta trikot, kateri bo nastal, kot bi na površino 
narisali tri točke – ne v zraku, vendar na neki ravni površini, tako bomo 
povezali te tri čuvaje.  
In čuvaja denarja bomo dali kot krono zgoraj, se pravi, da nastane 
piramida, kot vrh piramide. 
 

Pazite to! 
Ta točka tega vladarja bo tista, katera bo imela spodaj varno, zdravo 
osnovo energije. 
 
 
 

Vse je povezano v treh točkah – neskončnost, roža neskončnosti, roža neskončnega časa, 
roža življenja. Roža življenja. 
Najmočnejša energija treh točk, ki bo oddajala frekvenco in vplivala na misel, na čustvo, na 
čut, predvsem pa na odločitev čuvaja denarja, da popusti in vam spremeni zapis. 
 
Malce Bomo mešetarili in v prijateljski odnos povezali tri čuvaje in enega dali v nadrejeni 
položaj, a hkrati podrejeni položaj, ker bodo tisti trije dejansko njemu predajali ves čas 
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umirjeno energijo. In če pod njim vlada umirjena energija ali harmonija ljubezni, lepote, se 
pravi, tega zavedanja teh celot, bo on v kanalu popolnih sprememb. 
 
In ker bo ta energija oddajala to harmonijo, bo to vplivalo na vaš tok vašega življenja, 
vašega vstajenja, vašega časa in na ta moment tukaj, kjer se nahajate. Na to življenje. 
 
Vendar, prosim – ne delajte to zato, da bi hoteli še več! 
Delajte to in to povezavo in postavitev naredite, teh vladarjev oziroma teh čuvajev 
izključno zato, da bo vam lažje – ne, da vam bodo ONI SLUŽILI!  
 
To je mali detajl, vendar zelo pomemben za Energije Zgoraj ali za manipulativne energije 
spodaj.  
Te čuvaje boste povezali zato, da bo vam lažje in da se bo vam energija razprostrla, da bo 
vam to v oporo. 
 
In kadarkoli se boste vi ukvarjali z denarjem, s preživetjem, z blagostanjem, se ne boste 
ukvarjali več vi kot zasnovna energija in karma davnine in čuvaja, vendar se bo takoj 
oddajala preko povezave teh treh čuvajev, se bo naredila kot membrana, kot točka odboja 
in bo to odbijalo navzgor in bo privabljalo privržence, kateri bodo pripravljeni sodelovati, 
pomagati. 
S tem bodo lahko pomagali tudi tisti, kateri so rajni, kateri so dorasli določenim postavitvam, 
se pravi, tisti, kateri bodo enako čuteči, enako misleči kot vi. 
 
Se pravi, zato je pomembno, da njih ne uporabljate za to, da boste oddajali vibracijo 
naprošanja, vendar za sodelovanje in za nekakšno vrsto PRIJATELJEVANJA.  
 
Jaz bi vas peljal skozi postopek, vendar morda Jaz ne Bom ravno najboljši za to. Zato Bom 
odstopil Nekomu, kateri je malce bolj vešč z vami, ker Moja energija je morda preveč, takšna 
toga, trda, morda malce neizprosna, kot Mi nekateri, tu in tam, celo očitajo. Bom Jaz nekako 
dopustil to drugemu, da vas bo popeljal skozi to postavitev. 
Jaz pa Bom za vsakim posameznikom, tako kot Sem dejal, preko noči in jutra obhajal, 
prehajal in Bomo videli, kaj Bomo lahko za vas naredili. Sedaj pa Bom nekako dopustil kar 
naprej drugim, da bodo vas popeljali naprej. 
 
Pozdrav. 
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Samo še malo prosim. 
Jasara. 
 
Takole. Sedaj Bom nekako Jaz peljal skozi to postavitev.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni tudi iz Mojega Kraljestva, iz Mojega časa. Jahvet Jahvarjunski 
Visočanski, tako Mi pravijo ali opevajo.  
Te zemeljske postavitve so morda res malce trde ali neizprosne, vendar, kakorkoli že, vse ima 
svoj doprinos. In tudi, verjemite, vse to se vam bo poznalo v vašemu vsakdanu. 
Da ne Bom izbiral predolgega časa, vas Bom kar nekako popeljal skozi ta postopek povezave 
vseh teh postavitev, in zagotovo vam to v življenju doprinese mnogo, mnogo dobrega. 
 
TEHNIKA – POVEZAVA TREH ČUVAJEV S ČUVAJEM DENARJA (posnetek 1:12:28) 
 
Popolnoma se sprostite in umirite.  
Bodite čim manj misleči. Izpustite svoje misli daleč, daleč stran, kot bi jih potisnili stran. 
 
Misli usmerite na dihanje. Vdahnete in izdahnete.  
Znova vdahnete, čisto po svojemu občutku in izdahnete. 
 
Začutite, kako ste nekako polni, znotraj v telesu, kot bi bila meglica znotraj telesa.  
 
Zaznajte polnost v svojih rokah – v levi in v desni. 
Zaznajte svojo polnost v genitalijah, v sredinskemu delu telesa in tudi v nogah – levi in 
desni. 
 
Začutite, kot da ste velika, velika megla znotraj telesa. 
 
Osredotočite se na glavo. Vdahnite in energijo življenja povlečete v predel glave in zaznajte 
polnost glave. Poskušajte začutiti kot nekakšen pritisk v glavi. 
Zavedajte se te celovitosti. 
 

Zaznajte, kot bi se odluščila, znotraj v telesni strukturi, ta meglica in se 
spravi znotraj v trebušni predel.  
Kot bi se iz rok povlekli, iz glave povlekli in nog zlezli znotraj v telo tam, 
okoli popkovnega predela v telesni strukturi.  
Prav poberite se in se zlijte znotraj. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

 
Usmerite se na desno stran, po diagonali boste zaznali 
kot lasek ureznino. Nekaj centimetrov ali decimetrov, 
zavisi od posameznika, debelo ali dolgo ureznino. 
 
 
 

 
Nekakšne barvitosti je – kot bi bila zlata, morda megličasta, morda bela, zelena. Ni 
pomembno! Zaznali jo boste. 
To je energija odseva. Je brezbarvna v resnici. Vendar je pomembno, kakšen zapis imate 
znotraj, takšna barva se bolj odzvanja navzven. 
 

Ko zaznate to ureznino ali ta lasek, se z dlanmi 
dotaknite te ureznine znotraj v telesu in se zavestno 
spustite v ta predel, znotraj na desni strani. 
 
 
 

Prav zlijte se znotraj in zaznali boste sebe znotraj v zapisih. Kot bi bilo rahlo vse povoskano, 
kot bi tekočina olja tekla, tako nekako se približno zaznava in meša ta energija. 

 
Sedaj se osredotočite kot, da bi gledali naprej. Dajte levo in desno dlan na 
steno tega lističa. Prične se oddajati signal. Kot bi se listič rahlo topil. 
Pustite in zaznali boste, kako se na fizičnih rokah čuti prav topljenje ali 
povezava. 
Vendar, vi ste znotraj, v temu škrničeljčku ali prostorčku. 
 
 
Zaznajte, kako teče iz vaše leve roke v notranjosti nit na vašo ovojnico. 
Kot bi se prijela vaše avre. 
 
 
 
 

 
Saj poznate! 
Avra se nagiba in nahaja naslonjena na fizično in deloma vraščena v fizično telo. In prav na 
ta zunanji del se pripne to.  
Če ste dobro pozorni, se avra prične odzvanjati, kot bi pričela lesketati in se prične svetloba, 
belkasta svetloba ali rahlo megličasta, mavrična svetloba, kot milni mehurček, oddajati in 
transformirati. 
 
Zaznali boste kar naenkrat, da ste tako, kot bi zlezli skozi ta kanal izven avre in imate 
občutek, kot da ste velik mehur, kot, da ste ta velika avra. Prav zaznali boste to. 
Občutite to. Kot bi rasli nad telesom in bi bili zraščeni v fizično telo. 
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Ko zaznate to, se obrnite rahlo pred seboj in boste videli čuvaja 
denarja. Moški je. 
Tako, rahlo diagonalno spredaj – morda se bo tu in tam malce premaknil, 
vendar je moški. Zavisi od vsakega posameznika bo morda drugače 
oblečen. Nihče nima Jezusa – da ne boste pomislili na to! 
 

 
Sedaj dobro poglejte tik pred seboj, kot bi pogledali v predel svojih 
čaker, daleč naprej. 
 
Izven vaše avre se nahajajo trije milni vodni mehurčki. Kot bi bili trije 
veliki, samostojni mehurčki. 
 

 
Iztegnite levo roko in prvi milni mehurček bo stekel na vašo dlan in ga 
boste zaznali, kako se zliva v vašo, tudi fizično roko.  
In ste še vedno ta ovojnica, katera je zrasla. 
 
