UROKI IN OSVOBODITEV
Vodi: Lana, Vrhnika, 28. maja 2016
Samo še malo prosim.
Jankara.
Takole. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se zbrali za vas. Danes
bom Jaz Tisti, kateri bom spajal, povezoval in nekako sebe podajal v posvete, v razkrivanja,
odkrivanja in različne postavitve.
Danes bom Jaz Tisti, kateri bom prepletal svet vesoljnega stvarstva vsegá. Tako zgoraj kot
tudi spodaj. Danes bom Jaz Tisti, katerim bom prepletal vso mogočnost energij rušenja
nasprotnega pola ljubezni.
Ljubezen Zgoraj – sovraštvo spodaj. Čutne naravnanosti pa so pravzaprav tiste, katere bodo
danes, v najmogočnejšemu posvetovanju, tudi povezane z Menoj ali z vsemi nami.
Kako bi sam sebe opeval? Morda le Kralj Teme.
Enkrat Sem sodeloval z vami, pa ste trepetali pod Menoj ali zaradi Mene. Ne bojte se!
Jaz Sem Tisti, kateri dopuščam izničenja in dopuščam razkrivanja, da je to tisto nekaj, kjer
lahko rešite sami sebe, svoje svojce, svoje bližnje, tiste, kateri so vam dragi ali manj dragi.
Ali pa čistim tujim energijam ali posameznikom.
Kako pomagati? Kako zrušiti? Kako postaviti steno ali pa odblokirati sistem?
Podajal vam Bom razkritja in odkritja. Vendar, pomnite in zapomnite si!
Ne uporabljajte znanja ali veličine v to, da iz tegá izpeljete zlo! Če boste to znanje, to
modrost, to rešitev uporabljali za rušenje ali za nasprotno polje, zaradi česar Jaz nisem
tukaj, ampak zato, da podam razkritja in znanja, vam Jaz dajem besedo, da v posmrtnemu
vstajenju boste gnani, izgnani in podani k zlom. Nobenega utelešanja več, vendar le
trpinčenje.
Pomnite in zapomnite si to!
Če boste znanje uporabljali za to, da daste dlan ob dlan zlu, postanete zlo in ostanete zlo in
boste v svetu teme, kraljestva »pekla«. Pekel je mila oblika tegá, kamor bomo danes
prehajali zato, da boste razumeli, doumeli, sprejeli in spoštovali moč razbijanja, moč
kreiranja, moč lepote tistega, kar vi znotraj sebe imate.
Zato vsi tisti, kateri boste danes iskali znanja, da boste skozi znanja ubijali, nadzorovali,
rušili, Bom Jaz osebno in zasebno poskrbel za posameznika, da bo ujet v večnosti.
Ne želite si tegá!
Zato znanja, kjer bomo odpirali in razpirali, kako kaj narediti, boste izvedeli, kako nastajajo
uroki, kako nastaja umor, vendar, moramo podati in eno plat nivoja in nasprotujočo plat, da
boste vedeli, kako izničiti nekaj, kar je v nastajanju ali v vstajenju nečesa, kar vam nekdo
naredi.
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Le toliko, za vzpodbudo, da znanje, moč, življenje, vstajenje, katerega boste danes dobili,
izkoristite in uporabljajte v dobro. Naj vam ne pride na misel, da uporabite v zlo namen.
Pomnite in zapomnite si to!
MAGIJA
Magija je pravzaprav energija odpošiljanja. Magija je nekaj, kar zavestno lahko naredite.
Ena najtežjih magij ali dokončnega poboja je, če boste šli ob polni luni na sveto
pokopališče, izkopali najstarejšo krsto, iz nje izbezali najstarejše žeblje, je to nekaj, kar
lahko uporabite, da se tisti, kateri dobi to magijo, nikoli več ne reši svinjarije, pekla ali
teme.
Če imate narejeno to, vam ni pomoči toliko časa, dokler ne dojamete, kakšne vrste magije
imate na sebi narejeno.
To pomeni, ko se uporabi žebelj iz najstarejše krste, tiste, katere še zabijajo in vtrejo,
pomeni, dokler boste pepel postali, vam to sledi. Dokler vam v krsto dajo telo, vam energija
sledi. Kar pomeni, da iz življenja v življenje prenašate nekaj, kar so vam drugi naredili.
Tisti, kateri so naredili zlo, imajo tanka usta, imajo poudarjen obraz, povlečen obraz, ozko
grbo, ozko telo in gibanje je omejeno. Takšni ljudje so v večnosti časa in obstoja delali zlo.
Ena težjih magij je z žeblji. Ko žeblje prenesejo na njihov »sveti« prostor, se uporablja kri.
Lahko živalska, še težje človeška.
Če je pri vas uporabljena kri – dokler imate gibajoče se telo, dokler boste iz življenja v
življenje, iz vstajenja v vstajenje prenašali kri, od krvi, vam to zlo sledi. Kar si pomnite in
zapomnite!
Če je pri obredih uporabljena kapljevina vode pomeni, da dokler se kri pretaka ali voda
pretaka v vaši strukturi telesa, vam to zlo sledi. Širina je mogočna. Širina vsegá je
neizbežna.
Če imate takšno vrsto magije narejeno, se vi že ob rojstvu spotikate ob duhove, ob duše,
ob energije, katere vam delajo zlo in vam strežejo po življenju. To si pomnite in zapomnite!
Ko dojamete, da imate na sebi narejeno zlo, katero se prenaša odkar hodite, je to zgodovina.
Pomeni, da naredite točno takole:
TEHNIKA: IZNIČEVANJE MAGIJE, PRI KATERI SE UPORABLJA KRI, VODA ALI KATERAKOLI
TEKOČINA IN ŽEBLJI (posnetek 10:47)
Vzemite si umirjen položaj, da ste popolnoma umirjeni.
Nato sebe spravite v stanje, kjer imate občutek, da bučite, da se razvlečete, kot bi tisto, kar
je znotraj, pričelo skozi pore telesa, skozi vsako poro vašega telesa, teči v avro. Avra
postane velik vodni mehur.
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Se spnete s to energijo na notranjost – ne na zunanjost, na notranjost avre in se polnete in
polnete, kot bi se prisesali.
Ko prepolnete to energijo, se na vrhu avra odpre. Nastane tuljava. Vi se vpnete v to
tuljavo.
Vse pore vašega telesa so vpete v avro.
Vstanete in imate občutek, da ste vkovani in vpeti. Stojite ogromno, kot velika postava. Se
postavite nad fizično telo. Kot bi telo bilo malo, vi pa desetkrat, dvajsetkrat ali dvestokrat
večji, višji, mogočnejši.
Obrnete glavo navzgor, da vas obsije lastno sonce, zlata energija ali bela energija ali svetla
energija. Če nimate lastnega sonca nad seboj, se obrnite proti Nebu in nad Nebom se
odpre energija in se zlije nad vas. To si pomnite in zapomnite!
Nato pustite, da energija teče in polne fizično materično telo.
Ko zaznate, da se je napolnilo, boste zaznali, kako teče v
notranjosti vaših por ta energija, v katero ste vi vpeti kot
podaljški, vpeta na vašo avro.

Ko se prepolnete, poglejte vodoravno pred seboj.
Odprlo se bo polje svetovov in časov.
Zaznali boste oljnato površino.
Glejte nad oljem, nad to energijo. Kot komet bo tekla
energija.

Prehajali boste skozi čase, skozi prostore, vpeti in vklenjeni v to.
Pustite in odprlo se bo tako kot nekakšen pok. Padli boste v obdobje. Točno v obdobje
samega začetka, samega izvora. Ni pomembno, koliko boste videli.
Začuti se zaustavitev energije. Predhodno tečete kot komet, kot bi tekli s svetlobno
hitrostjo, pa čeprav boste na mestu. Tako se to gleda.
Ko se naredi pok, se za trenutek ustavite in ste kot v nekakšni mehkobi, v nekakšni
svetlobi.
Nato se zazrite v temu mehurju navzdol. Odprla se bo kot puščica kopje v fizičnega
človeka, kateri je živ. Vsi so v življenju zato, ker so kaznovani in na popravnemu izpitu.
Ko najdete telo, fizično prvo telo, ko ga boste videli, le pustite, da se od tega odpne in teče
energija naprej kot svetloba. Prišli boste do osupljive osebe, katero vi v temu življenju
morda sploh ne poznate.
To je tisti, kateri je naredil slabo za vas. Skozi obdobje vidite in se dotaknete človeka. Zaradi
njega samega, ker še ni uspel popraviti zapisa, se vi borite s silami zla.
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Ko ga zaznate, ko vidite, kdo je kdo, prosim, NE OBSOJAJTE. To je njegova zgodba. Tudi, če
trpite. Prebolite. Pustite. Jočite ali kričite. Vendar pustite. On je tisti, kateri se bo postavljal,
zagovarjal, bojeval. Vi se boste osvobodili. On se bo ujel in je ujet in ne more pobegniti,
dokler ne bo ODPLAČAL ZADNJEGA ZAPISA. ODPLAČAL!
Zato si pomnite in zapomnite, ljudje tega časa NE UROČUJTE, ker uročujete sami sebe in
sebi delate zlo.
Ko pridete do trenutka fizičnega soočanja, da veste kdo je kdo, kdo je naredil magijo in kje
je izvor, se spustite v mislih, kot bi šli skozi ta tok, skozi balon, kot pri prešli do njega po
kanalu, po puščici, katera je narejena, se utelešite pred njim in ga zazrite se v fizične oči.
Opazujte ga.
Nato vzemite njegovo roko, levo roko. V levi roki so bodala za osvoboditev
svetlih bitij, njegovih svetlih bitij. Tisti, kateri ste predhodno osvobajali
svoje bodalo veste, da se osvobodi svetlo bitje, ne temno. To je na desni
strani. To je naš svet. Pustite ga pri miru! Ne drezajte v svetove, čase in
prostore, kjer vam ni mesta! Raje ne hitite. Nič hudega, saj se sami soočate.
Njegovo bodalo pograbite in povlecite navzven.
Ko imate bodalo, njegovo bodalo, v svoji desni roki, zabodite nad njim
neko energijo kot balon. Pri nekaterih bo bela, pri nekaterih bo svetla.
Večina bo temna. Ni pomembno!
Balon nad njim so spoznanja, so ujeti spomini, so ujeti duhovi vsega dobrega
in vsega slabega. Prederite njegov balon. Zlilo se bo navzdol.
Vrzite njegovo bodalo po tleh v njegovi avri. Naj se sam ukvarja z vsem, kar bo nastalo.
Po isti poti se vrnite nazaj. Točno tako, kot ste potovali navzdol, pojdite nazaj v svoje telo.
Ko ste veliki, začutite, kako ste vpeti v te energije skozi pore.
Še vedno stojite na svojemu fizičnemu telesu.
Poglejte nad nebo in se bo počasi pričela odpenjati nit za nitjo. Pore se bodo odmaknile od
avre. Takrat padajo vaši uroki, kateri so narejeni po postopku, kjer se uporablja kri, voda
ali katerakoli tekočina in žeblji.
Ko se odpnete, ko vidite, kje se je odpelo, se lahko vrnete nazaj.
Lahko se zgodi, da se bodo niti odpele v popolnosti iz vaše avre, kar pomeni, da ste vse uroke
izničili sami, kateri so shranjeni v fizični krvi, v fizični vodi, v fizičnemu telesu.
Če se zgodi, da se le, na primer, odpnejo na roki pomeni, da imate še uroke in shrambo v
fizični materiji. Za tisti dan je dovolj.
Spustite se nazaj v telo in se poberite po istemu postopku nazaj. Avra se bo zaprla. Glejte
navzgor. Videli boste, kako kanal izgine in se vakuumirate.
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Znova zaznajte, da ste v telesu kot mala zasnovna energija.
Za tisti dan imate dovolj!
Morda boste utrujeni, morda boste izčrpani, ali pa tudi ne.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE MAGIJE, PRI KATERI SE UPORABLJA KRI, VODA ALI KATERAKOLI
TEKOČINA IN ŽEBLJI – POMOČ DRUGIM (Posnetek 20:30)
Če pomagate drugemu, da vidite, da gledate in da pregledujete vrste magij pomeni, da se
vi namesto nekoga spustite v proces.
Če se boste ukvarjali s tem, da boste pričeli izničevati, pomeni, da morate biti v osnovni, svoji
lastni energiji.
Ustvarite balon, kot bela energija ali prosojna steklovina, v kateri ste zaprti.
Vi se kot steklovina, kot prosojna energija povežete z žrtvijo in od žrtvije se kot
opazovalec, z njo, kot bi njo usmerili v to, da jo spustite navzven, se pravi, da jo poberete iz
telesa, da vstane in stoji na telesu, da se njene pore povežejo z njeno avro, da njeno glavo
obrnete navzgor, da jo povežete in greste identičen postopek, da vodite njo, skozi do
uročevalca.
Nato, kot bi njeno roko prijeli in jo usmerite v to, da pograbi bodalo, da izpuli bodalo, da
predere balon in da jo pospremite in vodite nazaj v telo.
Nikakor ne smete pustiti njeno energijo zunaj, ampak jo morate shraniti notri nazaj.
Poskrbite – enak postopek kot bi delali sami, delate za njo.
Ko se to naredi, jo zaznajte kot zasnovno energijo. Vi se zlijete nazaj.
Zaznate, da ste stekleni mehur nazaj v prostoru, času in zavedanju svoje fizične materije.
Se zlijete. Vdahnete in zaprete plasti.
Začutijo se plasti, svetovi, časi, kako se zaprejo.
Prižgite daritveno plamenico za mir duhá V LASTNI HIŠI.
Ne v hiši tistega, kateremu ste delali. Ne v hiši tistega, katere ste mu malce naredili slabega
nazaj. Nič drugega niste naredili, kot odrešili ujete energije, katere so bile v prvemu
prvobitnemu življenju, kjer je tisti nekdo ali nekdo od nekoga, kateri živi v simbiozi, ustvaril
zlo.
Ko prederete mehur, se šele zavedate, kaj prihaja. Balon pri njemu, pri uročevalcu pomeni
ujetost bitij ali programa. K njemu pridejo bitja teme, zla, insekti, pač, energije, katere so mu
POSLUŽILE in ga pričnejo gnati in napadati nazaj, ker želijo svoje RITI rešiti in postaviti nazaj.
Oni so ujetniki balona.
Ko balon poči, nimajo več ničesar, kar bi oni se oprijeli in obstajali.
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V nekaj dnevih ali v nekaj urah njihov ovoj poči in jih odnese v astral. Iz astrala v svetove,
čase ali prostore, daleč stran od vsegá.
Takrat se uročevalec prične soočati sam s seboj in s posledicami.
Tako lahko na en način rešujete uročevalca, rešujete žrtev.
Vendar, ne pozabite!
Ko se vračate nazaj, mora nujno goreti plamenica. Lahko jo prižgete že prej ali pa kasneje.
Vendar, plamenica mora goreti več ur ali več dni zaporedoma. Bela. Ne rdeča, ne rumena.
Bela. Lahko je večja. Lahko je manjša. Lahko ugasne in jo na novo podarite. Štiri dni do
osem dni naj v zaporedju gori. To si pomnite in zapomnite!
Zato, da energije dobijo milosti, da se transformira sveža, nevtralna energija, da se duh
uročevalca umiri, da se duh žrtve umiri.
UROKI PO ČUSTVENI BAZI
Kadar imate narejene uroke po čustveni bazi, so to eni najtežjih urokov, kjer so uroki na
bazi ljubezni. Uroke lahko delate preko svinca, da vlivate in pregledujete. V sam svinec
kapnete kapljo krvi, kapljo krvi in povežete ljudi. Tako se je delalo v večnosti.
Vsi tisti, kateri ne vedó, kako se to dela. A, če je narejen tak urok, gre iz krvi v krvi, iz
življenja v življenje, iz vstajenja v vstajenje. Preprosto jo je zrušiti.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE UROKOV PO ČUSTVENI BAZI – UROK LJUBEZNI (posnetek 25:58)
Tisti, kateri izničuje, na primer, da ste vi sami, greste znova v enaki postopek.
Se pravi, začutite, da ste v telesu in se razlivate preko por. Preko por se pripnete na svojo
avro in postanete razliti skozi materijo, kar pomeni, da se razlivate skozi plasti, skozi
telesa, skozi materijo v svojo avro.
Avra ni nič drugega kot speča bitja, spomini, duhovi, kateri vas vakuumirajo. To je davnina.
Nič drugega. Zato se različno barva in različno prepleta, zavisi kakšne kvalitete spomina je
postavljen ali energija, zavisi iz katerega sveta, časa in prostora je. Zato imate tudi barvne
čakre. Ker čakre so pravzaprav umi in razumi spečih bitij, kateri sebe postavljajo in dihajo v
vodoravni strani, z glavo v telesni strukturi.
Ko živijo, spijo in lebdijo, dihajo, se vaša avra vrtinči oziroma vaša čakra se najprej vrtinči. Ta
je vpeta na avro in vse je v harmoniji, času in zavedanju. Zato imate zdravo telo.
Ko je avra ustavljena, bitje izstopi, izgine, nastane praznina. Vi imate prazen prostor. In
prazen prostor je umirjena, zaprta energija. Skozi to je narejen postavitveni red, kjer se ruši
ali uničuje na bazi materije, čustev.
Torej, čustvene baze se povezujejo na čakre. Na vaše čakre.
Uroki, kateri so narejeni na bazi čustev in so povezani s svincem, s krvjo ali vodo ali
kamnom, pomeni, da dokler se bo energija gibala in premikala, zlivala – svinec je
prispodoba duše, zato je siva. Duša je siva. Svinec je siv. Duša je mehka, ali gibljiva ali pa
trda in kompaktna, tako kot svinec. Voda ali kri, pa poznate – vodna silhueta, velika
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Sirharjuna, katera vam daje telesno strukturo. Zato imate 95 procentov vode v telesu, ker
je ona glavna in vodilna.
Torej, zlijete se skozi pore in se pripnete na avro vašega telesa v NOTRANJOSTI. V
notranjosti. Ne iti skozi plasti avre na zunanji predel, ampak znotraj.
Znova se bo odprla, ko se boste zlili v širino, se na vrhu odpre avra in nastane kanal.
Vendar, pri čustvenih urokih se avra ne odpira navzgor kot kanal, vendar
se razpre kot lotosov cvet in gre v širino, do popka ali popkovine se
energija lahko odpre.
To pomeni, da imate čustveni ovoj ali čustveni urok na bazi ljubezni, na bazi
pripadnosti, sprejemanja ali čutenja.

