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POT USODE 
Vodi: Lana, Vrhnika, 25. junija 2016 
 
Takole. Nekako Bomo končno lahko tudi pričeli.  
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se zbrali za vas. Danes ali v 
današnjemu jutru, pri Nas je pravzaprav ravno sredi  vzhajajočega se jutra, se prebuja dežela, 
pri vas pa že kar nekako sredi dneva, postopamo malce naokoli. 
 
Lep, topel, srčen pozdrav predvsem našim privržencem, kateri so se odzvali na Moje 
povabilo in na Lanjušino povabilo. Predvsem pa Smo izbrali tematiko, katera je najbolj 
nekako pereča, najbolj zanimiva, morda predvsem najbolj interesantna na področju 
zemeljskega življenja ali vstajenja. 
Zato Sem danes Jaz Tisti, kateri Sem izbranec za to, da Bom sodeloval z vami in nekako 
transformiral vse vezi, vse pogovore, vse ume, razume več milijonov biljardnih število 
privržencev, katerih je danes, v našemu jutru tudi zbranih. 
Pri vas mala peščica, pri nas pa ne vidimo niti konca niti kraja Našega kraljestva ali 
povezovalnega tira. Svetovi medsebojnega časa so odprti, tako, da je Naš svet res dosti bolj 
interesanten ali zanimivi od vašega svetá. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski. 
Tako Mi pravijo ali Me opevajo. V temu jutru Sem tudi končno uspešno odstranil Lanjuško 
fizično zemeljsko, za katero potrebujemo kar nekaj časa, da se odmakne, da ne vibrira 
telesna struktura. Tako Mi je dosti lažje nekako komunicirati ali sodelovati tudi z vami. 
 
Tematika, katero Smo nekako izbrali, je popotnica za celo vstajenje, za celo življenje ali za 
celo večnost večnosti, v kateri se nahajate. 
Svet preprostega kraljestva, v kateremu ste, je tako fino, skrivnostno zatkan in pretkan, da v 
dandanašnjemu času komajda spoznavate, kaj pomeni karma, kaj pomenijo prejšnja 
življenja, predhodna vstajenja, kaj pomenijo življenja po življenju, kaj pomeni vstajenje po 
vstajenju, kaj pomeni nesmrtnost, večnost, ljubezen? 
 
Ljubezen je najvišja vrednota vsegá, katera odpira in razpira USMILJENSTVO. 
Usojena pot je pravzaprav pot usmiljenstva ali Tistih, kateri so se usmilili in prešli od drugod, 
v zemeljski čas pomagati. 
 
Pot usode vam je na dlani, a jo nihče skorajda ne opazi. Ves čas se spotikate ob karmo, ob 
karmično vstajenje, ob karmične zapise. 
Tako kot poznate, karmični detajli ali karmični zapisi niso nič drugega kot nekaj, kar se je že 
dogajalo v prejšnjih življenjih, kar je že bil ustvarjen spomin le na bazi zemeljskega življenja. 
 
Zemeljsko življenje je pravzaprav bilo posledično postavljeno v neki konfiguraciji, v neki 
postavitvi, v kateri in preko katere se potem ustvarjajo le spomini. 
Spomini so energija. Energija je živo bitje, katera se transformira in se lahko izoblikuje, 
preoblikuje, postavlja ali sestavlja. 



 

 2 

Sestavljanje pomeni, da se spomin nad spomin naniza in nastaja duša. Duša shranjuje vse, 
kar je bilo ustvarjeno v neki sferi, v nekemu prostoru, v nekemu področju. 
Ker se vi tukaj trenutno nahajate v zemeljskemu življenju ali v zemeljski postavitvi, to 
pomeni, da imate v temu času tega zavedanja le spomin na bazi Zemlje. 
 
ZEMELJSKA POSTAVITEV 
 
Tisti, kateri so porojeni in ustvarjeni tukaj na Zemlji, je njihova osnova ali osnovna pot 
usode zemeljska postavitev. 
 
Zemeljska postavitev je tisto nekaj, kar se je v nekakšnemu balonu nekakšne povezave vse 
skupaj pričelo odvijati. 
Vendar, Mi se ne Bomo toliko dotikali poti usode na bazi Zemlje, ampak tisto nekaj, kar je 
botrovalo, da se je sploh pričela Nebeška energija pretakati v zemeljski svet. 
 