 
 
 
Ko se naredi ta povezava, boste zaznali, da se vaša avra ali vi različno 
barvate. Nastane praznina. Vendar, rahlo, izza ozadja, tako na desni 
strani ali spredaj, zavisi od posameznika, boste zaznali različne čuvaje. 
Ta prvi mehurček paše k Čuvaju Ljubezni. 
 
 
 
Dajmo dlan naprej, na drugi del, drugega mehurčka in zaznali in začutili 
boste vodni mehurček, na primer, vodni mehurček Hvaležnosti. 
Tudi ta se bo nekako zlil v notranjost roke in se tako kot namagnetil.  
 
 
 

 
Znova se bo odprlo še eno polje, kot nekakšna praznina nastane tam, kjer je bil mehurček. 
Če boste pogledali malce bolj s fokusom, boste zaznali novo Čuvajko za Hvaležnost. 
 

Znova iztegnite levo dlan in zapazite tretji mehurček in ga začutite, kako 
se zlije v vašo levo dlan in zaznajte, kako se vaša avra znova drugače 
barva. 
Zaznajte in opazujte prazen prostor, vendar navidezno prazen prostor. 
Izza ozadja zaznate Čuvajko, pravzaprav, Lepote. 
 

 



 

 23 

Pri vsakemu posamezniku je različen, ker nimate enega.  Vsak ima svojega posameznika, 
kateri skozi večnost skrbi za določena področja. 
 

Ko imate te tri mehurčke vlite v levo roko, imate občutek, da imate dosti 
težjo roko, jo lahko položite na fizične noge in obmiruje. 
 
 
 
 

 
Zaznajte, kako postajate laser – kot bi vi nad telesom oddajali visoko svetlobno frekvenco.  
Zaznajte to svetlobo. 
 
Tudi avra se prične različno barvati in lesketati in oddajate frekvenco navzgor. Ne navzdol. 
Navzgor! Ker so ti čuvaji povezani z Nebeškim poljem ali bolje, poljem Višjih frekvenc.  
Zato zaznavate morda tudi pritisk na glavi kot nekakšno gomazenje ali megličasto energijo, 
kot bi vam laski stali pokonci ali nekakšen takšen ovoj. 
To je le zato, ker oddajate signal navzgor. 
 
Začutite, kako se signal ustavi in kako se zlije navzdol in vas prelije in vas dobesedno, kot bi 
se fizično telo, z avro vred, potapljalo v ta kanal. 
Bodite v temu kanalu in uživajte v tej energiji.  
 
Sedaj zaznajte, kako so trije mehurčki ali trije Čuvaji pred vami stoječi – Čuvaj Ljubezni, 
Čuvaj Hvaležnosti in Čuvajka ali Čuvaj te Lepote.  
Medsebojno jih zavestno dajte kot v nekakšen trikot, kot bi se prijeli za roke, naj se 
povežejo medsebojno. Vi jih vodite – naj se povežejo ali primejo z dlanmi. 
V trenutku se odda signal navzgor in se prične energija kopičiti in vrtinčiti. 
 
Sedaj zavestno, zavestno opazujte, kako se ta energija postopoma zlije navzdol kot oljni 
madež in navidezno na tleh ali na nekakšnih tleh nastajajo tri točke – trije navidezni 
mehurčki ali tri točke in trije laserji, kjer se celota prepleta in medsebojno povezuje. 
Opazujte to. 

 
Sedaj zavestno dajte Čuvaja denarja v ta trikot, v to energijo. Kot bi ga 
premaknili – povežite in ga postavite v ta trikot. 
V trenutku se vidi in čuti, kako on višje vibrira in je zgornja točka in se 
poveže na vsakega posameznika in se vrašče, vrašča ali vraste znotraj v 
Ljubezen, v Lepoto in v Hvaležnost. 
 

 
Tako nastaja nekakšna piramida. 
Opazujte to piramido. V nekemu momentu se bo ta piramida na eni strani odprla in bo 
svetloba obsijala vas kot fizično materijo. 
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Zaznajte, kako se ta trikot tega bermuda naslanja vedno bližje k vam. Imeli boste občutek, 
kot bi zlezla nad vami. 
Tri točke naokoli boste zaznali in eno zgoraj. In vse skupaj se bo zlilo v vašo avro. Zaznajte 
to. 
 
Ti Čuvaji se preprosto razblinijo in postanejo kot oljnati madež, kot energija, katera se bo v 
vsakem posamezniku nekam v avri ali na obronku avre ukoreninila in bo skrbela za 
harmonijo vaših misli, vašega čutenja, vašega pogleda na denar in na blagostanje. 
Ne bodo le odgovorni za vaš denar, vendar za vse, kar vas dela bogatega – tudi po strani 
ljubezni, lepote, hvaležnosti, celo minljivosti. 
 
Stojte v tej ali lebdite v tej energiji. 

 
Naenkrat boste zaznali kot, da se svetloba ugasne in se iz avre pobere in 
prične izginjati in se vsa svetloba skopiči znotraj v tisti energiji, katera je 
prišla na površje in se zlije nazaj v listič diagonale in zaznate, da ste 
znotraj v lističu, v tej diagonalni strani, na desni, fizični strani. 
 
 

 
Če dobro pogledate vidite, da sijete, ker ste pobrali vso energijo in povezavo vsegá, kar vi 
rabite za to življenje, da prihajate do misli, do frekvence, do fokusa čiste energije. 

 
Sedaj to energijo zlijte po lasku direktno nazaj v fizično 
materijo, kot bi iz lističa na desni strani počasi, počasi 
prešli nazaj do reza ali prereza na fizični materiji in se 
zlijte znotraj v telo. 
 
 

 
Vdahnete in izdahnete. 
Znova vdahnete in zaznajte, kako se znova zlivate po telesu. 
Znova začutite dlani v fizičnih dlaneh. Začutite levo in desno stran.  
Začutite dejansko trup, roke in levo nogo. Desno nogo. Se pravi, vse okončine zlijte nazaj v 
telo.  
In na koncu zlijte tudi glavo. 
 
Zaznajte zopet to meglico ali polnost v svojemu telesu in uživajte v tej umirjeni energiji. 
 
Zaznajte, da ste tukaj in sedaj. 
Ko boste imeli občutek, da ste se znova povezali s telesno strukturo, boste znova odprli oči. 
 
Bodite pozorni! 
Energija teh treh povezovalcev ni le tista, katera doprinaša v doprinosu do denarja ali 
blagostanja. To je nekaj, kar vas bo pričelo obnavljati in regenerirati v ljubezni do česarkoli 
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– morda do partnerskega odnosa, morda do otroka, do živali. Se pravi, vse kar ste, to kar ste, 
se bo dejansko pričel ta ciklus postavljati in usmerjati. 
Hkrati tudi hvaležnost na marsikaterih področjih.  
 
To bo vplivalo tudi na to, da boste znali ceniti, da boste zapazili, kaj je nekdo nekaj naredil 
dobrega za vas in vam doprinesel MARSIKAJ dobrega. Se pravi, vse to se bo prepletalo v tej 
postavitvi. 
 
Kadarkoli boste vi potrebovali to povezavo v povezavi z denarjem, vam ne bo potrebno več 
postavljati vsega tega postopka, razen, če boste sami tako želeli. Greste lahko tudi čez 
postopek enkrat, dvakrat, petkrat ali desetkrat, če vam bo tako ljubše. 
 

Vendar, pomembno je, da le pomislite na ta listič ali na to oljnato 
energijo denarja, katero imate zataknjeno takole na desni diagonalni 
strani. 
Le pomislite na to in takoj se odda svetloba. Ta listič zasije in aktivira se 
svetloba v vaši avri. Odda se takoj vaš signal nad vami in tudi pod vami, 
če boste v takšni frekvenci naravnani.  

 
In tako boste lahko doprinesli sebi in tudi drugim. 
 
Tako, da, ko prenehate uporabljati to, te Čuvaje ali karkoli, lahko le pomislite na ta listič, da 
se ugasne in da se zlije nazaj. Ali pa se sam, samodejno potem tudi zapre. 
Se pravi, dotočna, ta glavna točka ali vodilna točka za doprinos do denarja, je prav ta listič ali 
ta oljnati prostor vodne energije ali Sirharjune, v katero je vstavljen prav ta proces. 
 
Vi vedno lahko prosite za pomoč pri denarju kogarkoli, če tako čutite. 
Vendar, kadarkoli prosite, prosite iz ponižnosti. Vendar ne zahtevajte, ker ne veste, kaj vse 
prenašate. Ker ne veste, za koga vse služite. Ker ne veste, komu vse pomagate. Ne 
obsojajte. In ne zahtevajte. Le prosite. 
 
Bodite ponižni. 
Bolj, ko boste ponižni, lažje vam bo. Bolj bodo Svetlobna ali Nebeška ali zemeljska bitja rajši 
delala z vami. 
 
Jaz bi sedaj predlagal kakšno minutko premora in prostega oddiha, da si malo oddahnete. 
Tako tudi Mi, čisto sami.  
Med odmorom pa vam Bomo tudi še nekaterim že sedaj dodali, nekaj premaknili, tako, da se 
bo obhajanje nekako strnilo in se bo res v roku 24-ih uric tudi potem zaključilo v pomoči za 
vas. 
 