Kako izničiti urok ljubezni, kateri je lahko narejen na različne načine? Vendar, tradicija
zgodovine, prvi čustveni uroki so narejeni s svincem in kapljo krvi. Nič drugega. Tam je
osnova.
Kar pomeni, ko se avra odpre, zaznajte, kje je rob vaše avre. Kje se konča.
Spojite ali spustite svojega zasnovnika v notranjosti svojega fizičnega
telesa.
Naj potuje po desni, rahli diagonalni strani, kot bi bil in bi hotel vstopiti
na konec prepada. Kot bi bilo konec časa in prostora.

Spustite ga do roba tega ovoja in naj se z desno
dlanjo, z desno dlanjo sprehodi tako, da naredi –
prime rob, oster rob in povleče zasnovnik, to je ta, v
pleksusnemu predelu, to se vi, zadnji živeči, to
poznate, naredi rez.
Morda vas bo spekla fizična desna dlan. Nič hudega! Naj vas malce peče.
Kri se bo razlila preko ovoja. Ta kri od zasnovnika bo pričela teči v pore v notranjost.
Zasnovnik lahko drži ali pa se usede, posede ali počasi vrača nazaj v fizično telesno
strukturo. Še vedno ste v avri.
Me razumete?
Ne hodite ven! Ne hodite preko roba! Bodite v notranjosti vašega svetega prostora.
Kri se bo pričela razlivati, kot bi tekla po nitih proti fizičnemu telesu. Teče točno po nitih
skozi pore telesa. To so te niti in po teh telesnih strukturah teče v notranjost telesa.
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Pazite to!
Ko se kri steče kot cedilek v notranjost telesa, bo pričela kapljati v
notranjost, kot bi stekla po robu, preko fizične materije v notranjost telesa
in bi kapljala počasi navzdol.
Kot zasnovnik pojdite v notranjost telesa in opazujte, kam kaplja kaplja
krvi. Opazili boste, da se steka, ne glede na to, iz katerega desnega prekata
teče, na isto mesto.
Spustite se z zasnovnikom spodaj, do točke pod to kapljevino, kjer se v nekemu vmesnemu
času kaplja krvi steka, kot bi vašo pipo? Ne vem, če Sem ravno našel pravi izraz? Vendar,
vseeno. Kot bi kapljala voda preko vaše pipe navzdol. Kaplja pod kapljo.
Pojdite pod to kapljevino in zapazili boste takšno membrano. Polnost kot mehur.
Svojo desno roko zasnovnika pritisnite na ta mehek predel.
Pričela bo iz vaše ranjene roke se stekati energija pečata.
Vaša desna dlan bo dala pečat in od tam se bo v temu mehurju pričela
stekati energija in pričela bo pokati, razpokati in mehur bo padel.
Urok ljubezni se izniči.

Zelo preprosto!
Mehur, kateri je ujet, je duh človeka, katerega ste prvega »zacomprali« ali so vam ga
»zacomprali« in ga spravili in ga ujeli.
Ko njegov ovoj poči, pade urok. Nad njim, nad vami ali tista kri, katera se steka, se prične
stekati v rumeno energijo, kot bi sonce obsijalo to energijo. Prične se odpirati kanal in duša
ali duh, zavisi, kaj imate ujetega v sebi, tistega življenja, katerega ste dobili kot urok, prične
sesati Svetloba končno k sebi in pade od vas energija. Energija spomina.
Dokler je energija spomina prvega, imate vi posledično skozi življenje primanjkljaj ljubezni,
ali pa moški ali ženske odhajajo iz vašega življenja. Ali pa se dogaja čudežno, na primer,
»čudežno« marsikaj.
Veste, da ste »zacomprani«.
Ko gre ta energija iz vas, pravzaprav iz fizične materije, je tako, kot bi vzeli prvo seme in ga
prestavili drugam. Naenkrat boste videli duše oziroma duhove, kako bodo različnih silhuet
se stekali mimo vas v Svetlobo. Odrešili boste življenja pred življenji, katera ste živeli. A ne vi,
kot zasnovniki, vendar tisti, kateri so se ukvarjali s težavo bremena same davnine.
Opazujte!
Radujte se njihovega življenja, njihove prebuditve, ker s tem duhovi, spomini časa
odhajajo.
Nato, pazite to!
Ko pride zadnji speči duh, to je tako kot reka duhov, reka energij. Ko gre zadnja, se zazna,
kot bi nekakšen vakuum vlekli za seboj.
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Poglejte in z desno dlanjo zasnovnika primite cev, kot nekakšna cevka ali
nit je oprijeta s tistim vakuumom, kjer so bile shranjene speče spominske
note. Odtrgajte to!
In v trenutku se bo naredil zaprti prostor.

Spomini odidejo. Ujetniki izginejo.
Ko se boste obrnili, bo nastala svetloba. Mogočna svetloba. In padejo uroki iz sedanjosti,
ker je davnina posledično osnova za to, da ste danes tukaj in sedaj, da ste se skozi življenje
ukvarjali z odreševanjem in popravljanjem in uroki, lahko tisočletja in tisočletja starih,
starih postavitev, kateri so znali in so uročevali.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE ČUSTVENIH UROKOV – POMOČ DRUGIM (posnetek 37:47)
Če boste vi tisti, kateri se boste spravili v fazo, da boste drugemu pomagali odznačevati ali
izničevati čustvene uroke – znova v lasten balon. Znova se razlijte v svoji avri. Ostanete kot
steklovina, kot mehur in vidite tistega, kateremu pomagate.
Pojdite kot opazovalec in ga vodite in vodite njegovo silhueto po enakemu postopku, kot
bi bili vi on. In boste videli, kako se bo energija odprla. Peljite njegovega zasnovnika do
roba. Zapeljite ga, da se ureže, da steče njegova kri. Vodite njega v postopek, da gre pod
kapljevino, pod kapljasto energijo in naredite postopek do konca.
Nato boste videli, v daljavi, tistega, kateri je uročeval in tisti, kateri je na fizični bazi, v
temu življenju živ.
Običajno so živi in gibljivi, ne pokopani. Če so že pokopani, se hitro reinkarnirajo nazaj ali pa
so njihovi drugi deleži, zato, ker morajo popraviti in prestopiti fazo nove preizkušnje, nove
postavitve, da naredijo nove uroke.
Torej, čustvene uroke se izničuje na takšen način.
Tretji način, kjer naredite besedne uroke iz nemoči.
Na primer. Ali pa, da dobite urok. Ni pomembno. Pomembno je, da nastane energija, katera
se giba in katera prehaja.
A, dobro. Še malo nazaj!
Še nekaj nisem poudaril!
Se pravi, ko boste videli tam, tistega, kateri je postavil urok čustev, boste videli, da bo
njegova avra pričela pokati, kot bi ujetnik bil v steklu in bo steklo pričelo delati nize, reze in
prišlo bo do razpoka.
Pustite ga, naj se sam malce muči. Pomembno je, da vidite, da ta njegovi steklovinasti del
poči.
Kaj se bo dogajalo z njim? Naj se ukvarjajo tisti, kateri so živi z njim! Pustite ga! Ni vaše delo!
Vi rešujete žrtev. Pomagate žrtvi. To je vaše delo!
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Vendar s tem osvobajate ujete duše pekla ali preizkušenj, kateri znova in znova in znova se
ženejo nazaj v uroke.
Tisti, kateri ste, tisti, kateri so delali uroke, imate v temu življenju eno najtežjih
preizkušenj, ker vas vedno znova žene nazaj, da bi naredili urok, da bi se ukvarjali s tem.
To je tako, kot bi vam nekdo dal tortico pred obličje in bi bili lačni in bi hranili kandido.
Dajmo. Jejmo. In se veselimo.
Kaj na koncu pride?
Kandida pogoltne vas. Pridete do smrti in razkroja in ste znova med nami. To je tisto. Pazite!
Glejte na to!
Ko vas žene v to, da bi delali urok, se zavedajte, da ste ga že delali in da imate bitja na
razpolagi in da vam oni služijo. In točno veste, da bi lahko naredili rušilni val uroka in znova
odposlali bitja teme, kateri klečeplazijo okoli vas in vas ženejo: »Dajte, naredite to! Zakaj bi
bil srečen? Zakaj bi bil ta? Zakaj bi bil on? Zakaj ga ne bi imela jaz? Zakaj jo ne bi imel jaz?«
Da. Dobro razmišljanje.
Vendar, znova se zgodovina ponavlja in znova, znova in znova in ujamete se vi izmed
neštetih rojstev.
Pazite to!
Tisti ste potencialni kandidati, da zmagate v temu življenju, če se O-ZA-VESTITE. To
pomeni, da se zavedate, da lahko zrušite. Da se zavedate, da imate na eni strani moč
uničenja, moč ubijanja, moč rušenja ali pa moč pomoči.
Magija Teme in Svetlobe je isto, ker posegate v zapise tudi, ko popravljate, tudi, ko
pomagate. Ker niti eden ni čisto čisti. To je najtežje. Kar pomeni, da se vedno znova
zataknete ob kakšno skušnjavo, skozi kakšno stranko, katera vam morda potisne denar in vi
naredite še kaj.
Zato je to zelo pomembno!
Če delate izničevanje urokov, jih morate delati tako, da ste opazovalec in niste vmesni
člen, ampak OPAZOVALEC, kateri premika figure na šahovnici.
Tako kot NEBO opazuje in premika. Ko je potrebno, pograbi fizično telo in ga prestavi, da se
kaj ne zgodi. Na to bodite pozorni!
Najmogočnejši magi, najmogočnejši vrači so prav tisti, katere vleče skušnjava in kateri se
borijo sami s seboj in vedo in nočejo, pa hkrati hočejo.
Točno tisti ste v davnini imeli neizpodbitno moč. Prav tisti morate biti pazljivi! Zato bodite
v vlogah tretje osebe, kot v balonu, kateri izničujete in pomagate.
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NE DELATI UROKOV ZA POVEZOVANJE LJUDI
Ne delati urokov, da se povežejo ljudje, ker boste njihovo karmo, njihovo breme dobili
prav vi, čisto sami!
Če ste nekoga uročili, da bi bili nekateri skupaj, ste navidezno naredili dobro, naredili pa
ste tisočkrat bolj slabo, ker ste dobili denar, kateri je svetá Teme vladar. Naredili ste, da ste
bog. Vi odločate, da boste vi odločali, kdo bo s kom?!
Takoj dobite karmo, vso bolečino, vse sovraštvo in vse, kar je nastalo na strani človeka ali
duše, katera se zbudi in se ozavesti, da je ujeta, na primer moški, ker ste ženske tako
plemenite in rade stopate v smeri nadzora. Rade posegate po magiji zato, da boste dobile
ljubezen. Joooj, drage moje, ne pečajte se s temi stvarmi!
BESEDNI UROKI SO UKLETSTVA
Če pri urokih uporabljate besede, besedne igre, delate UKLETSTVA. Ne magijo, ampak
UKLETSTVA.
Kar pomeni, da dokler je beseda živa, urok ali prekletstvo ostaja. Ko ga podkrepite s čustvi,
se energija zbudi in dobite transformacijo gibajoče se energije, katero lahko usmerjate v
rušenje, v nadzor, v manipuliranje.
Potlej se zgodi, da kakšna Lanika kakšnega Jožeta dobi! Potem nastajajo Jožeti za Jožetom.
Tako nastaja besedna magija.
Naj bo gozdar. Naj bo vratar ali karkoli. Naj ima lopato, da udari. Greste se nekateri bogove!
Dobro ve, kdo je tisti bog. Dobro ve, kako izničiti ali popraviti, če se morda kaj obrne v sebe!
BESEDNI UROKI, ZAPISANI V REBUSIH
Pazite se besednih urokov, besed, kateri so v rebusu, katere imate pisane v knjigah, da
lahko delate uroke. Ko jih podkrepite s čustvi, pridejo točno bitja ali ljudje – odposlani
Jožeti, da zdrobijo Laniko. Dobro, pa naj bo temu tako! Dokler Svetloba obstaja, ne bo temu
tako!
Vendar, nastajajo zapisi. Oseba se sooča z zapisi. Ne v temu življenju – v večnosti!
Uroki besede so ukletstva. Beseda meso postane.
Cerkev – to so uroki. Berete sveta pisma, svete knjige. UKLETSTVA. Postanete fanatični,
prodorni. Dajmo, hodimo v cerkev in se izobražujmo. Bodimo moderno rustikalno starinski.
Uroki.
Dajo vam hostije, da bodite telo. Pijte kri ali vino. Škoda, ker ni krvi. Prispodoba za to, da
delajo uroke nad vami, dragi moji!
Pazite se! Razmišljajte!
Rebusi, branja so ukletstva, katerekoli sorte, katerekoli vrste. Zato morate vi začutiti, kaj si
želite in to tudi dobite.
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Uroki v črnih knjigah. UROKI V ČRNIH KNJIGAH so ukletstva. Koliko črnih knjig z rebusi,
zapisano besedo imate? Skorajda vsakdo jo ima, ne da bi se zavedal!
Dragi moji, sveta pisma so črna. Ste pomislili na to?
Če je to dobra beseda, zakaj niso bela? Zakaj? Ker je črnina.
Vendar, bodite pozorni!
Nikogar ne obsojamo, le odprite duhá.
MODERNI UROKI
Uroki, nobel, moderni so najbolj moderni – kako pridobiti denar? Kako pridobiti, hm,
ljubezen?
Sedaj Bom pacek. Izdal Bom nekaj. Vendar vem, kaj Mi sledi.
Dekle je bilo postavljeno, pred doooolgimi leti na železniški tir. Na železniškem tiru Sem
gledal papirnati krožnik. Na papirnatem krožniku je bilo eno jajce, preprosto kurje jajce.
Lahko bi bilo račje. Bi bilo boljše, ker bi bilo belo.
In potem besede gospodičen, katere Naša presvetla Lanika ni niti poznala. In kličejo in delajo
rebuse. Zovejo in zovejo.
Ko bi bil naš Deklič vsaj toliko bistroumen in bi bil tiho. Nič niso nazvale. Nič. Pa so se trudile.
Denarja so dobile. Dve sta bili.
In potem. Naša presvetla Lanika spregovori: »Za božje rovte, naj že pride tisti nekdo,
katerega kličejo!«. Si predstavljate? Dekle. Neuko. Nespametno!
Niti ni vedelo koga kličejo, ker je padla v situacijo, ker jo je Nekdo postavil: »Naredi to!« In
Dekle pade v urok.
Drži se tirov in gleda, kako črnina prehaja k Njej.
Šele tedaj pomisli: »Črni Nekdo, to pa ne more biti dobro!« A sama ga je nazvala.
Da skrajšam vse skupaj, ker vas je kar nekaj takšnih, kateri delate iste, identične
nespametnosti.
Pazite to!
Dekle se usede v avto, a še predno, še nekaj moram izdati!
MOČ ŽELJA
Spisek želja. Si predstavljate? Spisek želja – kaj si želite, to tudi dobite. Če se držite kovine,
dobite materijo, vas uslišijo sile zla, teme ali nadzora tistega predela, v katerega se
potapljate.
Na spisku ni bilo želje po denarju. To Me je ujezilo. Rad posegam po denarju zato, ker so tam
najbolj ujeti in najbolj brezčutni in brezsrčni.
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Dekle pa je izdalo, da želi delati in reševati duše. Si predstavljate?
Pred Kraljem, Vladarjem Teme Ona želi biti konkurenca! Nespametno, a resnično.
Zato pazite na moč želja. Čustev.
Ko Dekle čustveno odpre energijo, besede postanejo meso. Zgledujte se in razmišljajte, da
boste doumeli, kaj delate dnevno!
Zgodba se nadaljuje v kontekstu.
Če želi biti nekdo Moja konkurenca, a ne zato, ker je izjavila, da želi pomagati in je rasla s
tem, ker ima zasnovo pravo, to tudi postane.
Ko se je Dekle usedlo v avtomobil, jo je Nekdo pričel križati. Nekaj dni je bila v obupnemu
krču. Roke so postale debele. In kaj mislite, kaj se je zgodilo?
Ko je Dekle potuhtalo, da je dejala: »Kaj me boš križal kot Kristusa? Jaz nisem Kristus!«, se je
žebelj izpulil nazaj.
Dekleti, kateri sta zvali, sta pobegnili! Nista pomagali. Vendar, za njima je šla energija zla. Si
predstavljate, kakšen strah je prišel nad dekleti?
Ne morete si predstavljati!
Vendar, ta energija se je prebudila in se nagnila na njih zato, ker je Dekle poštudiralo in
dekodiralo in je v momentu dojelo, kaj ji sledi.
Ko dojamete, kaj in kako je povezano, urok pade.
Nekaj dni je bila nemočna. Še dobro, da je bil Nekdo, kateri je bil še bolj pameten od Nje,
peljal domov.
Pazite se, kaj delate, dragi moji!
Besede meso postanejo, ko si nekaj čustveno želite. Na kateremukoli področju.
Veliko vas je tukaj, kateri delate podobno v upanju, da bo dobro, ko darujete hrano, ko
darujete svete prostore za to, da vam morda pomagajo Oriše, Oreje, pa kaj Jaz vem, kaj še
vse, kar je dodanega imena, ne prvobitnega. Prehajate v polja in prehaja črnina. Prihajajo
bitja in pristopa k vam in od vas jemljejo duhá.
Zato se vaše oči spremenijo. Zato postanejo steklene in se vas pričnejo ljudje bati. Vedno
bolj postajate drugačni. Ne delajte tegá! Pozabite na darovanja, na žrtvovanja! Pozabite!
To je ukletstvo.
Tisti, kateri berete besede, uroke – kako narediti, da se povežete z Vilini, je to dobro, ker
greste v Svetlobo. Kar se tiče materije, ali življenja ali zlobe, segate navzdol.
Zato pazite, kaj si želite. Zato pazite, kako postavljate svoje misli, svoje besede in dejanja.
PISANA BESEDA
V momentu, ko se bere pisana beseda, je to UKLETSTVO. Vaše želje, katere pišete,
postanejo meso mesa tega sveta. Postanejo ukletstvo, ker so PISANE.
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Ampak, v kateri spekter želja vi greste, je najbolj pomembno.
Če ste to, kar ste in se ne pretvarjate, se nimate česa bati. Tudi, če si želite delati z mrtvimi
in reševati duše pekla, se zaključijo procesi, se reši energija, se odreši.
Vsakdo mora paziti na to.
Ko nekoga pogledate in bi mu v istemu momentu iztaknili oči, da bi mu odfrčale oči nekam
proč, in ko si vi zaželite iskreno, ustvarjate energijo in jo odpošiljate. Ko še kaj besedno
dodate, nastane UROK.
Energija pomeni, da je odposlana. Odposlana energija je spomin momenta, trenutka in
dejanja. Se prične kotaliti in se shrani nad njim. Ta mehur se lahko polne in polne in polne.
To je mehur, katerega prederete z njegovim bodalom.
Pazite to!
Ko dojamete, kakšne vrste ukletstva imate nad seboj, jih lahko popolnoma izničite ali
umirite.
TEHNIKA: ODSTRANJEVANJE BESEDNIH UROKOV ALI UKLETSTEV (posnetek 58:06)
Če dojamete, da imate besedna ukletstva ali uroke uročevanja, ali ukletstva takšne ali
drugačne vrste, kjer se je uporabljala pisana beseda pristopanja, žrtvovanja ali pa besedne
energije, naredite takole:
Zamislite ali začutite energijo Zgoraj. Zaznali boste mehur, ker se boste zavedali, kaj iščete.
V trenutku boste zaznali mehur pred seboj. To ni bela svetloba. To ni tisto zdravilno jedro,
od katerega se hranite ali nahranite.
To so spomini prvega in prvobitnega. In prvobitni je ovoj. Ni skrit znotraj, v centru, kot bi
bila neka logika, ampak je OVOJ. In je tisti, kateri se napihuje in v katerega se shranjuje
dogodek za dogodkom, skozi večnost ali obstoj.
Ko iščete ukletstva ali uroke besede, začutite ta balon nad seboj.
Ko zaznate ta balon, ko ga vidite ali začutite, dajte dlani tako, da ga
boste začutili nad seboj.
Ko ga zaznate, lahko nastane ogromen milni mehur, vendar se ne
razpoči.