Razlogov je mnogo. Zakaj je kdo ali posameznika, v kateremu področju ali na kateri 
postavitvi, je nekako zapis od vsakega posameznika.  
Tako, kot Smo v enemu izmed druženj tudi opevali, da je usoda tisto nekaj, kar se je dogajalo 
izven zemeljskega časa, pomeni, da usojena energija ali vsak posameznik, kateri prehaja od 
drugod in opazuje zemeljski čas ali zemeljsko kraljestvo, vidi posameznike, vidi celoto, vidi 
skupnost. Zato se določeni posamezniki odločajo za to, da bodo pomagali. 
 
USOJEVALCI NAM POMAGAJO SPREMINJATI ZEMELJSKE ZAPISE 
 
Pazite to! 
Tisti, kateri prehajajo POMAGATI v zemeljski čas, v zemeljsko kraljestvo pomeni, da so 
Usojevalci. Usojevalci pa zato, ker so pripravljeni narediti spremembe v zemeljskih zapisih ali 
reinkarnaciji. 
 
Zato Tisti, kateri so Zgoraj, kar je bilo v stvari usode, kot Nekdo, kateri gleda v posamezno 
plast na Zemljo vidi, kako bi lahko, morda posamezniku, lahko družini, morda skupnosti, 
morda čemu večjemu ali širšemu, doprinesel pomoč in rešitev, da se spomini na bazi Zemlje 
razrešijo in preoblikujejo in se končno spravijo v frekvenco takšnega svetlobnega, 
frekventnega vibriranja, da pride do svetlobne eksplozije.  
 
Takšen zapis preprosto eksplodira. Energija se prične vrtinčiti. Svetlobna energija kot 
transformacija nekakšne rakete ali raketne energije, preprosto odnese v svet enake 
prostorne stiske ali energije. 
 
To pomeni, da kar se je dogajalo na bazi Zemlje v ujetosti ali v nekemu balonu, se pravi, kot 
bi v vaši avri nekdo, posameznik, dozorel, se ta energija prične s svetlobno hitrostjo vibrirno 
gibati, prihaja do svetlobnega poka. 
Svetlobni pok povzroči gibanje ali transformacije energije ali pobeg energije v prostor, v čas, 
v tisto nekaj, od koder lahko prehajate oziroma ste nekoč kot Usojevalci ali Uršulini 
prestopali, gledali, videli in ponujali sami svojo pomoč.  
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Tako zgoraj kot tudi spodaj mora biti enakopravnost! 
To pomeni, usoda ali tista energija, kar je bila Zgoraj, ko ste vi gledali v svet Zemlje, lahko 
preko programa, lahko preko fizičnega transformiranja, lahko preko, na primer – po vaše, 
sodobno opevano, kot preko nekakšnega ekrana, morda preko teleportacije, morda preko 
telepatije, preko različnih oddajnikov, morda preko narave, preko življenja, preko molitve, 
preko prošnje, se pravi, preko milijonov načinov je, da prehaja energija iz Zemlje v Višave, 
kjer se posamezniki zatikajo ali spotikajo. 
 
Na podlagi tegá, Nekdo, kateri je Zgoraj, vidi rešitev za tiste spodaj in se odloči, da gre 
pomagati in razrešiti določeno situacijo. 
 
Bolj, ko potuje skozi plasti, bolj pozablja na tisto, kar je videl in vedel. Zakaj? 
Preprosto zato, ko pride v fazo Zemlje, ga ovijejo ovijalci. Ovijalska energija je tista, katera 
nosi težek spomin ali tiste najtežje od najtežjih, kateri se ovijejo okoli Svetlobe. Takšna 
energija daje ujetost tej Svetlobi ali energiji Usojevalca. Bom uporabil izraz Usojevalca, ker 
vam je najbolj blizu, vendar še zdaleč to ni pravi izraz. 
 
Ta energija se v tej dualnosti ali v tej dvojnosti, spušča v fizično materijo.  
Ko se spusti v mater, se zatakne prav v pregibu maternice, v pregibu, kjer se na sprednji 
delni točki, točno tam, kjer je G točka, ta energija tudi usidra in ustavi. 
Lahko spi leto dni. Lahko tudi tri leta. Ampak, običajno pride do gibanja ponovnega življenja v 
enemu letu dni.  
Zato, kot Smo tudi že dejali ali opevali – vsaka mati točno ve, ali ženska ali pa katerakoli, 
deklina, točno ve, kdaj je zanosila. Preprosto zato, ker se energija zagiba v notranjosti in v 
momentu se ve, kdaj je prišlo spočetje. 
 