Sedaj pa veselo na vaš oddih. Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasara. 
Samo še trenutek prosim.  
 
Takole. Končno lahko nadaljujemo sedaj z drugim delom, kjer so vaša vprašanja, vaša 
tematika oziroma vaša področja. 
Vsekakor bi tudi Sam poprosil, da se nekako držimo tematike, katero Smo nekako odprli, da 
morda malce nadaljujemo v tej smeri, tako, da boste res dobili še kakšne dodatne odgovore, 
podvprašanja ali karkoli drugega. Tako, da vam bo bistveno, bistveno tudi lažje šlo v 
sestavljanju ali v postavitvah. 
Tako, da, kar z besedo na površje. 
 
 »Hvala. Spoštljiv pozdrav. Spoštovani vsi – hvala za Vašo Ljubezen in modrosti. (Jasara) 
Danes bi vas rada vprašala oziroma postavila eno vprašanje, in sicer: v vseh učenjih ali 
velikokrat nam pravite, naj se ne ukvarjamo preveč z materialnimi stvarmi, ampak z 
ljubeznijo do sebe. Tudi danes ste jo zelo na široko to izpostavljali, pa me zanima, če bi 
nam lahko v zvezi s tem – kaj pomeni ljubezen do sebe, povedali kaj več? Hvala.« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Dejansko, že v predhodnemu področju Smo opevali, da je to osnova za gradnjo vsegá. 
Predvsem tudi za življenje tukaj in sedaj. 
 
Ljubezen do sebe pomeni, v naši predispoziciji ali percepciji, kako naj drugače se izrazim?, je 
to pravzaprav širitev vsegá, kar znotraj sebe tudi ste.  
Ljubezen do sebe pomeni ljubezen do sprejetja, kar ste, v kakršni obleki ali preobleki ste, v 
kakršnemu telesu ste, v kakršnihkoli očeh ste, v kakršnihkoli čustvih ste, se pravi, celota 
vsegá, kar ste. To kar ste, to je faza ali nekakšna postavitev za ljubezen. 
 
Ljubezen zajema tudi vse, kar je okoli vsegá. To je ta simbioza pripadnosti, povezave, 
nadgradnje ali nekakšne takšne predelave. 
 
Ljubezen vam govori tudi o sprejetosti drugačnih, drugih, kateri morda v kakšnih 
programih niso takšni, kot vi pričakujete, kot vi želite.  
To so morda kakšni šolski sistemi, razne umetne inštitucije vsegá, kar tukaj na Zemlji imate. 
Se pravi, ljubezen je sprejetje drugačnosti – drugačne natalitete, drugačnega pogleda, 
drugačnega govora, drugačnega izgleda.  
 
Se pravi, ljubezen je sprejetje tudi tistega, kar nekdo je in vas morda zmoti, je pomembno, 
da OZAVESTITE, kaj vas zmoti in dopustite, da je to njegova gradba. 
Ko človeku dopustite, da sam sebe zmore skozi lastne izkušnje, postavitve graditi, je to 
neomejna ali neizpodbitna ljubezen, katera vam dopušča in odpira gradnjo, nadgradnjo in 
ljubezen do samega sebe. 
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Vi poznate tudi ljubezen, kjer zajema sočutje do človeka. Se pravi, sočutje lahko imate le v 
primeru, da ste sami čutni in nežni ali iskreni do sebe. 
 
Ljubezen zajema iskrenost. Ljubezen zajema predanost. Ljubezen zajema celoto vsegá, da 
tudi živali imajo prostor v sobivanju tukaj in sedaj.  
 
Tako, da, v temu konceptu ljubezen pomeni sprejetost in odprtost zemeljskega vsegá, 
zemeljskega duhá. Se pravi, ljubezen zajema tudi sprejetost drugih civilizacij, kateri so 
izven zemeljskega ozvezdja, hkrati živijo v zemeljskemu ozvezdju.  
Tudi do duhovnih sfer, do tistih, katerih vaše oči ali vaše oko ne zaznava, pravzaprav vaš 
možgan ali vidno polje. Se pravi, do vsegá, kar se giba in nahaja v segmentu, kjer se vaša 
energija premika in je živa. 
 
To je faza ljubezni. 
 
Najmočnejša energija, kjer vi lahko naredite tisoče in tisoče korakov naprej, je faza ljubezni 
sprejetosti do telesa, v kateremu se nahajate. 
 
Telo je namreč skupek vsegá, kar vi ste, kar vi ustvarjate, kar soustvarjate – se pravi, 
bolečino, žalost, nemoč, jezo, obup – vse to se shranjuje v telesni, tej strukturi, se kopiči in 
nekako tudi drugače izgleda. Tako, da, ljudje, duše ali duhovi – morate se zavedati, da 
simbioza je prva bistvena faza ljubezni, kjer lahko vi skozi ljubezen spreminjate program. 
 
Ljubezen je torej sprejetost vsegá. Tako tudi sprejetost, da ste tukaj in sedaj.  
Ne, da se obsojate, zakaj ste tukaj in kaj, za vraga, delate tukaj? Tako kot poslušamo dneve in 
tedne in mesece, leta in tisočletja, da bi radi šli. 
In ko uporabljate besedo: »Kaj za vraga, delam tukaj?«, se vi dejansko premaknete k samim 
vragom, k bitjem vraštva, vragom in tistim energijam, bitja teme in pozabljivosti.  
 
Oni pa niso na ravni, kateri ne dojamejo. Oni so veliko, veliko nad vami. In njihova pred- 
dispozicija je, da vas pripeljati do točke zloma, da sovražite, da zasovražite in da se s tem 
spustite v njihov nivo, v njihov domet, ker oni lahko manipulirajo in obračajo vas. Z eno 
razliko – da oni točno vedo, kaj imajo za narediti, za razliko od vas, kateri ne veste in 
pozabljate, zakaj ste tukaj in sedaj v temu konceptu. 
Tako, da, tudi sprejetje drugih sfer, kateri so bistveno, bistveno drugačni. Ne Bom dejal, da 
so vragi krasni in popolni. Še zdaleč ne. Vendar, imajo pa dober fokus, dober um in točno 
vedo, kaj si želijo in kaj ne trpijo.  
 
Tako, da je to tisto nekaj, kjer vsaka beseda odpira določeno sfero. Določena bitja skozi 
besede spuščate do vas. In tudi ljubezen zajema celoto sprejemanja tudi takšnih ali 
drugačnih vrst. 
 
»Najlepša vam hvala. Pa, iskrena hvala tudi dragi Lani (Jasa) in vsem vam za to močno 
razbremenjevanje, ki ga delate za nas. Hvala.«   
 
Jasara. 
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Če Smem za vmesni čas samo še dopolniti.  
Ljubezen do Najvišjega izhaja vedno iz vas, ko vi prestopate točko ozaveščanja, da ljubite 
sami sebe enako kot Vir energije.  
Vir energije lahko imenujete kot Izvor, kot tisto nekaj, kar je nad vami – kot Bog, kot Božja 
energija, kot Luč, kot Nekaj ali Nekdo, ni pomembno.  
 
Se pravi, ko je ta enaka povezava – tako Zgoraj kot tudi Spodaj, vi ste spodaj, se pravi, se 
energije medsebojno povežejo, se naredi udarni val, se naredi tako kot sunek, kot bi 
najvišje polje najnižjega polja se skupaj sesirila, pride do udara kot nekakšne elektrike, kjer 
se plast ob plast udarita in izpodrineta vmesne prostore. In tako lahko nastane zgornji 
enako kot spodnji.  
ZGORNJI ENAKO KOT SPODNJI, kar pomeni, da lahko Najvišji sodeluje tudi z najnižjim, 
vendar le, če imate enako frekvenco ljubezni tako zgoraj kot tudi spodaj. 
 
Zato je vse, kar delate na sebi v smeri ljubezni, delate res izključno za sebe, hkrati pa 
odpirate polje in povezujete.  
In ko se zgornje polje in najnižja točka stečeta skupaj, kot bi se nekako polji zlili, nastane 
udarni val elektrike. Električna sila udari po plasti spomina in pride do prebuditve življenja 
ali NESMRTNEGA VSTAJENJA. Kar pomeni, da tisto, kar imate zgoraj je nesmrtno. Kar imate 
spodaj, je še vedno smrtno. Ko v fazi smrtnosti ustvarite vibracijo nesmrtnosti, ste si odprli 
popolno večno vstajenje.  
Vendar, do tam je še dolga pot. 
 
(smeh) 
 
Kar izvolijo, povprašajte naprej. 
 
»Pozdravljeni. (Jasara) Jaz pa se zahvaljujem za vsa znanja (Jasara), za darove. Pa imam 
neko prošnjo za otroke. Posebej, trenutno za sina, če se da še kaj rešit? Hvala.« 
 
Bomo videli, kaj lahko tukaj pomagamo. Bom Jaz odposlal dva Odposlanika in Bomo videli 
tudi danes, ko bo, Karkarjuni in še nekateri drugi obhajali, Bomo pogledali tudi na vas, pa da 
vidimo, kako in kaj lahko naredimo prav na temu področju tega zapisa. Vsekakor se Bomo 
potrudili za vas. 
 