Ko ga zaznate, se vam prime na dlančne čakre
kot magnet.
Zavestno ga povlecite navzdol pred seboj.
Zaznali boste ta mehur.
Kot gredo dlani navzdol, tako globoko ga
vpnite.
Ne pripogibajte se. Le spustite ga navzdol.
Ko ga boste namestili, ga izpustite.
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Nato obe dlani dajte na mehur, na balon in zaznali boste, kako prasketa
takšna rumena, zlata, bela energija iz vaših dlani. Kot bi žgali in delali
sveži pečat.
Nič ne razmišljajte kaj, kako in zakaj? Le prislonite dlani.
Nato boste zaznali, da je znotraj ne prazen prostor, ampak gosta zmes,
usedlina in boste zaznali, ko se bo roka ali malce dlani potisnile navznotri, ker to samo
leze. Ne potiskajte. Ne hitite. Topite to. Boste videli, kako je duh nad duhom zlit in ujet.
Dejansko je tako kot speča reka, katera je ujeta v vakuumu vsegá.
Ko zaznate to, le opazujte proces in se osredotočite, tako kot bi poiskali ENO energijo, ENO
speče bitje, kateri so tako kot lističi. Si predstavljate, kot bi nekaj ovijali drug preko drugega.
Le v enega se osredotočite.
Ko ga boste gledali, si ga boste tako kot izbrali, bo pričel pri njemu biti srce, srčni utrip. Ko
zaznate v njemu srčni utrip, boste zaznali donenje pri sebi, znotraj ob pleksusu. Pustite to!
Naj dela. Naj bije.
Ko se bo pričel zvok razbijati in razširjati po vašemu telesu, bo vedno bolj intenzivno in
postajali boste eno veliko srce. Dum – dum. Dum – dum. Dum – dum. Dum – dum.
Pustite, naj se razlije.
Naenkrat bo skozi vaše fizične materične dlani pričela teči tekočina. Takšna bela, lepljiva,
svetla kot kristalno rumena, bela energija. Pustite to.
Na eni strani bo malce bolj mavrična, na eni strani je morda bolj kristalna. Zavisi od
spominov oziroma od izbranega.
Nato se bo naenkrat izluščil tisti, katerega ste spoznali ali zapazili in bo prišel na površje.
Energija postane duh. Duh postane oblika. Oblika postane misel in se uteleši pred vas.
V trenutku boste zaznali steklovino med vami, kateri ste v fizični materiji in njega, kateri
sloni, stoji, dela karkoli.
Opazujte ga. Poklonil se vam bo in izza njegovega hrbtá se odpre cev in ga prične sesati,
kot bi ga obsvetila Svetloba miljonega, milijardnega prahu.
To je tako, kot, ko imate najbolj čisto stanovanje in pogledate proti soncu, v stanovanju
vidite prah in vas zadane kap. Kako imate čisto? A imate čisto!
Enako prah nastane, ko ga obsveti Svetloba in ga prične vleči v sebe. Prične razbijati in ga
vleče v sebe.
Ko posesa prvega, prične sesati drugega in mehur se prične, tako kot razvozljavati. Speči
lističi energije, kateri so tako ali drugače momenti, spomini, se počasi izstopajo iz prostora,
katerega ste vi naredili, ko ste njega opazovali, gre ven in mehur se vedno bolj prazni.
Če je preveč teh spominov, lahko tudi zaključite v vmesnemu času ali pa pustite, da se
zaključi.
15

Če jih je preveč, lahko tudi drugi dan nadaljujete z enako postavitvijo.
Ko se mehur zapre, ko se zvakumira oziroma, ko gre zadnji duh spomina ven iz balona, bo
na koncu tako, kot bi se balon obrnil in tudi balon šel za njim.
Ta balon, pazite to!, ta, kateri je bil kot ovoj, se bo spravil pred vas in mimo vas, za to
Svetlobo. Na koncu se razlije in zapre prostor med tistim, kamor so šli duhi, duhovi,
energije, katere so bile speče, ste jih osvobodili in odidejo in najdejo pač svoj mir.
Vendar, za njih bo poskrbljeno na drugi strani svetá. Nič več v vaši materiji.
Energija nastane, ta, kateri se prilima, nastane kot en velik vakuum. Na koncu ga posesa in
izgine neznano kam.
Na koncu boste zaznali, da niste več ujeti v nekemu balonu, ampak boste zaznali svete
prostore in umirjeno energijo.
Tako se izničujejo besede ali ta ukletstva.
TEHNIKA: ODSTRANJEVANJE BESEDNIH UROKOV ALI UKLETSTEV – POMOČ DRUGIM
(posnetek 1.05.54)
Kadar vi pomagate nekomu, kateri ima takšna ukletstva, so znova isti postopki.
Vendar, ste opazovalec, ste v mehurju in vodite žrtev in njega obračate, njega povezujete,
njegov balon praznete. Se pravi, kot bi bili vi v notranjosti, vendar opazovalec. Kot bi
nekomu govorili, kaj mora narediti in opazujete proces.
Pomembno je, da ga opazujete in da ste opazovalec, kateri vodi proces in s tem nič ne
vlečete karme na sebe, ker osvobajate lahko duše milijonskega milijardnega tisočletja,
stoletja, časa ali prostora.
NASTAJANJE ENERGIJ ZARADI NEMOČI
Kadar energije nastajajo zaradi nemoči, na primer: vi ostanete brezposelni in greste na
Zavod za zaposlovanje. Tako zloglasni zavod, zavod, zavod. Ta Mi je najljubši.
Si predstavljate, kaj nastaja?
Vstopate v inštitucijo, katera se ima za male bogove. Nič slabega s tem. So nekateri, kateri
so res srčni in se res potrudijo, da bi pomagali, a jim je le posel, jim je le hrana.
Če bi na zavodu za zaposlovanje delali srčni in topli ljudje, bi se zavzemali za vsakega
posameznika, bi bila milina, bi bilo tako, kot bi prešli v sveti prostor in bi se ljudje umirjali.
Dobivali bi navdihe. Dobivali bi ideje, kako sebe rešiti in sprogramirati.
Na zavod za zaposlovanje prihajajo ljudje v stiskah in bolečinah. Predvsem v jezi, ker so
brezposelni. Zakaj so brezposelni je pač zapis vsakega posameznika. Nekateri so hoteli biti.
Nekateri niso smeli biti. Nekateri si, pač, niso znali drugače pomagati.
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Vsakdo, kateri prehaja, prenaša bolečino, prenaša strah, prenaša ujetost ali ukletost.
Prenaša tisto nekaj, kjer se umsko in razumsko pripravlja, KAJ BO SPREGOVORIL, kar
pomeni, da USTVARJA energijo misli, ustvarja balon misli in s pripravljenim govorom pride
v prostor in že prinaša balon.
Ko je moment čustvenega naboja, energija se obudi in tam tudi ostane.
Vsak, malo po malo, prenaša na zavod za zaposlovanje energijo. Uboga dekleta, moški,
ljudje in posamezniki, kateri živijo v notranjosti ali nastanjeni so v notranjosti, so ujeti pod
to energijo. Zato postajajo jezni, popadljivi, nečutni, agresivni, ker prenašate od zunaj
znotraj in tam puščate.
Naenkrat se prekopiči ta energija in se vakuumira prostor ali stavba.
Ko prihajate proti stavbi, se začuti gosta energija. Pospeši se vam utrip srca. Ne zato, ker
morate priti notri, zato, ker zaznate to skupko ali skupno energijo, katera je ustvarjena.
TEHNIKA: ČIŠČENJE PROSTORA, TALJENJE ENERGIJ Z ŽARČENJEM LASTNE AVRE (posnetek
1:10:00)
Posamezniki, kateri delajo znotraj, bi morali svojo avro zažarčiti, da ko vstopijo v prostor,
da talijo energijo. Avra se mora povezati z njihovim najvišjim soncem ali najvišjo
frekvenco, najvišjim Svetlobnim telesom, da prične prasketati.
Ko njihova avra vstopi v prostor, prične taliti ovoje ali izpuščene energije. Tako se pričnejo
sami sebe reševati in skozi to pričnejo funkcionirati. Skozi to bodo pričeli delati tisto nekaj,
zaradi česar so plačani.
Redkokateri, so izjeme, in delajo s srcem in z ljubeznijo. Redki so. Prav tisti lahko največ
stopijo te energije.
TEHNIKA: REZANJE ENERGIJ V PROSTORU S SPIRALO, V KATERI SE NAHAJA ZASNOVNIK
(posnetek 1:10:58)
Ko vstopate v ta prostor, vstopate v to energijo.
Torej, tudi sami se morate zavedati, ko začutite bitje srca, utrip srca, kjer se pospeši zaradi
nervoze, zaradi pričakovanja, naredite sledeče:
Vi, kateri niste znotraj, v prostoru in ne delate, se pravi, se ne polnete s to energijo
svetljenja in taljenja, ampak zaznate sebe kot zasnovnika.
Okoli svetlobnika oziroma zasnovnika s spiralo – spirala je zelo tanka linija med Nebom in
med Zemljo, se pravi, se zazna spirala bele kristalne energije ali rahlo rumenkasto bele,
zavisi od posameznika.
Zazna spiralo, v kateri se zasnovnik nahaja.
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Ta spirala se po eni strani spusti v mednožje, po
drugi strani pa oddaja frekvenco tik nad pleksusom
ali nad svetlobnikom in bi dejali, kot, da imate spiralo
vpeto v mednožje in jo nekako vibrirno, po tuljavi
navzgor imate do prsnega koša.
Telo, glava gleda ven iz spirale. To je tako kot kača, katera seka in preseka.
Ko se zavedate te spirale, se srce umiri, se um zbistri. Popolnoma nadzorujete svoje telo in
se boste zbrano lahko pogovarjali.
Ko vstopate v ta balon prostora, ta energija reže. Vibracija spirale reže to polje in
raztrgavate to energijo. Ko vstopate v prostore, ko hodite po stopnicah, režete to energijo.
Ko vstopite v prostor do posameznika, kateri je izbran za vas, se s to energijo reže.
Kaj se zgodi?
Raztrganina se zgodi. Človek vam prične poslušati ali prisluhniti. Skozi to bo začutil vašo
bolečino ali začutil vašo nameno. Ali pa bo prijaznejši do vas. Bo poskušal vam ugoditi. Tudi,
če ne boste hoteli zaposlitve, vam bo ugodil.
Zato si pomagajte in izničujte energijo, ker se on poveže z vami preko zasnovnika.
In zato se vi začutite. Ko vstopite v prostor, se začuti to polje znotraj in vam je nekdo blizu ali
pa ne.
Ali pa vas stisne v trebuhu in vas postane strah, se pravi, spirala teče v ta
center tukaj spodaj.