In prav ta energija, katera je v notranjosti speča oziroma ovita s temi ovijalci, nosi rešitev. 
Bolj, ko otrok nastaja, bolj se ta energija iz zunanjosti, to je ta svetloba, katero dojenček ali 
novorojenčki nosijo do časa, dokler se téme ne zapre, se jim nekako sveti koža, obraz ali 
oddajajo nekakšen lesk. Točna ta energija se giba in pregiba po transformaciji fizične 
materije. 
 
Nobena energija ni stojna in kompaktna. Vsaka energija se giba. Zaradi gibanja energije se 
ustvarja zvok. Zvok pospešeno, kompaktno povezuje nekakšne energije medsebojno in 
tako nastaja prosojnost, vidnost, slušnost, dihalnost, predvsem pa nastaja materija. 
Materija stoji skupaj le zaradi frekvence zvoka. 
 
Če bi energijo zaustavili, bi zvok se ugasnil. Zaradi tegá bi materija se raztreščila in razblinjala. 
Lahko se jo prenese. Marsikdo je to že poskušal. Tako, da, to se da, zato, ker nič v vašemu 
telesnemu strukturnemu delu ni fiksnega, ni kompaktnega, ampak je vse le gibljivo kot atom. 
 
Bodite pozorni! 
Skozi to gibanje se ta energija svetlobe pri novorojenčku izrazito vidi in seva na površju 
samega telesa. 
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Ko pričnete otroka vzgajati v fazi, kaj je prav in kaj ni prav, kar pomeni, da postavljate 
omejitve in ne dopuščate, da otrok raste in se transformira v ljubezni, v postavitvi, v 
kakršni si je on zastavil cilj, ta energija vedno bolj se zgiba znotraj, v notranjost. Kot bi se iz 
zunanjosti pobirala v notranjost. 
Bolj, ko sistemsko ali sistematično postavljate otroke, da jih postavljate kot v nekakšni režim 
ujetosti ali sodobnega suženjstva, bolj ta energija postaja nekako manjša, nekako bolj 
vibrirna kot gosta energija in počasi v notranjosti zaspi. 
 
Ostaja neko hrepenenje. 
Ta energija se prične izrazito izražati kot nekaj, kar niste, kot nekaj, kar bi radi bili, kot 
nekaj, po čemer vi hrepenite in si želite biti ali pa preprosto se izrazito izraža skozi 
sanjarjenja.  To je tisto nekaj, kar bi vi radi bili ali pa bi vi preprosto radi ustvarjali. Zato 
nastaja spomin. Zato nastaja igrivost. Zato nastajajo vizije, vizuelnosti in prodornosti. 
 
SANJARJENJE, USTVARJANJE NAVIDEZNEGA PRIJATELJA 
 
Ko vi sanjarite, tudi kot mali otroci, se lahko vživijo v vlogo tako kompaktno in tako 
mogočno, da ustvarjajo energijo. Energija, tako, kot Smo že opevali, ni nič drugega kot le 
gibajoča se struktura duha. Duh, kateremu podajate vedno več izrazite pozornosti, 
prodornosti, postaja vedno bolj kompakten. In kar na vsem lepem otrok sam sebi ustvari 
navideznega prijatelja. Ta prijatelj ga lahko vzgaja nazaj in ga ima v vzporedni liniji toliko 
časa, dokler mu ne vzamete njegove sanje. 
 
V trenutku, ko otroku odrežete sanje in ga prikujete v sistem, kar vi mislite, da je prav za 
otroka, v trenutku prične otrok izgubljati svojo vizijo, svoje sanje in energija prijatelja 
izginja neznano kam. 
 
A ne izgine daleč. Izgine le nekaj polj nad fizično strukturo človeka. Tretji astral. Tretja plast 
astrala – tam se shranijo sanje ali prijatelji. Recimo jim prijatelji, kateri so res pravi prijatelji, 
ker dihajo z vami ali s tistim, kateri ga je ustvaril. 
 
Ti navidezni prijatelji se shranjujejo ali gibajo v astralnemu spektru. Vendar, zakaj tam? 
Preprosto zato, ker je Zemlja večplastna. In ko po plasteh prehajate, tudi preko vizuelnosti, 
preko vidnosti, preko povezav, astroloških ali morda kakšnih drugih, vedno prehajate v 
astralni vrh. 
 