Kar izvolijo. 
 
 »Prav lep pozdrav, (Jasara) spoštovani Gospodje,  spoštovana Lana (Jasara). Iz vsega srca, 
mojega, iskrena hvala za vso modrost, ki nam jo dajete in za vodstvo, ki mi ga namenjate. 
Jaz bi imela vprašanje sicer na tole temo. Jaz sama zase mislim, da nisem preveč 
materialna. Da mi neki denar, neka veličina ne pomeni veliko. A hkrati, včasih, skozi dan 
pa le mislim, ne – kakšen evrček več v denarnici bi mi pa prav prišel, ne? In, ko tkole, čez 
dan sanjam, tudi včasih, ne, če bi dobila kakšno vsoto denarja, ne vem zakaj, bi vedno 
najprej pomagala nekomu drugemu? Recimo, mojemu sinu, kakšnemu zavetišču ali kaj 
takega. Kako je pa to? Ali je to tudi v bistvu povezano z davnino? In včasih rečete na teh 
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delavnicah: »Zaželite si toliko, da vam bo lepo!« Kaj pa je tisto toliko, da vam bo lepo? 
(smeh) Če lahko malo v zvezi s tem kaj poveste, ker mislim, da je meja kar tanka, da 
preideš do taktiziranja, kaj bom pa s tem denarjem, pa kaj bi s tem denarjem ali nekaj v 
tem smislu. Če lahko kaj o tem poveste? Hvala vam.« 
 
Zelo mogočno vprašanje in zelo mi je všeč! 
Predvsem zato, ker, ko vi razmišljate, kaj bi bilo, če bi bilo, vi razpolagate že z denarjem, 
katerega nimate v dlani. Torej, osnova je zgrešena. 
 
Najprej morate imeti denar in potem boste razmišljali, kam ga boste porabili ali razdelili. 
Tako, da, ne obračajte nekaj, kar še nimate v dlani.  
 
Ko pa imate že v dlani denar, potem se usedite in razmislite. Ne razmislite – začutite!  
 
Morda prav vašemu sinu ne bi podarili, ker bi ga morda hoteli naučiti.  
Verjemite, ko vi nekaj razpolagate, kar še nimate v dlani, je tako, kot bi se postavljali rahle 
zastirke medsebojno. Res drži, da svoje sanje je potrebno gojiti. In če vi, v primeru, da vi res 
hrepenite po temu, da bi pomagali, se potem ustvari drugo polje. Takrat lahko razdelite 
denar. Če bi ga dobili, bi ga razdelili in bi nekomu morda prilagodili ali kaj spremenili.  
 
Kako pa veste, da bo to za vašega sina dobro ali za nekoga v zavetišču to dobro?  
Morda pa ima karmo, ker odplačuje za svoja slaba dejanja ali pa skozi to uči nekoga v sebi, 
kaj pomeni sočutnost, usmiljenost, potrpežljivost, zbranost, fokus? Kdo bi vedel, kaj vse se 
prenaša v vaših zapisih? 
 
Tako, da, vedno dajte SEBE V OSPREDJE.  
Vi imate tako lep rek: Bog je najprej sebi ustvaril brado. Pa bodite bogovi! Ustvarite najprej 
za sebe. 
Ko ste vi srečni in ne nesrečni, potem boste vi drugače gledali na situacijo ljudi, drugače 
boste čutili, bolj boste razbremenjeni, lažje boste vse skupaj razširili ali porazdelili. Tako, da, 
na temu področju vsekakor bodite pozorni na to tanko linijo. Vendar vedno, kadar boste 
začutili tisto od srca do srca, vedno doseže pravo mejo vsegá. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
 »Sicer mogoče še eno podvprašanje. Tako težko mi je sanjat o materialnosti, o nekem 
dobrem avtomobilčku ali recimo, primer, ne, ko ne čutim tega? Kako naj, čeprav si ga 
morda želim, ne, dam v te sanje svojo ljubezen, če pa mi tak, nekak, nič ne pomeni? Ali je 
to davnina? Ali je kakšna podlaga kje, ki se… Mogoče, morda še ima kdo drug s tem 
težave? Če lahko odgovorite? Hvala.« 
 
(smeh) 
Jaz Bom dejal tako: 
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Težko je res sanjariti o nečemu, kar je normalno, da rabite. Ali veste, kaj je predhodno dejal 
Karkarjun oziroma Karkansan, kateri je tudi v dopolnitvi bil v ozadju in pomagal nekako 
tolmačiti in prevajati iz 8.962 ozvezdnih in osrednih jezikov, da je vse skupaj potekalo v 
slovenskemu jeziku?  
Dejal je: »Ne sanjarite o denarju. Sanjarite o tistemu, kar si želite delati in po čemer želite 
ali hrepenite delati.« In zaradi tega toka, ker boste delali v Višini, se bo obrnil tok in boste 
dobili denar, ne da bi se kaj veliko trudili za to. 
 
OBRNITE POGLED. SEBE DAJTE V OSPREDJE. Delajte in hranite ali nahranite sebi, sebe v 
tistih malih spominih, v tistemu nečemu, kar ste hrepeneli ali sanjarili. To je tisto, kar vi 
rabite. In ko boste do te točke prešli, bo tudi denar prišel in bo tudi avtomobilček ali še kaj 
drugega. Tako, da, vse se vam bo postavilo. 
 
TEHNIKA: KAKO PRIDOBITI DENAR (posnetek 17:01) 

 
Če pa izključno kdaj resnično potrebujete res denar, pa se le 
sfokusirajte, kot bi se energija pobrala v notranjost telesa.  
Se pravi, kot bi se roke, noge in glava pobrala znotraj v telo, kot bi 
se okoli zasnovnika nagnetli. 
 
 

Dajte misel v to, da začutite – pazite to!  
ZAČUTITI morate, da ste tukaj in sedaj, v temu konceptu znotraj sebe in na podlagi tegá 
boste vi imeli občutek, da ste zdrsnili, da se nahajate znotraj. Zaznali boste to srčno polje. 
In ko zaznate to srčno polje, v katerega vstopate, takrat prosite. Takrat se od tega srčnega 
polja odzvanja energija navzgor.  
 

Ker srčno polje se nekako dva prsta nad 
popkom prične postopoma, postopoma 
gostiti in okoli srca je najmočnejše polje. 
In takrat oddajate signal, tudi če rabite denar. 
 
 

 
Vendar, sedaj, ko veste, da imate kot nekakšen mešiček ali prostor prav namenjen 
materialnemu denarju, izkoristite to. 
Tako, da, s tem se boste dejansko lahko dokopali tudi do denarja. Vendar, ne zato, da bi 
nadvladali nad drugim, vendar zato, da boste realizirali svoje sanje. Skozi svoje sanje boste 
živeli srečno dejansko do »konca« teh dni, kateri so vam namenjeni v temu popotovanju. In 
to je nekaj, kar potrebujete. 
 
Tako, da, bodite pozorni na misli!  
Misli so izredno pomembne. To je nekaj, kjer je tanka linija.  
Kadar je samo misel, brez dejanj, brez čustev, je prazna misel. Je neuporabna. Tudi, kadar 
morda malce pogodrnjate in je prazna misel, brez čustev, se ne bo nič veliko zgodilo. Je tako, 
kot bi se energija le razpihala in posula. 
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Ko pa vi podkrepite besede s čustvi, z ljubeznijo, s sovraštvom, z jezo, z besom, delate 
energijo živo. Ta živa energija lahko nastane urok oziroma odposlana misel in tako se 
energija tudi prične odvijati in postavljati. Tako, da res bodite pozorni na sebe, na svoje misli 
ali pa na tuje misli, katere tečejo preko vašega možgana. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Tudi od mene en lep pozdrav. (Jasara) Moje globoko spoštovanje vam Gospodom (Jasara), 
pa tudi Lani. (Jasara) Sem zelo vesela, da nam podajate vse te informacije. Jaz bi vas pa 
samo prosila, če bi mi lahko pač pomagali pri prodaji moje hiše. Pa upam, da tele načrte, ki 
jih imam, prosim, pa tele načrte, ki jih imam v glavi, upam, da so pravi? Pa če lahko 
kakršnokoli pomoč tukaj v zvezi s tem? Hvala lepa.« 
 
Vsekakor se Bomo potrudili za vas. Znate malce z zamikom nekaj odprodati. Vendar, znate 
imeti še neke komplikacije. Pazite na nekakšne dokumente. Papirnato nekaj dobro preverite. 
Tam se zna nekaj malce zaustavljati. Vendar, na koncu se bo vse dobro izteklo. Tako, da, 
pomemben je fokus in nič obsojanja. Bodite strpni. 
Jaz pa Bom videl, kaj lahko naredim na temu področju. Predvsem tudi z nekaterimi, s 
katerimi Bomo obhajali, Bomo tudi pogledali na to področje. Se Bomo potrudili za vas. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
 »Lep pozdrav. Jaz vas lepo pozdravljam (Jasara), posebej Lano in vas Gospode (Jasara) in se 
vam zahvaljujem za to čudovito tehniko. Mene zanima, kako lahko nekomu pomagaš, če je 
recimo v dolgovih in ni toliko čutno zaznaven in želi narest, recimo, neko tehniko oziroma 
vizualizacijo?« 
 
Kadar nekdo ne čuti teh energij, se pravi, da ne začuti teh tehnik kot blizu, to Bom nekako 
tudi malce obširno nekako uporabil zato, da bodo morda tudi drugi malce razumeli.  
 