TEHNIKA: IZNIČEVANJE ENERGIJ NAD INSTITUCIJAMI (posnetek 1:13:58)
Če boste hoteli izničiti energije urokov ali vsegá, shranjenega nad zavodom, morate narediti
sledeče:
Vi ustvarite to spiralo. Začutite to energijo spirale, katera teče v prostoru
telesa, se steka v vaši avri in teče tako, v spiralni energiji.
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Ko jo začutite, da je vpeta v mednožju, kot bi se nekako nasidrali na
njo, se zavedajte zgornje plasti ovoja, se z dlanmi naslonite na ovoj,
na to spiralo in jo začutite.
Pričela se bo oddajati ali topiti neka energija preko vaših dlani, kot
bi se vaše fizične dlani držale te spirale.
Naenkrat se ta energija raztaplja in se vedno bolj polne neki prostor. Nastaneta dve
svetlobni niti in se nekaj aktivira zgoraj. Zgoraj je Svetloba. Rabite Svetlobo.
Od vrha se naredi takšen pok in se spusti kot nekakšen kanal, kot tisti prah, katerega
gledate proti soncu v stanovanju in vas postane sram, strah ali neprijetno, kakšno imate.
Enako se zazna ta prah, v drugačni prispodobi, nad vami.
Ko se aktivira to, boste zaznali, kako od zasnovnika oziroma od vašega trebušnega,
pleksusnega predela nastane cev. Cev svetlobe, katero usmerite na zavod za zaposlovanje
– nekam, na vrati, nad vrati, kamorkoli, da se pripne.
V trenutku boste zaznali, kako postanete prevodniki. Kar tekla bo energija Svetlobe skozi
vas. Zaznali boste spiralo in jo boste s to spiralo pričeli rušiti to ovojnico. Malo po malo
boste raztrgali in raztapljali.
Ta energija teh energij se raztaplja. Ne žge, ampak raztaplja, kot bi imeli led v rokah, kjer
se tali. Vendar, ta se raztaplja.
Naredi to! Raztapljajte to energijo.
Enako delajte na centru, kjer se zbira za pomoč. Enako delajte na inštitucijah, kjer prosite za
pomoč.
Se pravi, pomembno je ustvariti energijo te cevi spirale. S tem padajo uroki tisočletja,
kateri ste služili in bili tlaka in so vam jemali in vam v temu življenju ne dajo, ampak
jemljejo.
To so uroki, katere se ne zavedate.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE UROKOV (brezposelnost…) – POMOČ DRUGIM (posnetek 1:17:16)
Če želite pomagati, da želite izničevati zato, ker je nekdo brezposeln, pomeni, da postanete
OPAZOVALEC.
Ste znova v temu ovoju in vidite žrtev ali brezposelnega in mu spustite enaki proces, tako,
kot Sem opeval, kako naredite. In iz njega se bo speljala cev proti zavodu, proti inštituciji ali
proti kateremukoli deležu in se bo pričela energija taliti.
Tako bo gosta energija padla navzdol. Tako bo človek bil uslišan, slišan in skozi tisto nekaj bo
padla zgodovina tlake, njemu odvzemanja ali njemu podarjevanja, da je morda dajal kdaj za
neko skupnost ali karkoli. Se pravi, vsa ta zmes energije končno sebe izpusti in stali.
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Vi kot opazovalec, se pravi, vodite njegovo energijo. Ne vlečete s tem nič na sebe, ker ste
opazovalec, ker ste zunanji in ne notranji.
Ko se zlijete nazaj, se pravi, mora človek po identičnemu postopku sebe zapreti. Po isti
poti, kot se je sestavljalo, po isti poti se razstavlja nazaj in se znova vakuumira.
Vi kot opazovalec morate njega peljati nazaj v poti, po kateri je šel, da se je zgradila nit,
energija. Se pravi, jo odpne od zavoda ali od centra in jo spušča nazaj.
Vi ste zadolženi za to in vi morate pomagati!

IZNIČEVANJE UROKOV IN PLAČILO ZA DELO
Vsi tisti, kateri pomagate izničevati uroke in se ukvarjate s tem, ali dobiti delo ali plačilo,
vam prišepnem takole:
Če čutite, da želite svoje delo vrednotiti, ga vrednotite toliko kot čutite, da je prav. Ne
bodite grabežljivi, ker vse je DAM-DAŠ!
Dokler boste v mejah, da boste čutili koliko od vsegá dobiti v zameno za vaš trud, za vašo
energijo, boste vi ustvarjali polje.
Ko boste vi šli v izkoriščanje, boste vi dobili nejevolje od osebe na sebe in počasi se boste
zapolnili, prepolnili. Energije se bodo pričele umikati. Vaša vodstva se bodo odmaknila.
Energija bo počasi popustila. Pričeli boste blazneti. Postali boste ujetniki lastne energije
ovoja, lastnega telesa. Potem se pričnejo počasi zaustavljati vrtinčene energije. Telo zboli.
Pričnete se odpirati in ostarite ali hitreje izstopate. Zato zdravilci – bodite pozorni na to!
DARITVENA KROGLICA
Najbolj je pomembno, da v urokih vedno, vedno zaznavate in najdete, kakšna vrsta je.
Dokler ne boste našli, kakšna vrsta je, ne boste zmogli pomagati, ne boste zmogli
dekodirati.
Zato Smo danes, po Mojemu dovoljenju, po Mojemu predhodnemu postavljenemu delu tudi
delali daritve. Delali Smo jih na najnižji točki, kjer seže vaš podplat. Tam Smo delali daritve
zato, da boste lahko sebi pomagali na življenju, kjer stopate.
Te daritve so takšne kroglice, katere Smo podarjevali v avro.
Takšna velika krogla je, katera se bo vrtinčila in sukala po notranjosti
vaše avre.
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Bodite pozorni!
V tej avri bo ta energija bolj navzdol, bolj pri tleh – ne v zgornjemu delu, kot so vedno Častne
daritve. Vse magije, uroki ali usedline se spajajo in shranjujejo po tleh, po talnih površinah.
Ko boste zaznali, kje imate to kroglico – to kroglico lahko tudi primete in jo nekako
»guncate«, pretakate. Znotraj je nekakšna, tako zvana kot tekočina.
Vi lahko to kroglico stisnete ali jo odpošiljate.
Vendar, ta kroglica je predvsem namenjena temu, da boste vi potopili
dlani v njo, začutili povezavo in imeli zaščitne rokavice, do nekakšnega
tega predela, kjer se nekako giba komolec. Tako kot bi se naredil
vakuum ali vakuumirana energija, boste vi očuvani, če boste pomagali
drugemu izničevati ali odročevati, da ne boste ničesar, ničesar prenašali
na sebe.

Z DARITVENO KROGLICO SE LAHKO GLOBJE POVEZUJEMO Z ŽIVO NARAVO, Z BITJI IZ DREVES
Pazite to!
S to energijo se boste vi lahko globje tudi povezovali z naravo. To ni le za to, da boste sebe
zaščitili.
Ko boste dlani potisnili v to mehurnasto ploščo in se bo ovila okoli vaših dlani poskušajte
prijeti nekako steber drevesa ali travo, vendar ne čisto dokončno, vendar se ji približajte in
aktivirala se bo energija in boste zaznali njeno dihanje, njen utrip.
To pomeni, da lahko se povežete tudi z naravo in je tako, kot bi skozi dlani potisnili in se
povezali z drevesom. Drevo je ukoreninjeno v zemljo. Zemlja je ukoreninjena v plast sveta
okoli. Skozi to boste čutili, da imate živo življenje za seboj.
Zaznali boste bitja, kateri izstopajo iz dreves in vam pomagali ustvarjati varovala, če se
boste spravljali v uničevanja ali izničevanja večjih spektrov, kar pomeni, da lahko vi skozi
to vstopate v čase, v prostore in za seboj uporabljate tudi živo naravo.
Če uporabljate živo naravo za izničevanje urokov, jih uporabljajte vedno
preko teh aktivacijskih kod ali balonov ali rokavic, katere se vpnejo ali
zvakuumirajo okoli vas.

Ne pozabite – ko se boste naučili uporabljati konjenico ali bitja iz dreves boste videli, da
boste vi postali vladar vsegá. Vladar, kjer se bodo energije priklonile in sledile vam.
NIKAKOR SI NE PRIVOŠČITE, DA JIH UPORABLJATE V SLABI NAMEN, KER VAS BOM DAL
IZNIČITI! Jaz vas Bom povezal z daritvami, da vam bo Mati Narava služila, ne da boste vi
sužnjili ali uročevali druge.
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Ker, če bitja prebudite, nadanete rokavičke, zaznate povezavo drevesa življenja, ker se
začuti preko dlani, se spojijo energije medsebojno, bitja izstopajo iz dreves.
Tako kot imajo oljke svoje čuvaje in ko jih gledate, vidite, da so njihova bitja znotraj v oljčnih
drevesih, imajo zato tudi energije oblike.
Ta bitja pridejo na površje, zato lahko izničite Zemljo, ker povežete medsebojno borce
življenja in obstoja.
TEHNIKA: ODSTRANJEVANJE SVEŽIH NAPADOV MAGIJE, UROKOV ali ŽIVE ENERGIJE S
POMOČJO DREVESA
Kadar boste videli, da je nekdo na sveže napaden z magijo in ima uroke ali žive energije,
katere napadajo človeka ali posameznika, si nadenite rokavičke, si poveznite in povežite z
drevesom – katerim kolim, začutite! Če niste v naravi, vizualizirajte. Zapomnite. Vidite.
Začutite. Avtomatsko se bo povezala energija.
Vsaj enkrat ali dvakrat morate iti v naravo, da se poveže, da se začuti ta dih tega ovoja in
samega drevesa.
Ko izničujete ali se borite proti magiji, lahko uporabite ta bitja iz življenja.
Oni so živi in gibljivi, tako kot vi. Skozi to vi dejansko lahko sebe postavite v konjenico iz
Matere Narave. Poberete živa energetska polja in jih uporabite za protinapad in se s tem
lahko ustvari živi ščit.
TEHNIKA: POMOČ DRUGEMU S KONJENICO IZ MATERE NARAVE
Kadar nekomu pomagate, ga morate videti, ali vizualizirati ali zaznati, kaj se z njim dogaja.
Nato se vi povežite z bitji. Ko se bitja povežejo, jih boste usmerili na njega in oni bodo sami
po sebi pričeli gnati zlo iz živega fizičnega življenja, kjer stopa vaš podplat, ven iz obstoja
proti globini.
Ne stopajte vi v pekel! Ne rabite tegá. Ne rabite gnati konjenico navzdol. Le izpustite.
Usmerite misli v žrtev, v posameznika, kateri se bori za obstoj, za življenje, katerega
napada energija. Odpošljite svojo lastno vojsko živih dreves ali življenja. Tudi iz trave se
zliva energija v skupno polje. Videli boste. Več, kot boste trenirali, bolj boste čutili moč
narave.
Vendar naj vas ne spodnese, da jo uporabite v izkoriščanje. NIKAKOR si tega ne privoščite!
Uporabljajte jo za pomoč drugim ali sebi!
Bitja poženejo vse, kar je temnega ven iz življenja in proč iz avre in navzdol.
Videli boste, kako jih bodo izgnali skozi prosojen vakuum navzdol. In v trenutku bo v
stanovanju, v avri, v prostoru nastal mir.
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TEHNIKA: OBSEDENOST Z BITJI (posnetek 1:29:24)
Kadar je nekdo obseden v telesu z bitji uročevanja ali uroki ali je bil poseljen s čemerkoli,
lahko ravno tako nadenete rokavičke. Ste poleg žrtve.
Vendar tisti, kateri se sooča s tem in ima notri, kot bi bil napaden, se vi kot opazovalec
povežite z življenjem Narave. Prebudite živo naravo in jo odpošljite na njega. Odpošljite na
žrtev in oni bodo gnali to bitje navzven.
Magija prinaša razkrojke in mrtve energije, brez čustev. Narava ima čustva, zato je lepa,
topla in iskrena. Iskrena so bitja narave, zato uporabite to, da izženete vse skupaj.
Na koncu se bo energija, kot bi bila en ogromen zlitek ali zlitina, znova zlila nazaj.
Ko boste vi stopili se zavedajte rokavičk.
Opazujte, kako se bitja vrnejo nazaj v drevesa. Kako se spravijo v talne površine, v bilke.
Kako se vse vrne v prvotni položaj.
In energija se bo odkodirala ali ta mehur se bo spustil iz vaših rok sam po sebi in boste
začutili, kako vas je izpustil in se bo znova zlitina zlila v milni mehurček ali pa v počivališče, v
počivanje, kjer bo samo kot razlito olje ali oljni madež nekaj časa. Nato se bo energija znova
spravila čez čas v gibanje in bo znova kroglica.
TEHNIKA: SAMOZDRAVLJENJE Z DARITVENO KROGLICO (posnetek 1:31:26)
To je nekaj, kar Sem vam dal podariti ali narediti. Vendar le za dobro, da se boste skozi to
povezovali z življenjem Narave.
Ta bitja narave lahko uporabljate tudi, če vam boleha telo in niste napadeni iz strani magije
ali urokov.
Da morda vam boleha telo, se lahko oprimete kroglice in pustite, da se kroglica na dveh
plasteh razdeli in se zlije z vami, da dobite kot debele, polne mehurne energije in jih
spustite navzdol.
Pomislite – ali na travo, kako se povežete s travo, predvsem pa z
drevesom. Kot bi deblo poskušali oprijeti ali se ga dotakniti. Ne ga
stiskati, vendar začutite to energijo povezave.
Ko se ustvari to, bodo znova bitja prišla ven iz dreves. Zaznali jih boste.

Pustite, ker se bodo bitja obrnila proti vam ali prišla k vam, bodo pričeli iz njihovih rok ali iz
njihovih dlani teči zdravilne energije in se boste polnili skozi dlani.
Narava vam bo dala življenje, moč, vstajenje. Pomnite in zapomnite si to!
Obdržite in vdahnite to energijo, ker vi ste telo. Vi ste prah. Vi ste voda. Vi ste dih. Vi ste
utrip, ker ste iskra. Vi ste ogenj in čisti kris. Vse tisto, kar je narava, kar ustvarja naravo.
23

Ko boste zaznali, da so vas napolnili, preprosto, se boste počasi, čez čas, se pričeli celo
pogovarjati lahko z njimi, vendar bodo vedno tako, kot bi bili polni v nekih mehurjih, se ne
bodo čisto približali. Ali pa tudi – glede na posameznika.
Oni se čez čas znova odmaknejo in se pričnejo vračati vsi v svoje površine.
Vi pa boste zaznali, kako, kot izza zatilja ali trtice je nastal nekakšen trak
ali vakuum in boste točno videli, kako je izza trtice povezana nit v drevo ali
v korenino, od koder vas bo narava še hranila in vam črpala nesnago iz
vašega telesa.