Vsakdo, kateri prerokuje, se najprej dotakne astralnega spektra, astralne plasti. 
Ta plast je tista plast, katera je nad fizičnim človekom in zaradi katere tudi fizični človek 
najbolj trpi. To je tisto nekaj, kar vi ustvarjate po zunanjosti. Program. Program suženjstva ali 
program, kaj se mora, kaj se mora ustvariti, kako se sme obnašati, kako se sme preukrojiti. 
Se pravi, vse to je tisto nekaj, kar vi ustvarjate sebi ali svojim otrokom. Preprosto postavljate 
omejitve in dušite energetski pol. In zaradi tegá vi postopoma pozabljate kdo ste, kaj ste in 
zakaj ste. 
 
Potem se vedno znova spotikate ob neko moralnost. Vedno znova se spotikate ob to, kaj 
morate doseči, da se, pazite to!, dokažete širini ljudi, kateri so ustvarjali IQ, kateri so ustvarili 
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neke postavitve, do katere mere je nekdo pameten, moder, inteligenten ali pa v 
nasprotujočem se snopu »neprimeren« za družbo ali da ne izpolnjuje neki nivo in ga družba 
preprosto izloči. 
 
In točno to, dragi moji, vi rabite – da vas družba izloči! 
Ko vas družba izloči, vi sebe odmaknete od tega astrala in pričnete znova zahajati v svoj 
svet, v svet svojih sanj, v svet svojega sanjarjenja, v svet postavitev in širine in se v 
momentu pričnete povezovati z nekom, na katerega ste pozabili, ko ste bili še otrok. 
 
Vsakdo med vami je živel svoje sanje in si dopovedoval: »Ko bom velik, bom morda mornar. 
Ko bom velik, bom kapitan.« Morda, ko bom velika, bom morda celo prostitutka. Ne 
zgražajte se! To je častno delo, vendar, ko bi ga le drugače gledali in drugače spoštovali drug 
drugega, bi vedeli, da je to nekaj, zaradi česar ste tudi tukaj in sedaj. Vendar se ne Bom 
nekako danes usmeril na ta pol teh žena ali pa moških, otrok in vsegá. Predolga tema je za 
to. 
 
POLJE SANJSKEGA DUHA 
 
Želim se usmeriti na polje vašega sanjskega duha. 
Ko ste vi sanjarili, ko ste vi ustvarjali življenje ali postavitev, ko ste rasli, ste vedeli, kaj v 
življenju boste počeli. Potem pa nastopi pravi moment.  
Predvsem vaši modri starši vam povedo, kaj je dobro za vas. Tudi, če ste odličnjaki, ker je pač 
to merilo. Če niste odličnjaki, ste zanič. Neka zlata sredina je že skorajda zanič v vašemu 
merilu. Več, kot bo tega, boljše bo za nas. Razumeli boste, zakaj? 
 
Ko prehajate v fazo, ko ste odličnjaki in ste najboljši – točno takrat vas ujame sistem. 
Ujame vas sistem. Ujamejo vas starši. Ujamejo vas učitelji. Ujamejo vas v suženjstvo največjih 
karmičnih zapisov. 
Ubogi tisti, kateri se grebete, da želite biti najboljši. Bodite boljši, najboljši, vrhunski, a boste 
odločali in odgovarjali, ker točno vi običajno naredite največ spodrsljajev. Zato nič ne 
profitirate, tudi, če se komolčkate in želite biti najboljši. Gradite sebe v notranjosti. Ne po 
nekih merilih zemeljskega stvarstva.  
 
Merila nesmrtnosti so vaše sanje, je usojena pot ali pot usode.  
To so pa tisti, kateri so prijatelji.  
 
Vsi tisti, katere sistem izloči in hodi po njih in ubogi otroci trpijo ali posamezniki – bodite 
hvaležni za to! Bodite hvaležni temu zemeljskemu stvarstvu. Naj hodijo po vas! Bolj, kot 
vas bodo stiskali, bolj se boste odmikali od življenja ujetosti Zemlje, bolj boste prehajali v 
svobodo. Zakaj? 
Ker se boste zapirali v svoj svet in boste pričeli prebujati svoje sanje. Znova in znova in 
znova. 
 
In kaj so vaše sanje? 
Nič drugega kot tisto, kar ste si vi na poti usode določili, da boste Zgoraj naredili spodaj. 
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Pa vas imamo! 
Ves čas hrepenite. Usoda. Usoda. Usoda. 
Vse življenje jo imate na dlani, a jo ne vidite, a jo ne zapazite zato, ker vas sistem poneumlja, 
zato, ker vi hočete in želite ugajati sistemu in se rangirati. NEUMNOST. Popolna NEUMNOST. 
 