So posamezniki, kateri so morda kot sledilci Nas samih.  
So posamezniki, kateri niso ravno sledilci Nam. Smo jim morda trn v peti in Naših postavitev 
ne sprejemajo. Takih ne tiščite skozi. Zakaj? 
Zato, ker so še v fazi, kjer imajo še popoln nadzor in popoln um in razum. 
 
Duše, katere veliko razmišljajo, veliko planirajo, veliko taktizirajo in veliko poskušajo 
razumeti in nadzorovati, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je tisto nekaj, morda, kar je 
zapisanega bolj ovrednoteno in kar je morda tržil ali uporabljal, da je tisto malce bolj 
verodostojno – takšnih ljudi ali duš ne prepričujte oziroma jih ne poskušajte vpeljati v te 
postavitve, dokler oni ne začutijo tegá.  
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TEHNIKA: DELANJE, PRESLIKAVA TEHNIKE DENARJA NA DRUGEGA (posnetek 22:15) 
 
Se pravi, šele tisti, kateri dozorijo, pridejo v fazo iskanja. Takšnim pa vi lahko naredite 
tehniko tako, da ga nekako preslikate na sebe, kot bi njegovo skico ali njegovo sliko lahko 
prenesli na sebe, kot bi ga dali pred seboj in na njemu naredite identično. 
 
Vendar, pazite! 
Kadar ta oseba ni dovolj dorasla, se pravi, da je še otrok, vi lahko mnogo naredite na 
njemu, ne da bi se on tega zavedal. 
Ko se energija vrača k njemu nazaj, se pravi, kot ustvarjena energija, potem njegovi vodniki 
preskenirajo, ali je to dobro za njega ali ni? 
V določenih primerih znajo kaj izničiti, v določenih pa celo dopustiti, da kaj ostane, če je to 
v doprinos njemu in njegovemu zorjenju. 
 
Kadar so ljudje, duše, starejši in so nekako, morda mentalno nerazviti in imajo težave 
morda z življenjem tukaj in sedaj, običajno takim ljudem lahko zelo veliko doprinesete, 
zato, ker vsaka frekvenca, katero boste darovali, bo boljša od tistega, v kateri se on 
trenutno tudi nahaja.  
Predvsem pri bolnikih s shizofrenijo, duševnih stiskah, duhovnih ljudeh, kateri so se izgubili 
in ne najdejo svoje prave poti, se pravi, s tem lahko naredite veliko dobrega.  
Ker se s tem ustvari le ena energija, predvsem, če delate to denarno energijo, ker je to zelo 
zemeljska in trdna zemeljska, lahko veliko doprinesete. Ker to je frekvenca, v kateri večina 
duš se še nahaja in še vibrira. 
 
Kadar pa želite delati druge tehnike in pri teh tehnikah želite biti uspešnejši, je 
pomembno, da imate zgrajeni sami sebe. Hkrati pa, da začutite, da je ta posameznik 
dejansko sledilec Svetlobe in ne Teme. 
To je tako, kot bi hoteli nekoga programirati in ga usmeriti v Svetlobo, v tisto sočutnost, 
hkrati pa bi bil on nagnjen v to, kako nekoga razsekati, morda kakšno živalico razdeliti, se 
pravi, nagnjen je čisto v drugo smer, brez čustev.  
 
Tako, da, pomembno je, da začutite, ali ima človek tisto nekaj, kar je toplo. Ne razmišljajte! 
Začutite! Tam znate imeti velikega uspeha. 
Vendar prav tehnika, katera je v povezavi z denarjem, lahko delate komurkoli, kjerkoli 
skorajda zato, ker je zelo na bazi Zemlje in imajo vsi to postavitev, ali se povezujejo navzdol 
ali navzgor ali so v tej vmesni fazi. Se pravi, tukaj lahko imate zelo zelo veliko uspeha prav v 
tej postavitvi. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala Lani in Gospodom, Vam. (Jasara) Bi samo rada vprašala, če na poslovnem 
področju prav razmišljam oziroma, če je čas, da od tam odidem?« 
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Pri vas je tako – kdor ne reskira, ne profitira. Reskirajte in boste profitirali. 
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pa prosim še za pomoč.« 
 
Vsekakor, da. 
 
 »Lep pozdrav in hvala Lani in Gospodom za vso učenje in modrost. (Jasara) Jaz bi pa imela 
eno vprašanje, in sicer, mene, v mojem poslu, mnogokrat čez dan zajamejo skrbi, katere 
sicer vidim, ampak bi vprašala, na kakšen način se dvignit nad skrbi?« 
 
Skrbi, ko nastanejo oziroma, ko se oprime, se to oprime bitje. To je shramba. 
Ko imate vi tok dneva, vi, na primer, zjutraj, ko se zbudite, ko odprete oči, pričnete gledati – 
ali pozdravite ali ne pozdravite, se pravi, se secirajo dotiki, pogledi, pohvale, besede, čustva. 
Se pravi, to je tako, kot bi vsak moment vašega časa dejansko raztresli kot mivko. Si 
predstavljate, da zgrabite mivko in jo stresate? Tako se stresa vsak detajl vsakega spomina. 
Ali, na kakšen način, kaj vi pomislite, kako pomislite, zakaj pomislite, kako se nekoga 
dotaknete, kakšna imate čustva, kakšne imate besede? Ali ste sočutni ali ste hladni? Ali ste 
vzgojni? Se pravi, vse se secira. 
 
V določenemu momentu je prostor, v katerega se daje NEGOTOVOST.   
Tam,  kadar je negotovost in ko vi dodajate prah ali zapise negotovosti, se ta negotovost 
vedno bolj kopiči.  
 
V nekemu momentu iz vas pride misel in se od določenega posameznika ali dogodka, 
kateri vam povzroča strah, odbije vaša energija, vaša misel ali občutek od njega nazaj, se 
vrine ali trešči v to energijo shrambe, se pravi, tega pepela ali tega drobljenčka, spomina, 
strahu in strah ali energija strahu oživi. 
Takrat energija postane živa energija in ta energija prične govoriti, šepetati, se zlivati z vami 
in zato kar pride od nekod, se zlije k vam in vas spravi v neprijetni položaj. In ko strah naredi 
svoje ali, ko on naredi svoje, se znova zlije nazaj. In znova nastane mir. 
 
In to je to. To niste vi.  
To so spomini, trenutki tekom tega življenja. Se pravi, to so ti momenti, kateri se razdelijo in 
razčlenjujejo in razpihavajo. 
Zato bodite zelo pozorni na to, na tok dneva – kako gledate, kaj govorite, kaj čutite, kako 
pristopite. Ni vse misel. So tudi besede. So tudi dejanja. 
 
Če včasih koga ne morete ali bi ga nekako odposlali od sebe, se rajši odmaknite vi, čisto sami, 
da se umirite, ker drugače delate sito vseh teh energij. 
 
Tako nastane strah. Tako nastane ljubosumje. Tako nastane zavist. Tako nastane zloba. Ne 
pa ljubezen. 
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Ljubezen pa imate pridobljeno oziroma preneseno, ker ste iz tega vira. Tako, da, ljubezen 
je edina najmočnejša energija, katera zmore izničiti, spremeniti, zmanipulirati in preobrniti 
tako strah, tako zavist, tako sprejemanje, tako telo, tako sočloveka, someščana, živali ali 
katerikoli prostor ali vsako živo ali neživo bitje. Se pravi, HARMONIJA. Na to bodite pozorni! 
 
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI STRAHU (posnetek 29:56) 
 

In ko zaznavate strah, ko pride ta strah, se v telesu kot 
zasnovnik le obrnite naokoli, v levo smer. V LEVO. Kot bi 
se znotraj v telesu hoteli obrniti kot babuška v babuški – 
tiste lesene lutkice, katere imate, se pravi, tako se obrnete 
znotraj, z mislijo na ta strah in boste videli bitje.  
 

 
In šele takrat boste dojeli, kako ste majhni, kako vas bitja manipulirajo in demanipulirajo. 
Dajejo vam nazaj vašo kristalno sliko tegá, kaj vi ste, kaj vi razmišljate, kaj vi čutite, kaj vi 
soustvarjate ali postavljate.  
 