Energijo, katero ste lahko dobili zaradi uroka ali zaradi slabih misli, ali zaradi pristopanja, pa
niste izvedeli, da pristopate v kakšne skupnosti ali pripadnosti, ali karkoli drugega. Lahko tudi
zaradi bolehnega stanja, kakšne bolezni, se pravi, izza trtice boste videli nit v drevesno
korenino.
Pustite, da odteče slaba, slaba, izčrpana energija, ker ste vi dobili novo skozi dlani. In ta iz
višine potiska in izriva slabo energijo.
TEHNIKA: ČIŠČENJE ENTITET PREKO DREVESA (posnetek 1:35:02)
Energija je prostor, katera lahko vakuumira ali pa malo se vrtinči in s tem je stojna
energija in duši in črpa. Zato imate včasih občutek, da se vam prisesajo kakšne entitete,
katere pridobite, ko vstopate v prostor ali od kakšnega človeka prileti v vas in ga ne znate
izkašljati, se ne znate izčistiti, se pravi, se lahko povežete z drevesom.
Drevo bo samo v korenine posesalo preko niti njega samega, ali entiteto ali energijo
mirovanja ali energijo prednika. Se pravi, na ta način sebe izpraznete.
Vendar, najprej je potrebno, da se povežete in polnete. Ko je sveža energija napolnjena, bo
pričela odtekati.
In ko je odtečena, se nit, kot bi se spustila
iznad glave, kjer bi bila vpeta in tukaj, kot
bi bila prislonjena ob trtici, se nekako
steka nitka in potem gre navzven.

Včasih se dogaja, da se trtica ali energija ob trtici vraste v to nit, v to cev.
Hkrati tukaj ali v trtici ste lahko pripeti kot bi prislonili nitko in skozi to
odteka ta energija tega spomina.
Tako se lahko na preprosti način znebite entitet, besed, čustev,
neprivoščljivosti ali česarkoli, kar je pripeto na koga – na predmet, na
fizičnega človeka. Na žival, rastlino skorajda redko, vendar se tudi zna zgoditi.
Se pravi, da vi sebe lahko izpraznete in dodate svežo energijo.
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Energija, katera je bila odpravljena v korenino drevesa, se stransformira in bitja, katera so v
drevesu, poskrbijo za transformacijo in osvoboditev entitete ali preoblikovanja.
Tako, da, pomagajte si tudi, kadar dobite takšne energije, katere so odposlane, da sebe
osvobodite.
Torej, bistvo vsegá je, da zaznate pri magijah, ali je energija zaprta v cevi ali je odprta. Se
pravi, ali je narejeno besedno. Če ne veste kako, kaj in zakaj, naredite tako, da greste kar po
vrstnemu redu. Boste zaznali, kateri urok ali je na komu kaj narejeno.
TEHNIKA: PRAZNJENJE PREKO DREVESA – POMOČ DRUGIM (posnetek 1:38:01)
Tudi vi lahko izpraznete človeka tako, da ga priklopite na drevo. Vendar, zopet morate biti
v svojemu mehurju, tako kot Smo na začetku opevali, ga videti, ali zaznati ali si ga
vizualizirati in njega povezati, kot bi on si nadel rokavičke.
Vendar pazite!
Žrtev običajno ali tisti, katerega zdravite ali mu pomagate, običajno ne bo imel te kepe, te
energije, zato, ker jo to ne prenašate, ker je to nekaj, kar je podarjeno in pridobljeno, si vi
prezrcalite svojo kepo energije ali kroglo.
Se pravi, vi sebe potisnite v to, to kepico, da se vam naredi ZNOTRAJ rokavica in jo
preslikajte kot bi on ravno tako, kot delate vi, naredil on v prosojnosti in se bo njemu
naredila nekakšna odtekajoča ali prosojna zmes.
Vendar, pri njemu je pomembno, da se potem on, kot avra poveže z
vami kot avra in teče takšna cev.
In vse, kar boste delali tukaj, v temu mehurju vi sami, se bo
odzvanjalo na žrtvi in tako lahko enako, kot bi vi delali postopek,
sprojicirate ali preslikate in se dogaja tudi pri njemu.
Ko boste žrtev povezali in prislonili ob sebe s cevjo, boste delali, kar boste delali pri sebi,
delali tudi na njemu.
Ko se vi znotraj naslonite na drevo in odteka energija oziroma se predhodno najprej
polnete, nato se praznete, se bo enako dogajalo njemu zato, ker je povezan z vami.
TEHNIKA: PRAZNJENJE IN POLNJENJE Z BELO ENERGIJO STEBRA (posnetek: 1:40:14)
Tisti, kateri ne bodo imeli te energije, se pravi, in bodo nekako imeli ovojček, si lahko
pomagajo z belo energijo stebra. Vendar, to ni isto. Ni enako.
Vendar, ne moremo podarjevati tega kar tako, na individualnih, ker Jaz ne hodim na vaša
individualna druženja. Da ne boste prosili. Morda komu Bomo kaj kasneje še kaj podarili.
Ampak, to je nekaj, kar se podarja na skupinah, na skupinskemu delu.
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ZA ENERGIJE, KI SE BODO TRANSFORMIRALE PREKO KORENIN IN BODO ODTEKALE,
ODGOVARJA LANA
Vendar, sedaj najbolj sladek del.
Energije, katere se bodo transformirale preko korenin in bodo odtekale, bo za njih
odgovarjala Naša Lana zato, ker je ONA PROSILA, DA VI DOBITE TA DAR.
Kar pomeni, da dobro delajte z darom, ker bo ONA ODSLUŽILA, da imate vi ta dar. Cenite
to! Spoštujte to! Ne obrekujte in ne prerivajte se, kdo bo močnejši, kdo bo pametnejši! VSI
ste dobili to podarjeno.
In še nekaj!
Ko vi delate na človeku in ko se povezne kot cev na cev – vi mehur, on mehur. Kar vi delate,
delate enako tudi njemu, postane on kot vaš odsev ali silhueta, ali pa vi njemu odsev. Ni
pomembno! Postaneta eno enostne celote.
Tako pomagate človeku ga zdraviti, ga napolniti ali očistiti energij, entitet ali česarkoli
drugega.
Kadar boste vi želeli iti v temo, ne hodite s tem darom v temo, ker vam bo odvzet! Pustite
ga. Vi imate to kepo samo za to, da boste lahko sebe povezovali ali varovali.

TEHNIKA – POLNJENJE, PRAZNENJE, ČIŠČENJE ENTITET PRI TISTIH, KATERI NIMAJO
PODARJENE KROGLICE PREKO ROKAVIČK BELE ENERGIJE IN KROŠNJE DREVESA (posnetek
1:42:38)
Ljudje, kateri nimajo teh rokavičk, naj si nadenejo rokavičke iz bele svetlobe.
Vendar, z njimi ne morejo tako se povezati z drevesom, ker se drevo ne povezuje na to.
Tako, da se lahko povežejo s krošnjo drevesa, ne na steblo, ampak s krošnjo drevesa.
Se pravi, dajo dlani pod slap svetlobe, se poveže ZNOTRAJ v rokah
njegova bela energija, se spusti in ko se napolne preko njegove kronske
čakre na vrh drevesa, na krošnjo drevesa, se od krošnje drevesa
energija spusti navzdol v korenine oziroma ob koreninah in se tako
polni.

In čez čas se ta ovoj, kateri teče mimo ali preko krošnje, preko korenin, poveže s korenino.
In v trenutku, ko se poveže s korenino, se naredi tudi odtekanje po drugačnemu postopku.
Vendar, ta postopek je malce dolgotrajen. Vendar za tiste, kateri ne bodo imeli te energije, si
lahko pomagajo izničevati ali očistiti entitete tudi sami.
Lahko pa tudi drugi se pričnete ukvarjati ali pomagati s tem, da dajete in pomagate preko
sebe.
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S PRAZNJENJEM SEBE RAZBREMENJUMO SVOJ DRUGI DELEŽ, SVOJO DRUGO POLOVICO
In še nekaj!
Ko imate vi v sebi moško in žensko polovico – kar praznite na sebi, če ste moški, praznete
po moški energiji, spraznjujete tudi žensko. Olajšate in razbremenjujete tudi svoj drugi
delež, kjerkoli ga pač imate.
Saj poznate!
Pol ste moški, pol ste ženska.
Vaša polovica, če ste moški, se nahaja v ženski. Skorajda vedno. Ni pa to zlato pravilo.
Se pravi, če se nahaja v nasprotnemu polu, se tudi tam prazne in razbremenjujete in
razbremenjujete nekoga, katerega še niste srečali, še niste nikoli videli ali pa, če ste že do
te točke. To pa vedo usojevalci in tisti, kateri so Vladni.
Sedaj Sem govoril zelo veliko, zelo dolgo in v čast Mi je bilo sodelovati z vami.
Preko pete, devete, petnajste in devetnajste noči vas Bom obhajal, da vidim, kako vam gre.
Če te energije še ne boste aktivirali, Bom naredil takšno nitko, zato, da se bo energija kepe
povezala s popkom, da boste jo imeli v sebi tudi, ali ob sebi, če boste naredili kakšen
spodrsljaj na drugih področjih, da ne boste izgubili nekaj, kar si morda niste zaslužili.
TA ENERGIJA, KEPA ENERGIJE NAJ GRE V DOBRE NAMENE.
Če gledate v njo, lahko vidite prihodnost. Čez čas boste videli tudi to. Je tako kot krogla
spoznanja – tako zgoraj kot tudi spodaj. Vendar ne na Nebu.
To je mišljeno – ko kroglo primete in gledate v njo, boste videli dogodke. Vse, kar je na
materiji. Materija je zgoraj. Ker je podarjeno za materijo, ker so bila to živa življenja in se je
šlo v živih postavitvah.
In skozi to lahko sežete tudi spodaj. Zato pazite, kaj delate z njo!
Ne uporabljajte jo v slabe namene! Ne podarjujte jo, ker jo ne morete podariti, ker je
daritev narejena na vsakega posameznika. Ampak jo uporabljajte za sebe ali za pomoč
drugim.
Če boste pomagali in na ta način zdravili ali reševali življenja, naj vam bo to milost od Mene
in od Tistega, kateri je pomagal. To pa je Lana.
Tako, da, kakorkoli že – v obstoju večnosti je vedno DAM-DAŠ. Nekdo mora nekaj narediti,
da se nekaj sprosti, da se nekaj razbremeni.
Ker pa ste vi tako dobri, tako srčni, tako popolni, pa vem, verujem in zaupam, da bodo vse
besede šle v prave smeri.
Vse, kar je bilo podano, je podano zato, da boste razumeli življenje – tudi tistega dela, kjer se
morda ne zavedate ali pa se ga zavestno zavedate.
Še na en moment pazite – kaj čutite, ko delate!
Delajte, če pomagate, v času, ko ste razbremenjeni, ko ste lahko nevtralni.
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Takole.
Sedaj vam Bom dopustil, da si boste malo odpočili.
Upam, da Nisem bil prestrog, da Nisem bil prehud, kot nekateri včasih se Me bojijo. Pa se Me
nimate zaradi česarkoli bati, ker Sem le PRAVICA. Nič drugega!
Jaz Sem Nekdo, kateri je v davnini prehajal iz strani Svetlobe, se potopil v Temo, da je
reševal Temo. Zato ne dopuščam krivic. Ne dopuščam barabij. Ker je to nekaj, kar lahko
delate v svoje dobro, v svoje postavitve.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Jasara.
Takole. Sedaj Bomo nadaljevali v drugemu delu, v kateremu Bom odgovarjal prav Sam.
Lepo in toplo, srčno pozdravljeni. Tako, da, danes predvidevam, da se boste vsi držali
določene prošnje, ker na ostala vprašanja, kar bodo šla izven tematike, ne Bom odgovarjal.
Dobro?
Tako, da, ta drugi del je namenjen predvsem vam, ker Bomo se nekako držali ozko usmerjeni
na področja, kjer se ustvarja energija. Tako, da, predhodno Moji prijatelji vedno znova
naprošajo, da se držite tematike. Danes, mislim, da ne bomo zahajali.
In kdo bo prvi veseljak, kateri bo nekako pričel z vprašanjem? Kar izvolijo!
»Lepo, lepo pozdravljeni (Jasara) tudi z moje strani. (Jasara. Trema!) Jaz imam vprašanje, ki
se dotika te tematike, v bistvu tudi zemeljske. V bistvu, zanima me, ko imamo že izživeto in
izčiščeno karmo, ko smo že sestavljeni po tehnikah, ki jo dajejo Gospodje in Lana in kaj
lahko naredimo, da nas bo Zemlja prej izpustila, da stopimo na usojeno pot? Je to to, kar
ste danes govorili, kar se dotika magije? Ali je v bistvu vse povezano s tem, da drugi
zaključujejo do nas? Hvala.«
Čisto preprosto.
Nekateri zaključujejo, kar imajo za zaključiti. Nekateri ste že zaključili davnino. Ni
pomembno na kakšen način. Pomembno je, da je davnina izživeta.
Vendar, ker je bila davnina podlaga za ta sedanji čas, ste skozi življenje ustvarjali zapis in se
potem pretočite v sedanji čas.
Takrat nastaja težava, ker pri vas je tudi izživeti sedanji čas. Vendar, zapisi drugih do vas
niso izživeti. Kar pomeni, da je potrebno počakati ali biti strpen predvsem na določenih
postavitvah, kjer se včasih malce zaustavijo postavitve.
Zapise imate izpraznjene. Zapise imate postavljene tako, da vas tu in tam tudi Zemlja in ne
Nebo malce preizkušata. Na podlagi tegá se dostikrat zemeljske sile malce poigravajo z
vami, da bi se obrnili proč od Neba. Pozorni bodite na to!
Kar se da, imajo pestro življenje tukaj spodaj, v spodnjemu predelu. Na podlagi tegá vam tudi
malce ponagajajo.
V življenju imejte fokus. Fokus, center ali stičišče ali nekakšno točkovno področje, v
kateremu se vi sfokusirate, do kod želite priti. To je ta forma ali postavitev, katero ste si
skozi gradnjo postavili.
Ko pride v dejanje čustva, čustvena energija, se vse skupaj zbudi. Energija se prične vrtinčiti
in dosegate željene cilje. Pomemben je fokus in POTRPLJENJE.
Pri nekaterih Zemlja ali zemeljska bitja zaustavljajo morda vaš odhod, vaš prehod, vaš
premik drugam, ker, pazite to! Če se vi, na primer, odselite drugam, kako bodo drugi
izživeli zapise do vas, ko pa vas ni v tej prelepi Sloveniji? To je nekaj, na kar bodite pozorni!

29

Na podlagi tegá boste lažje razumeli, zakaj morate biti strpni in potrpežljivi. In nič obupati!
Ker imate v zapisu postavitve, od rojstva do prehoda, morate to tudi izživeti. To pa so vaše
sanje. Zato vam sanje ne bodo nikamor pobegnile.
Prenehajte gledati na zrelost! Prenehajte gledati na čas!
Čas je le energija, skozi katero si postavljate omejitve. Potem povzročate sebi trpljenje.
Skozi trpljenje pa rast. Vse je en ciklus.
Kakorkoli obračate – le fokus!
Brez omahovanja veste, po čem hrepenite, veste, kaj si želite, veste, kam prehajate, v kateri
čas, prostor ali kraj želite iti, kaj želite dobiti. To je tisto, kjer imejte le potrpljenje, kjer
morajo drugi izživeti do vas, da se potem zapis osvobodi.
Če oni nimajo možnosti zaključka do vas, potem ostanejo zapisi odprti in vi skozi to ne
morete dati njim odpustnice.
Duše, duhovi, energije – ko zaključijo poti, pridejo na soočenja, pridejo na vpoglede. Na
podlagi vpogledov pogledajo, kaj so naredili, kaj niso naredili, kaj bi morali narediti, kaj so
zgrešili? Bilanca stanja! Kot v računovodstvu. Brez popuščanja.
Kjer je kaj tako tako, greste nazaj! Torej, morate vsi vse izživeti.
Od vas ostaja spomin. Spomin je energija. Energija je živa.
Ko se živa energija poveže na drugo energijo in se prične gibati, nastaja duša. Energija, ko
prevzame obliko, nastane duh, ker ima spomin, kako je izgledal in kako je bilo.
Ko se niz nad nizom daje, se prosojnost gosti. Tako nastane duša. In v duši so plasti
spominov.
Ko vi zorite, ko vi dozorevate, vi zaključujete oziroma izpolnjujete predhodne zaobljube, da
boste dali možnost tej energiji, drugi energiji, tretji energiji.
Energija je torej spomin. Spomini so časi, prostori in zavedanja. Ko vi izživite, ko vi dopustite,
da duh, energija, kakorkoli jo že imenujete je nepomembno, izživi, vas izpusti. Nastaja vedno
večja praznina. Potem jočete, kričite, a hkrati hrepenite po svobodi.
Torej, praznina je prvi znak, da greste proti svoji zmagi. Radujte se in veselite se tegá!
Kaj je pomembno? Leto gor ali dol! To je le droben prahec v predelu Afrike, cele puščave.
Nič! A hkrati vse. To je tisto, na kar bodite pozorni!
Zato se ne dajete zmanipulirati. Predvsem tudi, ko se čustveno borite s postavitvami se
zavedajte – oni odhajajo.
Naj odhajajo, ker jim dajete svobodo, ker jim dajete možnost odločitve nove preobleke in
novega preobražanja.
Več kot na Zemlji izživite, več je praznine. Prehajate v točko, da zapolnete prazen prostor
človeka ali telesa. Skozi to dobivate priložnost, da sebe sestavljate nazaj.
Tako, da, kot je na eni strani toplo, grdo, jočete, kričite, hrepenite – borite se s tem! Nič
hudega, če je tu in tam malce joka.
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Bodite ponosni na to, ker prehajate do svoje lastne zmage!
Vaša zmaga pa je zapisana v vaših dlaneh, v vaši natalni karti, astrološki ali kakršnikoli že. Se
pravi, vse tisto, kar ste prenesli, prenašate in imate zapisano preko imena, preko rojstnih
podatkov, preko obljub, zaobljub in ekipe, katere so postavljene v takozvanih kartah. To so
bitja, katera se držijo zaobljub. S katerimi ste se zavezali. Zato imate vaše smešne hiše,
prostore, na tistih vaših okroglih kartah, od takšnih in drugačnih postavitev zato, ker ste se za
to odločili.
Nikoli ne jočite! Nikoli ne godrnjajte! Zagrizite in se pregrizite. Zmaga je na koncu
nepobegljiva! Ne more vam pobegniti tisto, po čemer sanjate in hrepenite.
Jas.
(ploskanje)
Jasara.
»Res hvala za odgovor. Iskrena hvala.«
»Iskren pozdrav. Hvala, res, za to delavnico, za vse tehnike. In dragi Lani, ki je žrtvovala še
pa še in se žrtvuje za nas, svoje lastno življenje, da nas rešuje tako in drugače, da se tega
ozavestimo. Jaz imam eno vprašanje, in sicer, kaj bi nam oziroma, kako bi nas napotili v
primeru, ko gre za cerkveno inštitucijo iz naslova urokov, ki se tam dogajajo? Zdaj veliko
ljudi formalno izničuje takšne in drugačne postavitve, ki so bile postavljene ob rojstvu in
tudi naprej. Pa me zanima, kako bi nam svetovali, da rešimo to področje? Hvala.«
Dobro, praktično in tudi realno vprašanje.
Kar se tiče Lane je tako:
Če bo želela iti in preiti do svoje ciljne točke, mora narediti, kar Smo se dogovorili. Tako pač
je. Smo neizprosni. Morda prav Jaz. Vendar, tako je!
Če ne bo en šibek člen naredil tistega, kar ima za narediti, veriga poči. Ne bo ničesar v
preobrazbi človeka. Kar pomeni, da sistem, kateri se postavlja, kateri se gradi, je šibek in
neuporaben. Torej, vrh mora biti stabilen. To pomeni, brez usmiljenja. Potrebno je gristi.
Naj kriči, naj joče, vendar, na koncu bo zmaga za vse nas, za vse vas, neprecenljive
vrednosti.
Ko boste dozoreli, ko boste doumeli, boste ponosni na to, da boste sodelovali v postavitve
novega sistema.
Kar se tiče cerkve – cerkev je pravzaprav, ne samo urok, ampak ukletstvo, ker se zavestno
žrtvuje, podarja ali daruje. Raduje. Kakorkoli, ni pomembno! Me razumejo.
Pomembno je, da se tam uporablja sveta knjiga.
Kaj Sem vam predhodno opeval?
Bukve. Bukve. Bukve. Pisane besede. Odprejo bukvo in berejo in vas uročujejo. In vi ste ovce,
žrtve jagnja. Dobri ste!
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Nič nimam proti cerkvi, vendar, zavestno vedite, v kaj hodite in v kaj vstopate. Ne potem
jokati, zakaj je temu tako, ker postanete prevodniki in žrtvena jagnja in kri čiščenja za
druge. Ali pa tudi samo za sebe! Kakor kdo?!
Če želite pomagati, da se nekateri odrešijo od te energije, je pomemben začetek – kako ste
prestopili v notranjost? Morda so se nekateri starši odločili, ali pa sploh ne starši! Stari starši,
dedje in sosedje, da se spodobi in da je modro in pametno, da je skrajni čas, da ste žrtev. Pa
so vas dali kot žrtve. Kaj hočeš? Kaj nočeš? Tam ste!
Vendar, oni so zaprisegli, da vas bodo žrtvovali, zato nesejo otroka h krstu in ga dajejo od
sebe k nekomu, pa pojma nimajo h komu! Bogu? Vam? K Bogu? Kakšnemu? K tistemu, ta
pravemu!?
Darujte samo sebe, ne otrok.
Če želite izničiti to, kar ste naredili ali podarili in da otrok ne čuti s cerkvijo, potem lahko –
ali poskrbite vi, da se to izniči ali pa spoštujte otrokovo voljo, ko izrazi željo, da želi
izstopiti, mu pomagajte, naj izstopi.
Če želite sami izstopati, poskrbite, da izstopite.
Kaj so naredili?
Zavezali so najprej dokumentacijo. Naredili v zgodovine križce, ker se niso znali podpisovati.
Vendar se točno ve, kakšen križec ste naredili.
Danes se podpišete v knjigo. Najprej prošnje. Nato pa krstne knjige, da se malo zabeležite
znotraj, v sistem in zopet postane pisana beseda.
Knjiga. Sveta knjiga. Tam je treba začeti!
Kar pomeni, da je potrebno se NAJPREJ poskrbeti – tako vpisano, tako izpisano.
Tako, kot Sem dejal, potrebno je najprej sebe spraviti na površje, priti do cilja in iti po isti
poti nazaj.
TEHNIKA – IZNIČEVANJE CERKVENIH ENERGIJ (posnetek 16:57)
Če želite uničiti, je potrebno najprej sebe izpisati, da se izpiše cerkveno. A energija ostaja.
Energijo, pa če ste pridni, dobri, počistimo Mi. Če se želite truditi, lahko deloma počistite, kar
je po uročnih postavitvah, zakramentih ali obredih pridobljeno, lahko izčistite sami. Tisto, kar
ste pristopali, nikoli ne morete kar tako izstopati.
Lahko pa naredite sledeče:
Ko se izpišete, če se izpišete ali tisti, kateri se bodo, je potrebno izničiti energijo. Energija je
ustvarjena med cerkvijo, kjer je nad njo ogromen balon. Cerkvijo, katera je vas krstila.
Vedeti morate, kje ste bili krščeni. Slabo za vas, če ne boste vedeli.
Potem jo poiščite. Malce se poigrajte.
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Nato nad cerkvijo, nad križem, nad žezlom poglejte, kje je shramba balona. Kot nekakšna
krogla belinkaste energije, navidezne beline, katera je nekakšna povezava med nebom,
zemljo, čemerkoli.
Balon, zgoraj nad cerkvijo, balon nad zatiljem za vami.
Svoj balon nad zatiljem od krsta, od zakramentov,
česarkoli – vse se shranjuje tam zadaj, nekje za vami, ga
je potrebno tako kot prijeti z levo dlanjo za nit, katera je
vpeta tako kot v mali možgan, jo »odpukniti«.

Če imate srečo, vam morda celo uspe. Ga energetsko nesti k velikemu balonu in ga
poskušati podstaviti pod veliki balon, da gre v notranjost.
Takrat se slišijo kriki groze in energije dobesedno, kot bi bitja se spustila. In tista, katera so
darovana – darovana pa so točno tista bitja, kjer ste pri krstu odprli otroka, oni poberejo
nekaj in dajo nekaj. DAM – DAŠ. Kri za kri. Glavo za glavo. Življenje za življenje. Nič ni
brezplačnega!
Pri nas ni denarja. Je pa kaj drugega. Verjemite.
Vse je pristopnica.
Ko se ta energija s krikom odpusti, razpade kot prah. Prah pade preko cerkvene
notranjosti, gre skozi kanal v globino. V globini se raztaplja energija, katera je ujeta.
To je le en kos, katerega lahko naredite le po strani sedanjosti in ne preteklosti, če ste se
sami zavestno odločali za to, da pristopate. Ampak, najprej se je potrebno izpisati.
Ko se naredi to, ste v preteklosti.
Se pravi, iz sedanjosti nimate uradnega zapisa. Nimate zapisa, če so vas, seveda, izpisali iz
cerkve, iz bukve, če vas niso zavestno pustili notri zapisano, pa niti ne veste. Ampak, ni to
toliko pomembno.
Pomemben je fokus. Ko se vi odločite za to, da boste to naredili in ko vi odraz, željo, zahtevo
odpošljete, ko župnik ali nekdo dobi to v roke in se zavestno odloči, da ne bo tega naredil,
gorje njemu! Tako pač je. Ustvarja si zapis.
Vendar, vi si lahko pomagate tako. OSTALE DAVNINE NE SMETE SE DOTIKATI!
Vi lahko izčistite tisto, kar ste vi. Ne hodite v davnino po enakih plasteh. Lahko bi balon po
balonu izpuščali in šli v davnino. Doživite lahko grozljive energije nad seboj. Ne delajte tegá!
Izpustite le balon iz sedanjosti in ne iz preteklosti.
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TEHNIKA: IZSTOP, IZPIS OTROKA IZ CERKVE IN IZNIČENJE ENERGIJ, pomoč otroku (posnetek
21:29)
Če želite izstopiti kot otrok ali kot da bi otroka odvezali, lahko vi pomagate tako, da se
otroka najprej izpiše. Nato greste v balon, se spnete s porami na ovojnico znotraj v telesu,
stopite nad telesno strukturo in tako postanete veliki.
Nato se povežete na otroka in zaznate njegov mali balon, žrtvovanja iz tega življenja,
primete njegovo nit, ker je balon na niti, ni prosto lebdilen in ga prenesete nad cerkvijo.
Če ne veste, katera cerkev je, stisnite trak ali nižino balona in se naredi takšen dim.
Poglejte po prostoru ali zemlji in boste videli, kje prehaja dim iz cerkve. Kot dim, kjer častijo
papeža, ko spustijo tiste metuljčke, metuljčke ali tiste ptičke na površje in tiste dimčke,
enako se zgodi tam.
Ko ga stisnete balon, iz balona cerkve, nad cerkvijo nastane dim. Ta cerkev je tam, kjer je
tisti zapis.
Prestavite energetsko lahko balon pod velik balon, tako kot bi nad tisto špico ali križem bili
takšni prostori ali prazen prostor. V to potisnite ta balon. Znova se bo zaznal krik. Spustil se
bo pepel. In spustilo se bo v cerkev. Šlo v tla. In za vas je to narejeno.
Otroka lahko ali nekoga, tako kot bi ga z levo dlanjo
pobožali po sprednji čakri – ne po spolni, po sprednji
čakri, tukaj zgoraj, da mu zaprete oziroma zavrtinčite
kodo zapisa.

Zapis žrtvovanja je vpet tukaj, kjer je bil narejeni sveti križ.
In ta energija pade in se zavakumira nazaj.