Tako, da, vse izhaja iz vas. Če ne čisto iz vas, iz zasnovnika, iz zadnje živečega, pa iz 
sočlovekov, sobitij, iz vsegá, kar vas sestavlja ali povezuje. Od tistih, katerim vi morda 
razbremenjujete karmo ali zapise. 
Tako, da, na to bodite pozorni!  
 
In ko zaznate to bitje, se bo samodejno zlilo navzdol in se bo zlilo čisto v podplate in strahu 
več ne bo. Tako strah zasačite. 
 
Tako nekako lahko zasačite bitje manipulativnosti, kateri vas prepričuje v nekaj, kar veste, 
da ni prav. Kot bi vam sam vragec sedel na levi rami in na desni rami, kot bi imeli angela, 
kateri vam govori dobro, ta pa slabo. 
Se pravi, obrniti se je potrebno v telesu in takrat ga razorožite in v trenutku energija se 
spusti navzdol, ker ste ga videli, zapazili in ni več skriven. In ko ni več skriven, se on umiri in 
vi dojamete. In ko vi dojamete, razumete. Ko razumete, lahko spremenite, lahko 
sprogramirate in na novo zaživite. Tako, da, to je ta koncept te energije. 
 
»Iskrena hvala.« 
 
Prosim. 
 
 »Zdravo. (Jasara) Jaz bi se povrnila v območje denarja, ne. Na primer, da se naredi 
komurkoli posilstvo vplivnega moža. On skrije dejanja in podkupi ljudi, ne.  Da se skrije 
dejanje. Kako vi to vidite? Kako gledate na tole? Ne, ker ogromno korupcije se dogaja v 
Sloveniji.« 
 
Kadar so posilstva, so običajno PODOŽIVLJANJA nečesa, kar je, žal, že bilo. Vendar, žrtve se 
velikokrat izražajo, da niso bile pobudnice za to, da se je zgodilo posilstvo ali, da se je zgodilo 
nekaj slabega. In dejansko tudi niso. 
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Vendar, ker se jim je v davnini to že dogajalo, so tisti, kateri povzročajo slabo, na 
PREIZKUŠNJI. In, ko so na preizkušnji, se pravi, se za žrtev lahko znova ponovi dogodek in 
tako ta nekdo, kateri je slabi, na primer »slabi« ali nedozoreli, znova poskuša nadzirati, 
manipulirati in se izražati preko posilstva.  
 
Vendar, pri posilstvih je vedno davnina. 
To ni nekaj, kar bi bila duša kar tako iz nečesa izbrana, da bo morala to preizkusiti, da se bo 
naučila. Ne. Tukaj, pri posilstvih ali pri odraslih in otrocih, ali pri istospolnih ali takšnih ali 
drugačnih, se pravi, tam, kjer je spolnost, so vedno davninski zapisi. To si pomnite in 
zapomnite! 
 
Žrtve običajno doživljajo razne travme. In ne zaradi tega posilstva tukaj in sedaj, vendar 
zaradi davnine, ker so že v davnini prestopile. 
Če pa samo žrtev pogledamo lahko tisočletja nazaj, pa bi morda našli različne vzroke. Morda 
je sama sprojicirala. Morda je sama naprosila nekoga, da je nekomu nekaj naredil. Morda je 
sama nekoga prelisičila in ga usmerila, se pravi, tisočletja nazaj je lahko vedela, kaj se bo 
zgodilo, pa je zavestno postavila ta program. 
 
Tako, da, žrtev je lahko zelo pozitivna ali zelo negativna. Lahko, da se je skozi življenja 
naučila odpuščati ali pa tudi ne. 
Vendar, kadar se zgodijo posilstva, na čustveni bazi osebe – moški, ženske, otroci ali živali, 
zelo močno trpijo, zato, ker vedo, da se jim je zgodila krivica.  
 
In takšni ljudje morajo še posebej delati na občutku LJUBEZNI. In prej, ko najdejo ljubezen 
v sebi, se pravi, in se začnejo povezovati s svojim virom, bolje njihova energija odpuščanja 
je mogočnejša, bolj so hvaležni za ta občutek tukaj in sedaj in prične razpadati ta nemoč.  
In ko prične razpadati ta nemoč, se posilstvo ali zapis zapisa posilstva razblini, kot bi se 
razpihal in se več v ponovnih rojstvih ne reinkarnira ali pa se ne prenaša drugam. 
 
Kadar pa žrtev prevzame posilstvo na sebe, na primer, zaradi drugih družinskih članov, zaradi 
morda nekoga, na katerega je bila navezana in namesto njega podoživi posilstvo, pa 
pomeni, da bo na koncu življenja ta zapis ali kos zapisa dejansko podarila nazaj tistemu, za 
katerega je ta oseba živela. 
Tako, da, različni so segmenti na vsakega posameznika. 
 
To je tako, kot bi dejal – ni enakega pravila tudi za ljudi, kateri si vzamejo lastna življenja. Ali 
da bodo šli s popolnim poškodovanim telesom nazaj in v ponovno, isto postavitev, ali pa 
bodo šli le s poškodovanim telesom nazaj s polno harmonijo, s polno globino. Se pravi, znova 
je zavisi od posameznika. 
 
Tako, da, Jaz bi vsaki žrtvi dejansko svetoval, da veliko dela na spoznavanju samega sebe, 
svojega jaza. Predvsem poskuša izpustiti in nekako razpustiti to energijo in nekako stopiti 
naprej in pričeti graditi na telesni strukturi, da se oseba dobro počuti v telesu, v kateremu 
je. Da sebe sestavlja in postavlja in počasi, počasi odda drugačno frekvenco. Spozna osebo 
svojih sanj in se počasi tudi ta zapis sprogramira, ali spremeni ali pa razblini.  
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Je pa vsekakor težko za vsako žrtev. 
 
 »Gospodje, omenila bi pa še tole, da zelo težko pridem do tistega, kar mi pripada. Se na 
vse načine trudim, ampak ne pridem. In sem se zdaj odločila, da življenje vzamem v svoje 
roke in vas prosim za podporo le pri tem, da ustvarjam svoje življenje tako kot si jaz želim. 
Hvala lepa vam.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
To je tako tanka linija med tem, kaj je prav in kaj ni prav? Kaj vi mislite, da je tisto nekaj, kar 
vam pripada in kaj drugi mislijo, kateri vas vodijo, da na podlagi vsega celovitega – 
davninskega, sedanjega, predhodnega postavijo neko silhueto. 
 
Jaz se ne Bom postavil niti na vašo stran niti na njihovo stran. Vsak zagovarja svoje stališče. 
Vsekakor pa vas poskušam razumeti, da želite imeti nekaj zaprtega in postavljenega tako, da 
boste vi v temu momentu videli, da je za vas dobro. 
 
Jaz Bom dejal kot nevtralna oseba, katera ni povezana niti z vami, niti z vašimi vodilnimi. 
Kako pa veste, da je prav to, kar vi pričakujete oziroma si želite, najboljše od najboljšega za 
vas? Morda pa to ravno ni tako!  
Morda pa skozi takšno izkušnjo vi desetkrat hitreje zorite, deset korakov več naredite in 
sebe hitreje premaknete naprej. 
 
To je takšna celovitost, kjer je zemeljska energija ali postavitev prej omejitev kot pa 
razbremenitev.  
Tako, da bi vam Jaz preprosto svetoval: vi le sledite svojemu srcu, občutku. Vendar, nič ne 
obsojajte. Nič ne zahtevajte. Le preprosto bodite in opazujte.  
Ko boste opazovali, boste hitreje spuščali energijo in se bo energija hitreje transformirala za 
vas in boste lažje nekako vse skupaj postavili. 
 
So pa, vidim tudi tukaj po zapisih, že nekaj delali tudi za vas. Kar nekaj. Tako, da, vsekakor 
boste na koncu zagotovo dobili vsaj en velik kos tegá, kar si v življenju želite, boste tudi 
zagotovo dobili. 
 
Kar izvolijo naprej. 
 
 »Dober dan. Hvala za vse. (Jasara) Zelo cenim to, da so posnetki zastonj na YouTub-u, to 
mi je tak fajn. (smeh) Mislim, pač, dosegljivi, no. Ja no, je veliko vreden, res, hvala. 
Vprašala bi zaradi sebe, zaradi, ko imam tak, občasno vznemirjen um, ne. Sploh, če stojim. 
To opazim, da je, full mi pomaga takrat, če se uležem. Pa me zanima, zakaj to? Pa kaj je 
to? Pa, če je rešitev to, da bi se preselila, me zdaj zanima, če je to rešitev? Pa če imate kak 
nasvet ali pa mnenje glede tega, no ali pa… Pa prosim za pomoč, no. Hvala.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Vsekakor se Bomo potrudili tudi za vas. Bomo videli, kaj lahko vam tukaj pomagamo. 
Pomembno je, da je vaš fokus čutnost, da res začutite, da je to tisto nekaj, skozi kar vi 
lahko premikate dogodke. 
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Kadar vi začutite in s to čutno energijo dopolnite dogodke, lahko desetkrat hitreje obrnete 
kot, če samo besedno obračate oziroma opazujete ali postavljate.  
 