Vi se morate spustiti nazaj. Odpeti se z nitmi od balona. Se spustiti v telesno strukturo.
Prižgati belo plamenico v zahvalo, v spomin, predvsem pa v mir. In to je tisto, kar naredite.
Ko se energija umiri, lahko je mala svečka. Ne kupujte bohotnih svečk, ker se ne morete
skozi to pripuzati malce bližje. Ne rabite tegá, ker dosežete nasprotni namen. Razen, če
čutite, da z ljubeznijo želite kupiti, potem to naredite.
Nato pustite, da svečka ali plamenica pogori. Ko plamenica pogori, jo zdrobite v prah. Prah
nesite na sveti prostor sredi pokopališča. Poglejte, kje je sveti križ in ta prah stresite v
obliki križa, v obliki križa in na sredi križa posujte kot drobce zrnje v nekakšni spirali.
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Tako boste vse, kar je cerkvenega, križanega in sebično nadzorovanega spravili v vrtinec, v
vrtinčasto gibajočo energijo in se bo svet pričel izpuščati, čistiti in postavljati.
Ne pozabite se zahvaliti in se odmaknite.
To naredite. Tako si boste lahko pomagali pri cerkvenih urokih, pri cerkvenih obredih ali pri
izničenju.
Vendar, ne pozabite, pisana beseda je prva beseda!
»Najlepša hvala.«
Prosim.
Zelo Sem bil dolg. Vendar, lahko si to privoščim. (smeh)
Izvolijo.
»Dober dan želim. (Jasa) Hvala lepa za vse daritve, za vse znanje, za vse informacije, za vse,
kar delate za nas vse. Pa gospe Lani, resnično, iz srca hvala. (Jasara)
Imam pa eno vprašanje. Po nekje, po nekje pri sosedih so velikrat do soseda zlo ali pač, v
mojem kraju vem, da je to bilo, pa morda vržejo kakšno bolno ali pa mrtvo živalco na tisti
prostor, kjer je lastnik nekdo drugi. A je to tudi urok? Pa kako lahko to izničimo? Pa če to
tudi deluje na naravo, ali kako, da bi se pol iz tega celega prostora ta energija izčistila ali
izničila? Hvala za odgovor.«
Zelo dobro vprašanje!
Vsaka mrtva žival, vsako mrtvo telo ali truplo, dejansko okoli njega se najprej nahaja
energija izstopajočega se tvorbe bitja ali česarkoli pač, kar pomeni, da nastaja energija.
Ko je energija zunaj, kot bi dejali, da telesna dušica prehaja na površje, jo lahko bitja Zemlje,
globine, česarkoli podprejo. Na podlagi tegá nastaja vedno večji balon, ker ji ne pustijo oditi.
Tako nastaja energija. In nastaja ujeta energija v vakuumu. Ta vakuum nastaja znotraj, tvorba
bitja, katerega vi lahko v urokih uporabljate.
Zakaj pa mislite, da sekajo glave kuram, piščancem, živalim, zajcem, komurkoli?
Zato, da naredijo umor, da iz njega ne more pobegniti duša vsegá, da jo ujamejo in potem z
njo manipulirajo.
Ko oni delajo takšne stvari, kadar zavestno naredijo, se pravi, se to tretira kot umor.
Kadar žival vzamete za hrano, da jo boste pojedli, je to ta hvaležnost, niste obsojeni, niste
kaznovani, niste obteženi, ker se to da izčistiti.
Kadar pa v namen, da nekomu še celo naredite urok ali kakšno postavitev, potem pa imate
dejansko hudiče ob sebi. Hudiči vas pridejo malce pogledati, malce pokukati.
In hudiči povzročajo zlo. Energija se prične pariti. Hudičeva energija ali hudič se hrani iz
tega balona od mrtvega trupla. On golta to energijo in postaja lastnik telesa.
Ker postaja telesna struktura vedno bolj dihajoča v njemu, se poveže z namenom, v kaj je
bilo narejeno. Takrat hudiči izpolnijo nalogo in zato napadajo.
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Kadar človek naredi samo umor in vrže žival tako, čisto tako, se sooča z drugimi bitji – s
tistimi čuvaji same živali. In se shranjuje energija iz živali – ena žival, druga žival, peta in
deseta. Pri petnajsti nastaja mogočna energija združenja. Ta energija napade človeka in ga
ugonobi.
Rak je najboljša postavitev. Ploskam pri takšnih, kateri delajo zlo. Zakaj?
Ne zato, da bi jim privoščil. Zato, ker so sami sebi skreirali zlo.
Zlo je vedno zlo! Dobro je vedno dobro!
Ljubezen pa je najmočnejša Izvirska energija, skozi katero vi lahko izničite vse, kar je
vrženega. Ljubezen je osnova miru in harmonije v življenju obstoja.
Če ne bi bilo ljubezni, ne bi bilo Boga. Bog je vir energije Ljubezni. Zato ves čas hrepenite po
pripadnosti in želji po ljubezni.
Paritev, seks, spolnost – tako se pač izražate, ni pomembno, saj vedo, kaj to pomeni, je
pravzaprav le opcija, skozi katero sebe lahko delite, ali pa se moški hranite ali kaj drugega.
To pomeni, da je to energija ljubezni, nekaj drugega kot spolnost. Ločite to!
TEHNIKA: POVEZAVA UMORJENE ŽIVALICE Z NJENIM MEHURJEM (posnetek 31:31)
Srčna energija ali ljubezen – ko vi pogledate umorjeno žival, ko nekako obglodate, kako –
obvijete z očmi, tako Bom dejal, kot bi jo oblili, boste zaznali mehur, kateri je ujet nad
živaljo.
Začutite njeno bolečino ali začutite njo samo. Morda ne bo bolečine. Morda bo samo spala.
Začutite v sebi utrip srca.
Če ga ne morete začutiti, pričnite zelo preprosto. Obrnite se v notranjosti kot bi pogledali
na srce, na notranjost, začutite utrip srca in padli boste v to polje.
Potem znova glejte preko živali ta mehur. Srčna energija se bo povezala s tem mehurjem.
Mehur bo pričel prasketati in se gibati. Nastane utrip. Utrip življenja.
Bolj, ko prične gibati, prej se stransformira, prej jo raztrešči in energija doseže mir, ker ste vi
povzročili mir. Ker je le ljubezen tista, katera izniči nasprotne polje, prebudi nasprotujoče se
polje. Se pravi, ljubezen je tista osnova, skozi katero vi lahko odrešite žival.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE RAZLITIH ENERGIJ PO PROSTORU (posnetek 33:00)
Ko pa je energija razlita po prostoru, je postopek identičen.
Vstopate v to, da začutite, da se prebudi srce ali da avra ali ovoj postane eno veliko srce in
prične utripati.
Ko pride do eksplozije ali razprševanja, se ta energija razlije po travi, po naravi oziroma po
prostoru, do koder je segala magija, urok ali ukletstvo, prekletstvo ali zloba, žal, nikoli ne
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teče dobro kar tako. Se pravi, vi skozi to vstopate v to polje in polje prične prasketati in se
razpadati.
Nastane milijonska bilijardna množica prahu, tako kot vaša čistoča – pri Nas jo nimamo, ker
jo ne uporabljamo. Nimamo prahu, ker ne čistimo. Vsaj Jaz ne. Kar pomeni, da se to polje,
katero razpada, prične vzdigovati, doseže stopnjo miru. Naenkrat eksplodira in izgine.
Preprosto. Čisto preprosto lahko izničite in rešite ali odrešite.
Ne pošiljajte nazaj k ljudem, kateri delajo to, ker sami sebi dajejo zanko okoli vratu. In v
nekemu momentu zbolijo in se soočajo s strahom pred smrtjo, ker SI NE UPAJO pogledati
smrti v oči, ker se bojijo, kdo jih bo počakal. Pa počakajo jih res tisti ta pravi.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Najlepša hvala tudi z moje strani. (Jasa) Najlepša hvala za vse vaše mogočne, mogočna
razkritja danes, tukaj na Zemlji. Res hvala. (Jasa) In hvala tudi dragi Lani za vse to, kar se
žrtvuje za nas. Iskrena zahvala Lana tudi Tebi in seveda vsem Gospodom, ki nas podpirajo
tukaj na Zemlji. Jaz imam še enkrat eno vprašanje. Imam sicer zelo veliko tremo pred vami
(Nič hudega!), ampak, ampak bi rada še enkrat vprašala – uroke, kako zaznati? Mogoče, če
nam kaj več lahko še poveste, kako zaznati, kakšne uroke imamo na sebi? Kako sploh to
začutit, zaznat? Jaz mislim, da sem to premalo, da bi rada izvedela še več. Hvala vam.«
Najprej Bom dejal takole:
Kar se tiče Gospodov, so res Milostni. Imajo potrpežljivost, katere Jaz ne želim imeti, ker
drugače ne bomo naredili ničesar. Tako pač je! Eden mora biti tista grda sablja,
nepopustljiva!
Vendar Nisem krivičen, a Sem včasih Jaz Tisti, kateri tudi ne dopuščam, da se vse nekako
izničuje.
Tako, da, Ti Gospodje veliko reskirajo za to, da vi prehajate do točke spoznanj. Veliko –
koliko naj omenim po vaše, zemeljsko? Tisočletja in tisočletja odrekanja, spoznanja, da so
ustvarili Malo telo, skozi katerega lahko kreirajo in podajajo postavitve naprej, ni tako zelo
preprosto, ker stojijo za vsakim in stojijo, ne tako, kot bi dejal, da vam Bom malce zmasiral
hrbet. Pomeni, da stojijo za vsako Besedo, katero spregovorijo tako ali drugače. Tudi, če se
kdaj ne uresniči, ker se vi odločite drugače! To je vaša svobodna volja.
Tako, da, So Mi dragi, Jih cenim, vendar v pogajanjih z Menoj ali z Nami, v naših svetovih,
znam biti nepopustljiv.
In, če je cena prehuda, Oni ne dopuščajo, da Lana izživi. Če Lana ne izživi, ni razbremenitve!
Zaenkrat nimamo korenjaka, ki bi si hotel to privoščiti. Ni pomembno!
Pravi So. Cenite Jih in spoštujte Jih, ker boste tako doumeli kdo ste, kaj ste in se boste
sestavili. Postali boste točno tisto, da boste ponos sebi, sami sebi, svoji okolici, predvsem
pa svoji regeneraciji ali usodi, da boste izpolnili, kar ste si naložili. Zreli ste za to!
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TEHNIKA: ZAZNAVANJE VRSTE UROKOV Z DARITVENO KROGLICO (posnetek 38:31)
Če boste hoteli uroke, morda lažje, zaznati, kakšna vrsta je, je zelo preprosto. Lahko si
pomagate s tisto kepo energije, katero Smo podarili.
Lahko jo primete v levo dlan. Levo dlan. Ne žogajte se.
Dajte jo pred seboj, kot bi hoteli pogledati skozi njo.
Od nje se odbije energija navzven in se kot las
svetlobe stransformira in odbije. Plasti so narejene.

In videli boste, ali je človek odprt kot lotosov cvet, kjer se mora zasnovnik urezati v dlan ali
je narejen snop svetlobe na površje (Se moram nasmehniti? – smeh), kjer se naredi snop
svetlobe, ali pa zaznavate ali energija teče preko besede. Se pravi, karkoli je narejeno, se
odbija svetloba, od najnižje do najvišje.
Kadar so narejeni sistemi, tako, da je SNOP, je običajno ta laser speljan tako proti
podplatom, v globino.
Kadar je ČUSTVENA NARAVNANOST ALI ČUSTVENI UROK, LJUBEZENSKI, se pravi, tisto
vsakdanje, kjer želite manipulirati, nadzorovati ali pa nekaj po svoje godrnjati, se pravi, gre
nekam v srednji predel.
Karkoli vam izda laser. Preprosto. Poskušajte. Malce truda vložite, boste videli, da bo šlo.
Vendar, ne pa ljudi obirati denarja zaradi tegá, ker boste nekaj znali. Naj dajo kaj malega ali
kaj prijetnega. Vendar, ne bogatite skozi to. Sestavljajte se. Sestavljajte se po procesu in
pomagajte. Ta cena je neprecenljiva. Tam je največja obrestna mera. Zapomnite si to!
Izvolijo.
»Dan. Najprej, en lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasara) Moj globok poklon Vaši Veličini,
ker ste nam tako lepo razložili vse. Globoke tehnike. Tudi najlepša hvala za res mogočno
daritev. (Mhm, Jasa). Ampak, prvo vprašanje, mislim, prvo. Ja, vprašanje se mi je postavilo:
»Ali sploh to uporabljati, ko ste omenili, da bo to mogla Lana izživeti?« Te stvari, ne. In
zato vidim, da ste zelo odrezavi, mogočni, ampak mislim, da je v Vas tudi nekaj dobrote. In
prosim vas, to dobroto namenite Lani!«
(smeh, ploskanje)
Hm. Dobra beseda!
V Meni je veliko Ljubezni, veliko strpnosti in potrpežljivosti. Tudi kaj dobrega se zagotovo
najde v Meni. Vendar, Moja zaobljuba Vsemogočnemu je takšna, da Moram biti
nepopustljiv. Vendar, dobro ste Me zbarantali.
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Kar se tiče vsega, Bom dejal takole:
Bom Jaz malo pogledal na vas. Bom Jaz tu in tam malce obhajal in Bom naredil neki
prijateljski stisk z vami. Ne tako, po človeško, da ne boste mislili, da Bom kaj delal kaj
takšnega. Vendar vam Bom morda dokazal, da je tudi v Meni kaj dobrega in Bom nekaj odprl,
kar ste imeli davninskega, da boste vi, v nekemu procesu, ker vidim, da se gradite, na
moškemu polju imeli neke prednosti pred vsemi ostalimi. Vendar le zato, ker ste prišli tako z
radostno besedo na površje.
Ob grleni čakri boste videli sijaj nekakšnega lističa, katerega Bom podarjeval in le vam.
Vendar ga uporabljajte, da se boste lažje izražali, da se boste lažje sfokusirali.
Boste pa našli skozi to veliko miru, stabilnosti, predvsem tudi razsodnosti. In s temi
besedami Bom, kar se tiče vas, za danes kar malce zaključil.
(ploskanje)
Jasara.
Izvolijo.
»Hvala (dekleta) za blagoslov vas. (Jasa) Prosila bi za preprost recept, da današnje daritve
uporabljamo v dobre namene. Hvala.«
Preprosti nasvet – uporabljajte daritve samo v svetle namene!
Ne v škodo, v uničevanje, v podrejenost, da boste podrejali za druge energije ali
posameznike. Kar pomeni da, če ste ljubezen, delajte ljubezen. Nimate se česa bati.
Vsi ostali, kateri, kakor dva malce kalkulirata, koliko posla bosta izpeljala – gradite najprej
sebe, vam to pride bolj prav!
Jasa.
(ploskanje)
Jasa.
»Prav lep pozdrav vsem Vam in najlepša hvala vsem prisotnim in posebej Lani, ki toliko
veliko naredi za nas. (Jasara) Moje vprašanje je pa tako: delam tehnike po vaših navodilih,
vendar ne vidim stvari. Jih vizualiziram. Pa me zanima, kako sem uspešna pri tem? Hvala
lepa.«
Lepo vprašanje. Zanimivo vprašanje. Vendar, danes odgovarjamo samo na tematiko.
(smeh, ploskanje)
Jasara.
Izvolijo.
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»Lepo pozdravljeni in lepa, lepa hvala za vso veličino, znanje, daritve. (Jasara) Govorili ste,
da, o tem, kaki uroki se lahko delajo, ampak zgolj iz materialne plati – svinec, črne knjige.
Kaj pa misli?«
Misli, tako kot Sem dejal:
Kadar uporabljate pisano besedo, da berete nekaj, kar je zapisanega, je nekaj že
preizkušenega, je nekaj že postavljenega.
Kar vi postavljate s čustvi, se pravi z jezo, z nemočjo, z besom, nadzorom, ljubosumjem,
ustvarjate energijo uroka.
Energijo lahko odpošljete, ne da bi se tega zavedali ali pa se zavedate. In ta energija se
prične gibati. Gibajoča energija dobi obliko, preobleko. Prične nadzorovati in prične
izpolnjevati, kar ste ji naročili ali naredili, naložili, kakorkoli že.
Čudne izraze imate. Kar skorajda se Mi malce zatakne.
Ko vi zavestno uporabljate še kakšno plamenico poleg, ali pa potem še kaj preklejete ali
uklejete z določenimi besednimi sladili, se takoj odpre še eno polje spodaj.
Vi morate paziti na besedo, kako jo izrazite! Ali se izražate v naletu jeze, ko vas morda žena
vara, pa se odločate, da jo boste postavili pred vrata, ker vam ni bila zvesta?
Najprej pomislite, kolikokrat niste bili zvesti sami, predno naredite besedni urok!
TEHNIKA: POTOPITEV V STEBER BELE SVETLOBE ZA POMIRITEV JEZE, BESA in NADZOR
SVOJIH ČUSTEV (posnetek 48:06)
Predno znorite, predno se ujezite naredite tako, da vdahnete belo energijo tega stebra
svetlobe. Če nič drugega, potopite se v njega na hitro, ali pa ga vdahnite in v trenutku se
boste umirili.
Morda boste dobili drugačne oči, vendar nič hudega! Umirili se boste.
Če boste delali tako, da boste nadzorovali svoja čustva.
TEHNIKA: DELANJE BESEDNIH UROKOV V SMISLU ŠKODOVANJA DRUGIM (posnetek 48:36)
Če boste pa delali besedne uroke v smislu, da bi škodovali, pa lahko naredite zelo
preprosto:
Si postavite osebo, sliko ali vizuelnost. Lahko jo imate pred seboj, lahko si jo zvizualizirate,
karkoli. Pomembno je, da imate cilj. Ciljno točko.
Ko si postavite ciljno točko, začutite svojo energijo, kakšni ste? Ali ste v stanju sovraštva ali v
stanju ljubosumja?
Če ste v fazi ljubezni, tako ali tako ne boste tega delali.
Nato se osredotočite na energijo, kakšna gre iz vas.
Ko zaznate energijo, kakšna gre iz vas, usmerjate energijo direktno na človeka in se pripnete
na človeka. Takrat lahko po mili volji, kar vam pade na um in razum, poveste, se olajšate,
uklejete, zaklejete.
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Vendar, ker ste zavestno tako postavili, pomeni, da zavestno tudi ODGOVARJATE za vse,
kar ustvarjate.
Če boste ustvarjali dobro, boste dobili na koncu dobro.
Kadar ustvarjate besedno urok naklepno, da boste nekoga podjarmili, ne rabite krvi, ne
rabite živali. Ne rabite lepega prostora. Rabite le cilj. Sebe in cilj.
Zato nekateri, na primer, brez zamerljivosti, Cigani, Romi – kako jim pravite?, imajo moč, ker
začutijo, ker se pripnejo. Tega Slovenčki skorajda ne znate. Pripnejo se na avro in naredijo in
spustijo čustva v vas. Energijo. In vam naredijo, kar vam naredijo.
Dobri so. Eni boljših, ker ohranjajo tradicijo. Pazite, s kom se malce obračate, tako ali
drugače!
Ta civilizacija ima korenine v magiji.
TEHNIKA: ZAZNAVANJE IN IZNIČEVANJE BESEDNIH UROKOV
Kar se tiče izničevanje uroka, besednega ali da ga zaznate, da ga imate nad seboj, boste
najprej zaznali kot neko kepo, kot bi en ogromen milni mehur, velik ali manjši, zavisi,
koliko energije stransformirate do njega, takšen tok energije se prenese na njega. Se
ustvari entiteta. Naj bo intiteta, ker je nobel in »inn« v vašemu sodobnemu duhovništvu.
Ko se ustvari entiteta, jo lahko odpošljete malo ali veliko.
Človek, kateri jo pridobi, se mu pripne na obraz, pripne lahko na pleksus, lahko vdre v telo.
Postanete omotični, utrujeni. Prične vas boleti glava. Težje dihate. Srčni utrip se poveča in
imate občutek, da boste zdaj zdaj padli na tla. To je prvi znak, da imate intiteto, odposlano
energijo, katera sama po fokusu sebe odpošlje.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE BESEDNEGA UROKA, ENERGIJ, PRISESANIH NA NAS (posnetek 52:18)
Kaj narediti s takšno energijo?
Najprej jo morate zaznati.
Ko jo zaznate, jo čisto preprosto vidite, začutite, kje jo imate napopano, pritrjeno,
prisesano. Kakorkoli že. Lahko je zunaj. Lahko je zlezla znotraj. Lahko je v čakri. Poglejte,
začutite, kje vas obira, od kod teče energija navzven.
Ko dosežete to, vzemite levo ali desno dlan.
Če ste levičar, vzemite levo, ker boste bolj zaznavni. Če ste desničar, vzemite desno.
Ko boste naredili to, vzemite roko, pojdite direktno na entiteto – običajno je kot ena
razpackanina, brez obličja.
Ker boste zavestno naredili, jo boste hoteli prijeti, se takoj oprime na vašo dlan.
Vi jo preprosto izvlečete ali odmaknete in vakuum popusti.
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Ko jo imate na dlani kot nekakšno razpackanino, jo
preprosto lahko spustite navzdol, do gležnjev ali
podplatov.
Lahko jo date na travo in jo gledate na travi.