Bom vsekakor odposlal enega ali dva Odposlanika, pa da vidim, kaj lahko na vašemu 
področju še kaj naredijo ali postorijo. Bom videl, kaj lahko tukaj še pomagamo ali 
doprinesemo. Tudi okoli poldruge, med poldrugo in poltretjo uro boste vi obhajani, tako, da 
bomo videli, kaj vam lahko tukaj pomagamo. 
 
Jasara.   
 
 »Topel pozdrav tudi z moje strani (Jasara) in ponižna zahvala gospe Lani in vsem Bitjem 
Luči za vsa znanja in pomoč, ki nam jo dajete. Bi pa v povezavi z današnjo tematiko rada 
vprašala, če, oziroma vas prosila, če nam razložite, kaj pa lahko naredimo v primeru, tudi, 
če pozitivno poskušamo razmišljat oziroma uporabljamo vse te tehnike, ki ste mi jih, ki ste 
nam jih danes prijazno podali, ko gre za karmične dolgove iz davnine? Hvala lepa.« 
 
Kadar gre za karmične dolgove iz davnine, se pravi, v primerih, da ste vi porojeni, na 
primer samo za to, da rešite težavo denarja v svojemu življenju in se naučite nekaj iz tegá. 
Res, resnično, kadar je fokus le denar in osnovno pravilo reinkarnacije samo zato, da ste se 
vi reinkarnirali nazaj, pomeni, da je vaša situacija, kar se tiče denarja, zelo obtežena. 
V takšnih momentih vi običajno ne delate samo svoje karme, vendar običajno na dva ali tri 
dela – tudi družinska, tudi neka skupinska in tudi vaša odločitev. 
 
V takšnemu primeru bi Jaz predvsem svetoval, da je pomembno, da se zavedate, kdaj je 
karma izživeta. In takrat, kadar greste na izživetje karme, kadar je karma izživeta, je zapis 
izpraznjen in imate brezobremenitveni čas.  
To pomeni, da je vse, kar postavljate, kar se tiče denarja, izključno na to življenje, na ta čas, iz 
tega momenta.  
Zato je ta gradnja in tudi ta doprinos morda kakšnih tehnik, kakšne podpore, zelo doprinos. 
Doprinese zato, ker svoje misli usmerite tako, da na novo sebe sprogramirate.  
 
In vse je program. Cela Zemlja je program. Nič drugega! 
Program je tisti, kateri vas potem premakne v zavedanje, v ozaveščanje, v te postavitve, pa 
hkrati tudi spomine ali preoblikovanja. Tako, da, v takšni strukturi bodite pozorni na to! 
 
Kadar imajo posamezniki izčiščeno karmo, se jim običajno tudi, kar se tiče denarja, dosti 
hitreje vse skupaj odvije.  
Vendar, nastaja tanka linija med tem, kaj vi mislite, da je dobro in koliko vi mislite morda, da 
rabite denarja, da vas to osvobodi, koliko pa se vaši čuvaji odločijo za to, da je za vas dobro, 
ker imajo določen vpogled, kaj prinaša ali doprinaša. 
 
Včasih se vam bo dogajalo, da boste v določenemu obdobju morda imeli kar konstantno 
premalo denarja, kar konstantno, kot, da bi se nekaj zaustavljalo.  
To govori o dejstvu, da se vi ne učite delati z denarjem, vendar, da vi morda postavljate 
druge predispozicije – ali na odnosih ali na povezavah med ljudmi ali med kontakti.  
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Tako, da glejte širše in vam bo bistveno lažje in našli boste vir, zakaj vam morda nekdo drži 
denar in čaka, da vi morda nekoga prenesete, premaknete ali se povežete. 
 
Ko se denar sprosti, vam se kaže tudi neka tujina, neka tuja postavitev, tako, da, vsekakor 
bodo pri vas velike spremembe. Vendar, na koncu boste zadovoljni tudi, kar se tiče denarja, 
dokler boste pač denar imeli v obstoju. 
 
 »Lepo pozdravljeni Gospodje (Jasara) in pozdravi tudi Lani. Najlepša hvala za vse daritve, 
za vse vaše učenje. Srčna hvala. (Jasara) Danes imam eno vprašanje in eno prošnjo. Pravite, 
da naj bomo kot majhni otroci. Zdaj me pa zanima – danes naši otroci letajo od šole do 
enega krožka, do drugega krožka in tako naprej. V bistvu, cel čas letajo okoli in pač, 
prisostvujejo na raznih koncih. Zdaj me pa zanima, a imajo oni sploh še čas za sanje in za 
tako ustvarjanje?« 
 
Ta program, v kateremu se nahajate, je najboljši program demonskega stvarstva, ker otroke 
dejansko zapolnete zato, da delajo, da se povezujejo, da bodo lažje sledili sistemu in lažje 
funkcionirali v sistemu, da boste dobili v bodočnosti – ne vi kot posamezniki, posameznica, 
vendar drugi, nove ovčke, kateri bodo sledili, jih nekako hranili. In vse to je nekako 
prepleteno. 
 
Takšni otroci imajo malo sanj, malo časa za sanjarjenje, ker je tisto nekaj, kaj morajo narediti, 
ker ali starši zahtevajo ali soljudje zahtevajo, se pravi, so vedno pritiski na tisto nekaj, kaj oni 
so v določenih krožkih. 
 
Ti krožki otrokom dejansko lahko doprinašajo nekaj miru, hkrati pa prinašajo veliko 
nekakšne razprtije. Zakaj? 
Zato, ker jim primanjkuje časa za njih in hkrati tudi za igro. 
 
Če pogledate novodobne ali sodobne otroke, so več ali manj vpeti v določene programe in 
zahteve ali izbrane zahteve, kjer so starši izbrali za njih tisto, kar se je staršem zdelo zelo 
modro, zelo plemenito, da njihov otrok zna, ve ali hoče. 
To je tisto nekaj, kar je morda najtežje od najtežjega.  
Vendar otroci, kljub temú, najdejo prostor, predvsem do nekakšnega devetega leta in pol, 
nekako najdejo vmesni čas v času polsna, ko oči priprejo, se potopijo v drugi svet, v drugo 
igro, v kreacijo nečesa. Vendar, je pa res, da otroci, kateri so preobremenjeni, imajo manj 
časa za sanjarjenje in za postavljanje svojega fokusa, zaradi česar so tukaj in sedaj. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Zdaj pa še prošnja. Naša dobra kolegica, ki tudi hodi na ta predavanja – vi veste katera,  
(Vidim), je imela, eno, pač nesrečo, ker ji je ena žilica počila. Je bila nekaj časa v komi in 
zdaj je v okrevanju. Jaz bi lepo prosila,  če bi jih lahko pomagal?« 
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Vsekakor vidim, da se je za to gospo že zavzela tudi ena oseba in se je tudi iz Neba veliko 
delalo za njo. Vidim pa, da se je zaradi te osebe veliko krivic dogajalo neki mlajši deklici. 
Vendar, ni pomembno!  
Pomembno je, da bo oseba nekako nadgradila sama sebe in obnovila. Saj se bo postavila 
nazaj. Vsekakor pa jo Bom Jaz osebno in osebno obhajal, če Mi to dopustite, pa ji Bomo še 
kaj doprinesli. Vsekakor pa bo kaj kmalu se boljše nekako nahajala v svoji energiji. 
 
»Prosim in najlepša hvala.«   
 
Jasara. 
 
 »Najprej en lep, sončen pozdrav vsem vam Gospodom in gospe Lani. (Jasara) Potem se 
vam ponižno zahvaljujem za vse darove (Jasara), za vsa obhajanja, ki ste mi jih za nazaj 
naredili. (Jasa) Obenem vas bi pa lepo prosil, če mi lahko pomagate pri nakupu hiše, ker 
imamo zdajle v planu. Za novi posel, katerega izvajamo – če smo na pravi poti? Pa v bistvu, 
še enkrat hvala lepa. Aha. Pa še eno vprašanje imam: ali mogoče, se prav, reptili tudi 
vplivajo na potek glede denarja?  (Uuhh.) Hvala.« 
 
Najprej bodite pozorni na nek podpis nekega dokumenta ali bolje, neke pogodbe v 
poslovnemu segmentu, da vas ne bodo žejnega peljali čez lužico. Pazite to! Na to bodite 
pozorni! 
Dobro preglejte vsako postavitev, vsako zapisano besedo in da bo zapisano, kar se boste 
DOGOVORILI. Dvakrat ali trikrat preverite, da boste res dobili vse tisto, da bo dobro in 
pošteno za vas, ker vam kaže neka opeharjenost. 
Tako, da, pazite to, da ne bo kaj nekako se nekaj izvilo. Če boste opazili, boste lahko temu 
se tudi IZOGNILI, ker bo tako kot nekaj, kar se da popraviti. Vendar, vedno vse ob svojemu 
času. Tako, da na to bodite pozorni. 
 