In ker je vaša misel, fokus, ne izničevanje, ne pošiljajte jo v Svetlobo, ker v Svetlobi nima
kaj iskati! Dajte jo na travo, ker je iz zemlje, ker je na bazi materije narejena in postorjena.
Materijo ne dajete v Nebo, ampak v zemljo, je tak?
Torej, položite jo na tla, na travo. Začutite, kako se zavestno spenja s travo.
Odmaknite dlani in trava jo bo posesala v korenine.
Korenine so v zemlji. V zemljo dajete mrtvece, to veste. Skozi mrtvece, skozi plast gre v
globino. K nam ali drugam.
Torej, pustite jo živo. Ne dajajte jo v Svetlobo. Tam nima kaj iskati. Dajte jo tam, od koder
izvira.
In, ker jo bodo, balončkasto energijo, dajali po situ navzdol, do točke, na stopnji, na kateri je
bila narejena. Če je bila zavist, je malce višje. Če je bila ljubosumna energija, je čisto po
travnati energiji, je čisto na travi. Če je zlo ali uničevanje, gre pa čisto v globino. Tam dol,
spodaj, čisto spodaj. Kot sito.
Tako kot peščena ura, teče energija navzdol.
Zato jo dajte v naravo in jo pustite.
Takšna energija se ne bo vračala k posamezniku, niti k vam. Ampak bo speča zaspala v
polju, kamor tone po svoji kvaliteti.
Ko ona odtone, se spoji z maso in v tistemu polju spi.
Saj poznate?
Tako kot duša prestopa, odide v reko spanja in teče, kot bi telo ob telesu dali, teče v reki.
Teče in spijo. Skozi to čakajo, dokler se na novo ne porodijo.
Ampak, takšna mehurčkasta zadevica ne gre v novo prebuditev, vendar v čakanje.
Kar pomeni, da tisti, kateri je delal besedni urok, kateri si je upal čustveno igrati, ko pride
njegov čas pogledanja, ko si ogleda vse svoje silne zapise, časti ali pa morda tudi ne, se
potem on po situ spušča navzdol, do najnižje točke, kjer je vprašanje dušam vsakogar,
katera je tvoja najnižja točka spoznanja?
Duša ali duh, zadnji živeči, ne razmišlja, ker ga težnost ali gravitacija pelje v njegova
dejanja in se lahko spusti do točno tiste energije, katero je ustvaril. Ta energija se v polju
gostote zbudi in kot milni mehur zleze v njega in jo vdahne.
In če so njegova dejanja po temu dogodku višje vibrirna, duša ali duh lahko zapusti ta
prostor, ker ga energija težnosti ali gravitacija navzdol, navzgor, niti ni pomembno – energija
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tone in se premika. In ga lahko pripelje navzgor, če je po temu dejanju on naredil res tudi kaj
dobrega za človeka, kateremu je naredil slabo.
Kar pomeni, da gre potem na tehtanju navzgor in si pogleda, kaj je naredil na svoji najvišji
točki življenja do posamezne osebe.
Tako, da, nič ne morete skriti sami pred seboj, ker vsaka vaša dejanja so polno beležena,
ker jih ustvarjate z energijo sami. Zato je potrebno, da se zavedate svojih dejanj.
Nič hudega, če ste tu in tam slabe volje. Nič hudega, če tu in tam kaj pogodrnjate, kakšno
sočno »djate«. Nič to ne igra vloge, ker je to nemoč. Ker je to iz obupa, žalosti. Tam se dela
sito. Niste tako obteženi. Zato, ker morda niste škodovali drugemu, ampak ste morda
godrnjali v sebi, za sebe v takšni postavitvi.
Kadar energijo pa odpošljete skozi ta efekt, pa že ustvarjate mehur in gre kot entiteta, se
mehur pripne na človeka, vstopa v njega. Tam pa imate že težave.
Zato takšno energijo odstranite. Jo pustite v travo in za vas je zgodba narejena.
Vendar, človek, kateri je odposlal, pa ni obtežen, ampak ga ta obtežitev ali soočenje čaka,
ko pride za njega pravi čas.
Lahko se zgodi, da v času njegovega življenja, fizičnega življenja, morda napačnimi
moralnimi povezavami si upa, celo skozi meditacije ali nekakšne povezave iti v osrčje
Zemlje, v osrčje globine, gnezda, tistega žarečega jedra, gre pa sam skozi plasti in sproti
pobira to energijo, ne da bi se tega zavedal.
Ko se vrača nazaj v svoje telo, prenaša svoj lastni nemir v telo. Zato so takšni ljudje
običajno nemirni in jih meditacija dela nemirne, pa se tega niti ne zavedajo.
Sedaj, ko vedo, bodo morda bolj pozorni, kaj ustvarjajo in kaj kreirajo.
Pa dajmo še kakšno vprašanje!
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse, kar nam dajete. (Jasara) Predvsem Lani, ki se daruje
za nas. (Jasara) Namreč, jaz prihajam iz konca, ki so precej uporabljali uroke, pa magijo. In
me zanima, kako pa je to na hiše, pa živali? Vem, da so tudi to uporabljali. Hvala.«
Če je energija sfokusirana in odposlana na dom, se oprime stene, se oprime predmeta, se
oprime, pač, najboljše svoje točke.
Če je nekdo naredil urok nad domom, pomeni, da se bo energija zlila nad dom. Če je dovolj
velika, mogočna, lahko ovije celi dom.
Tisti, kateri »obvladajo« magijo, vejo, da odpošljejo magijo na vrata, na duri, kjer se vstopa in
izstopa. Tisti, kateri si »upajo« to, a hkrati tudi sami marsikaj dobijo nazaj na svoje duri, kar
niso pozorni.
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TEHNIKA: IZNIČEVANJE MAGIJE, UROKA NAD DOMOM S SPIRALO (kot za institucije),
posnetek 1:02:24
Kadar je narejena magija na dom, lahko naredite identično s spiralo, kot je bilo morda za
zavod za zaposlovanje, kot vaš Adi Smolar. Da.
Tako naredite spiralo na dom in zrušite to. Identičen postopek. Enako. Čisto enako. Tako,
da tako lahko izničite urok nad domom.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE UROKA NAD ŽIVALJO (enako kot za človeka), posnetek 1:02:52
Kadar je narejen urok nad živaljo, lahko enako kot človeka, kot žrtev očistite tudi njo.
Se pravi, da sebe date v milni mehurček. Živali običajno nimajo čustvenega uroka, ker niso
ljudje ljubosumni na njih, ali pa tudi. Da, vidim, da. Tudi nekaj takšnih cvetk se najde, kar
pomeni, da je to tisto prvo, kjer se dela steber.
In na isti način, identičen način lahko odstranjujete tudi uroke po tej strani. Enako kot pri
človeku.
In ne pozabite!
Na koncu se lahko zahvalite. Prižgite svečko v zahvalo.
Če vidite, da enkrat je bilo premalo, ponovite čiščenje večkrat, zavisi, koliko plasti, koliko
energije zmorete prenesti oziroma preurediti in na ta način sebi ali živali lahko olajšate ali
pomagate.
Svečko prižgete na koncu vedno belo!
Ni vam potrebno, da svečka gori, ko včasih delate. Lahko tudi, če vam bo tako prijetno, da se
boste bolje počutili. Vendar, v zahvalo se podarja plamenica miru. S tem umirjate tudi
energije.
UPORABNOST IZNIČEVALNIH UROKOV
Ti izničevalni uroki so lahko vsestransko uporabni.
Lahko jih uporabljate tudi za različne takšne ali drugačne strukture. Morda uroke, kateri so
narejeni preko avtomobila, preko vožnje, ker so zopet odposlana bitja.
Izberite. Začutite, katerega boste delali.
Drugače je načinov za izničevanje še kar nekaj, vendar ne tako uporabnih.
Vendar se pa zavedajte ene postavitve.
Nekateri posamezniki, kateri ODPLAČUJEJO lastne grehe, ali lastna dejanja ali pa
postavitve namesto drugih, zaradi določenih pokor, pokorščin ali česarkoli drugega, da se
je zavestno sam odločil, da bo pomagal izživeti in transformirati oblike, se zna zgoditi, da
neko obdobje takemu človeku ne morete čisto pomagati.
Lahko mu pomagate, če vstopate v čas in vidite, koliko časa je določen zapis na površju.
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Saj poznate!
Na vsakih nekaj let, na vsakih nekaj mesecev se lahko zamenja zapis.
Vi imate več življenj. Največji srečkoviči ali srečkoti so tisti, kateri so prepričani, da življenja
pred življenjem ne obstajajo in so brezmadežni. Pa se jim dogajajo razne postavitve. Ker ne
verjamejo v reinkarnacijo. To je pač samo izraz nečesa, tam daleč nazaj.
V kakšni zmoti pravzaprav živijo, ker si sami po sebi obtežujejo življenje?
Najprej si dopovedujejo, da nečesa ni bilo. Nato si dopovedujejo, da so oni popolni in da niso
ničesar naredili. Potem si dopovedujejo, da se jim godi krivica, ker se jim nekaj dogaja. Zakaj
se jim le dogaja, če pa ničesar ni? Potem bi bilo njihovo življenje popolno! Skoraj bi bili lahko
mali bogovi na Zemlji planeta Zemlje.
Takšni ljudje so morda najbolj obteženi. Vsaj neko obdobje. In pri takšnih ljudeh jih morate
pustiti, da sami dozorijo, da pričnejo iskati tisto nekaj, zakaj se jim nekaj godi in takrat
bodo pričeli sprejemati, da so oni le neki nadaljevalni ciklus nečesa, kar je bilo pred njimi.
TEHNIKA: VSTOPANJE V VMESNE SVETOVE, V ZAPISE DRUGIH (skrajni primer), posnetek
1:07:34
Kadar pri ljudeh prehajate v stopnje, kjer zaznavate in gledate po prejšnjih življenjih, kjer
so oni kaznovani ali morajo odplačati določene postavitve, si pomagajte s tem, da vidite,
do kdaj je narejen zapis, kar pomeni, da po levi strani zatilja ali strani, po levi strani, zavisi
od posameznika, ima shranjen zapis.
V temu shranjenemu zapisu se vidi, kaj ima za NAREDITI.
Če vam ne gre, da ne znate, ne zmorete ali tako ali drugače ne gre, pa pojdite k astrologu in
naj pogleda po vaših planetih, kje se kaj suče in koliko časa obstaja.
Ko boste videli, da se en ciklus zaključuje, takrat tudi urok pade, ker se je zaključil ciklus ali
pa ga lahko potem tudi izničite, če se nadaljuje iz enega ciklusa v drug ciklus.
Kar pomeni, da ta vmesni čas ali med zapisi enega življenja in drugega je brezzračen
prostor, v katerega vi lahko posežete in potem se pripnete na ta zapis oziroma ta predel.
To je tako, kot bi dejali – obdobje 802 pred nultim štetjem, pa 1802 sodobnega štetja, se
pravi, poiščete vmesni prazen prostor.
Vmesni prostori so tako navidezno beli, a v resnici je v ozadju črnina, tema, brez, brez obličja.
Se pravi, v ta vmesni prostor teh lističev se poveznite tako, da začutite, kot bi bili notri. Kot
bi naredili projekcijo.
Projekcija pomeni, kot bi sami vstopili v notranjost in bili znotraj.
Tisti, kateri ste ta pravi, imate takoj občutek, da vstopite in ste med zapisi. Ja. Preprosto,
ne?
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Torej, vstopaš med zapis in se dotakneš
leve in desne strani.
Se povlečeš nazaj in na dlaneh imaš nit – iz
enega obdobja in drugega obdobja.

Vendar, predno narediš to nit, moraš najprej stopiti v ta ovoj, katerega
Smo ves čas opevali, da se razlijete preko por, da se vpnete v ta vakuum.
Potem se odpre kanal in vi pridete na površje in vstopate v ta zapis.
Mejite levo in desno obdobje in naenkrat ostanete kot razsodnik.
Šele tedaj vi lahko tudi vplivate na tiste najbolj nemogoče primerke.

Vendar, v momentu, če je obdobje 802, na primer,
najtežje in izvirno, vi lahko, ker imate dlani na
strani enega ali drugega, pričnete izpuščati
energijo talitve in se prične zapis taliti.

Kar pomeni, da ga spustite iz nečesa, kjer je, v nižinsko fazo.
Če se zapis razbije v prašni delež in se posuje v globino in izgine v podzemlje, pod nekaj
pod podplati, nekam spodaj, kamorkoli in tam tudi ponikne, pomeni, da ta človek lahko
dobi pomoč, da se izniči urok.
V primeru, da vi pričnete taliti z energijo ta zapis in se energija odbija, da je kot steklovina,
kot trda zmes in se ne spremeni v prah, pomeni, da takemu človeku vi, žal, ne morete
pomagati, ker tak človek pa, žal, mora izživeti ta zapis.
Vendar, pri takih ljudeh se dogajajo soočenja znotraj njih, znotraj njihovega življenja in si
sami po sebi izborijo mesto ali obstoj in se sami odmaknejo od magije.
Tako, da, ampak, to je res v skrajnostih, ko vidite, da ne morete pomagati oziroma, da
vidite, da je nemogoča situacija, potem greste na zapise.
Lahko pa na teh zapisih, ko se oprimete enega in drugega obdobja, lahko pomislite in
boste videli v zapis in se vam bo odprlo tako, celo obdobje in lahko celo pogledate in lahko
morda celo vplivate na tok dogodkov ali prosite, da se nekaj razbremeni.
Vendar je to tanka linija, da niste obteženi vi, čisto sami!
Tako, da, kar se tiče razbremenjevanja – pustite!
Če se to spremeni v prah veste, da ste to naredili, največjo skrajnost od vsegá in izničili
energije.
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Da. Pravijo, da Moram prenehati. Jaz Bi še kar govoril, vendar vem, da je bila Moja energija
danes dosti težja od vsakogar drugega. Zakaj?
Ker, pač, takšno polje je bilo odprto. Od tam Smo prehajali, zato znate biti malce bolj
utrujeni. Vendar vam bodo tudi Svetlobna bitja tukaj marsikaj odtehtala.
Vendar, saj poznate!
Znate dobro. Znate slabo.
V Naših postavitvah, kar se tiče Gospodovega klana ali področja, ni nikoli slabo, če le
začutite to kot dobro!
Zato čutite s srcem. Ne čutite z mislimi.
Misli so le plitka, prhka spoznanja in dejanja.
V življenju, tudi, če se dogaja slabo, poskušajte preprečiti, poskušajte spremeniti. Ne
sovražite. Poskušajte narediti vse, da se odmaknete, ali rešite ali postavite.
Če ne gre drugače, prosite Nebo, prosite Višje sfere za pomoč, predvsem pa sami sebi
ZAUPAJTE, da ste zmožni ljubiti in ceniti sami sebe do te točke, da ne dopuščate
maltretiranja in uničevanja.
Naj bodo to zadnje besede Mene kot Kralja Teme ali Odposlanca Neba za vas.
Želim vam vse lepo.
Pozdrav.

47