Kar se tiče nakupa hiše, to boste izpeljali. Ne vidim tukaj nekih večjih težavic ali prelomov. 
Znate le izbirati in se nekaj še nekako pogajati o nekih postavitvah. Vendar, na koncu se bo 
vse dobro izteklo. Le pazite, da ne boste nekako prekomerno šli v neki večji izkupiček, kot pa 
bi bilo prav. Rajši manj in malo potem dodajte in boste dobili vse tisto, kar si želite oziroma 
nekako pričakujete. 
 
O REPTILIH 
 
Kar se tiče reptilov – da. Reptili so eni izmed vodilnih energij v svetu Zemlje. Reptili so tisti, 
kateri nadzorujejo svet. Reptili so tisti, kateri nadzorujejo mali možgan. Saj je njihov 
možgan. To vam je sedaj že čisto popolnoma jasno. 
 
Amerika je več ali manj vodilna. Vodstva so nekako vodena prav iz teh smeri.  
Reptili so tisti, katere tudi vidite preko postavitve komunikacije, predvsem preko oči. So pa 
nekako brezčutni. In to je tisto, kar se tudi zaznava v segmentu teh postavitev. 
 
Drugače pa – reptili. O reptilih bi lahko kdaj imeli kakšno druženje, vendar Mi se običajno 
temu kar majčkeno izognemo, ker to je dosti težka tema, prinaša veliko strahu, veliko 
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negotovosti, veliko moralnosti. Vendar, vse vojne so bile v povezavi z nadzorom reptilskega 
sveta.  
Reptili so tisti, kateri se povezujejo s civilizacijami. V osrednjem delu Zemlje je nekaj 
civilizacij, fizičnih, kateri so nekako okronani in so v osrčju Zemlje. 
 
Osrčje Zemlje nima enega jedra. Ima dva sonca in eno luno.  
Vaša Zemlja ni to, kar vi mislite. Ni to, kar vi predvidevate. Če bi Zemljo prerezali, bi našli dva 
sonca, eno luno, vmesne svetove, prostore, v katerih živijo tudi med njimi reptili.  
 
Sedem civilizacij, tako kot bi dejali, pri vas imate človeka malce rjave kože, malce bele kože, 
malce takšne in onake, se pravi, takšnih različnih segmentov. To je tisto nekaj, na kar bodite 
pozorni. 
 
Sedem vrst reptilov imate, najmanj, v gibanju prav v planetu Zemlje.  
Trije so na planetu Zemlje, se pravi, hodijo med vami in rahlo imajo višjo vibracijo.  
Več kot dvanajst pa jih preliva ljudi in manipulira ljudi. Nekateri reptili se povezujejo prav s 
sektami, s skupnostmi darovanja, žrtvovanja. 
 
Predvsem, če pogledate na piramide in vidite na piramidah simbole čaščenja, bogovov in 
božanstev. Kaj vidite na piramidah? 
Oblike krokodilov z različnimi psalmi, z različnimi detajli, z različnimi podaritvami, darovanji, 
žrtvovanji, čaščenji. Se pravi, to je nekaj, kar so reptili. 
 
Med njimi, na samih grobiščih, grobnicah opazite črke. To bi morali opaziti – Č, Ž in Š. 
Slovenčki imate svojo pisavo v Egiptu, iz koder izhajate oziroma iz koder še v globini 
nekako nastajate ali izvirate. 
 
Tako, da, poglejte dobro na piramide. Boste našli in osupnili. Boste našli sami sebe. 
 
Reptili so tisti, kateri se javno pokažejo in jih častijo in jih častite in jih bodo še nekatere 
civilizacije častile.  
So blazno dobri manipulatorji in imajo ogromen nadzor nad denarjem. Vse, kar je umetno 
postavljenega.  
 
Vendar, da imate na planetu Zemlja toliko civilizacij ali nekako prostorov namenjene 
reptilom je le zato,  ker so bili oni tisti, kateri so prvobitno se nahajali na Zemlji. Potem pa so 
poniknili in poskrili v globino in v osrčje Zemlje. 
 
Na Antarktiki, na predelu različne nižine in višine in ob ekvatorju imate izhodne in vstopne 
točke, prostore. Tudi v Italiji imate vstopno točko, kjer lahko spustite se v notranjosti in se 
lahko tudi srečate z reptili, če se že želite. Vendar, niste ravno zaželjeni. Vam že v naprej 
povem. 
 
To so zelo zanimive civilizacije, katere so dejansko tako kot krokodili, kuščarji. Dosti višji od 
vas, vendar izjemna inteligenca. 
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Oni vibrirajo na takšni stopnji frekvence, da vaš možgan to zelo težko zaznava in jih skorajda 
ne vidite. 
 
So pa tisti, kateri mnogokrat posiljujejo fizične žene.  
Ženske, katere ste morda, ali pa moški, doživeli posilstvo, kjer vas nekaj peče, kjer je tako, 
kot bi dejali, velika cev, na koncu pa gorljiva lučka, je to njihov penis. Nič drugega. Tako, da 
boste vedeli, kdo vas pravzaprav posiljuje. 
Naša Mala deklica je nekaj narobe razumela. Mislila je, da je raziskovanje. So pa posiljevanja. 
 
Reptili so tisti, kateri so hoteli celotno človeško populacijo zasužnjiti. Zato imate ljudje dva 
možgana in še češariko. 
Vi bi lahko uporabili le češariko. Ne velikega, niti malega možgana ne bi uporabili. Tako, da, 
ne rabite vsegá. To je dodaten balast. Za koga? Ne za vas.  
Za vse tiste, kateri sodelujejo z vami ali manipulirajo z vami. 
 
Tako, da tisti, kateri ste izpustili reptila iz sebe, se pravi, so tehnike kristalov, čiščenja 
kristalov v malih možganih, pomeni, da njihove zasnovke izderete iz malega možgana. 
Dokaj takšna delikatna postavitev.  
Vendar, če delate po nekih zaporedjih, se čez nekaj tednov začuti, kako reptil zapusti vaše 
fizično telo. Koga malce strese ali nekako prestraši. Vendar, na koncu vi vzgajate reptila – ne 
on vas. Vi njega. In kar vzgojite, to potem tudi kot nekega pomočnika tudi pridobite. Tako, da 
v temu kontekstu vsekakor, vsekakor znate še srečevati marsikoga. 
 
Znate pa zelo zapaziti reptilsko civilizacijo. 
Reptili so zelo zelo intuitivni, zelo manipulativni, zelo hladni, brezčutni. Oni vedo, kaj 
hočejo – denar, vlada in postavitev. To je njihova zmaga. To je tisto, kjer so oni doma. 
 
In če bi se vi le malce skozi zgodovino, tudi skozi druge religije sprehodili, tam, kjer imate 
upodobljenega »krokodila« ali nekakšnega reptila, pomeni, da so oni živeli v simbiozi s 
človekom, z ljudmi v času Egipta, egipčanskega časa in so pomagali tudi pri graditvi 
piramid. 
Piramide niso nastale kar tako, zato, ker ste se vi nekako spomnili, da imate mišice in lahko 
te bloke postavljate in sestavljate. Takšne genialne ideje so prehajale skozi njihove misli, 
skozi njihovo postavitev, hkrati pa tudi suženjstvo. 
 
Tako, da, pod marsikatero piramido se nahaja tudi njihov sveti prostor in gredo tudi v 
globine. Tako, da tisti, kateri ste bili že v piramidah in kateri ste se spuščali v njihove svete 
kraje, zaznate živo energijo, katera vas kar zvibrira, vas telesno kar privzdigne in lahko 
skorajda lebdite na svetemu kamnu ali svetemu prostoru. 
In pod temi svetimi kamni so sveti prostori prav za njih. Tako, da, vse je tukaj prepleteno. 
Tako, da, nič si zatiskati oči. 
 
Niso pa bitja, da bi se jih morali bati.  
Oni so tisti, kateri živijo z vami. 
 
Predvsem je pomembno, da vi veste, kaj si vi želite.  
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Oni imajo lahko popoln nadzor.  
 
Če ste vi ljubezen, če vztrajate v ljubezni, če želite biti simbioza in razumevajoča enota, 
vam nihče nič ne more, zato, ker nihče ne more vplivati na vas, razen s strahom, ker vi 
popustite pod plastjo strahu in zdrsnete navzdol. 
 
Tako, da, Slovenčki, pogumno naprej!  
Gradite sebe v smeri ljubezni, potrpežljivosti, strpnosti. Ne obsojati. Pomagajte si drug 
drugemu. Ne bodite zavistni. Veliko ste se spremenili.  
Malce vam tu in tam še kaj zmanjka, vendar, vsaka rast nekaj prinaša. Nekaterim malce več 
trpljenja, nekaterim malce manj. 
Pomembno je, da ste v harmoniji s časom in zavedanjem. 
 
S temi besedami bi se Jaz tudi počasi poslovil in vam pravzaprav zaželel eno res lepo 
popoldne in veliko miru in harmonije znotraj sebe. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