Življenje na Zemlji je le košček utrinka v kozmosu. Nič, a hkrati veliko. 
Tako, kot Smo dejali, kot bi prah mivke stresli v puščavo. Puščava vam je neskončnost. Ali ga 
boste opazili, kaj ste se vi grebli, postavljali, zahtevali od svojih otrok, zahtevali od svojih 
podrejenih, zahtevali od tistih, katerim ste nadrejeni? 
 
Vse, kar dajete tudi sprejemate. Vsaka misel, vsaka energija, vsaka beseda se transformira 
in je ustvarjena. Ko je ustvarjena, je DAM – DAŠ. Kar daješ, to dobiš! Kar seješ, to žanješ. 
Preprosto. Čisto preprosto. 
 
Vaše življenje je najbolj preprosta igra, v kateri vi sami rušite življenje. Vi sami sebi uničujete 
življenje. Vi sami sebi skrbite, da padate v stres, da padate v strah, da padate in izgubljate 
življenjsko energijo. 
 
Zakaj ne bi živeli 300 let, kot vam je bilo prvobitno podarjeno?  
Zemlja ima osnovno merilo 362 let. Koliko živite vi?  
No, dandanes, v današnjemu času malce več, vendar ne dolgo. Zelo na hitro vas bodo oželi in 
sistem vas bo pobral nazaj. In znova in znova gre vedno hitrejši čas.  
 
Vi pa pozabljate na vaše sanje in ste besni, jezni, nejevoljni. Zakaj ste besni, ko pa služite 
sistemu? Saj ste si tako izbrali! 
Če niste izbrali sami, so vam izbrali drugi. Zakaj ste potem pustili, da stopate v ta program? 
 
Zemlja ni nič drugega kot samo program misli, iger in besed. Je le program. Program, na 
podlagi katerega se vi izoblikujete, se vi dokažete – ali zmorete poslušati sami sebe. 
 
Kaj pa pomeni poslušati sam sebe? 
Poslušati svojo ljubezen. Biti sam v prvobitu. Biti povezan s harmonijo. In najvišja energija 
je Ljubezen, na katero vi pozabljate, ker se grebete, ker se trgate za golo preživetje, ker 
dopuščate, da vam postavljajo sistem, kaj je dobro in kaj slabo. 
 
Sami ste sužnji sodobnega časa! Zemlja vam le pogosti. 
Če bi vi kot otroci bili v današnji zmožni umski in razumski enoti, bi, verjemite, v trenutku 
spreminjali program. Pričeli bi sanjariti, kaj boste. In na dlani imate tisto, kar vi iščete že 
večnost. 
 
Le tisti, kateri si UPAJO preprosto pustiti in se spustiti v pot enosti ene celote, zmorejo 
najti sami sebe. Skozi to, kar vi ustvarjate in kjer vi uživate, vi kreirate. In ker kreirate, v tej 
enoti uživate, se okoli te enote prične gibati ljubezen.  
Energija prične oddajati ljubezen. Ljubezen pa spreminja vse in vsakogar. Spreminja vso 
celoto vsega Stvarstva.  
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Ljubezen je tista osnovna energija vsegá, kar vi iščete, a jo ne najdete le zato, ker ne greste 
v prvobit samega sebe, ker si ne upate biti tisto nekaj, kar ste sanjarili kot otrok. 
In kot otrok ste imeli sanje in spomine, kaj boste, ko boste veliki. 
 
Pa mnogokrat vidimo, ko imajo otroci same petice, pa se pojavi deklica, ko želi biti frizerka. 
Pa jo starši potisnejo naprej, da zaradi ocen in njenega znanja ne bo frizerka. Nesrečna v 
popolnosti služi sistemu, pade v depresijo, se poredi, se razžalosti, postane depresivna. 
Ostaja daleč stran od ponorelega lastnega sanjskega svetá.  
Tepe se znotraj sama sebe, kaj si želi, a v resnici dobi. Prične obsojati. Vsakdo prične obsojati 
le zato, ker čuti, da, če bi mu starši dopustili, pa bi bilo drugače. Če bi starši prisluhnili, bi bilo 
drugače. Če bi starši dali možnost in upanje, bi bilo drugače. 
 
Torej, vse se prične pri nadzoru in pri VAŠIH sanjah! 
Vi pa želite biti ponos družbi, zato morajo otroci biti po merilih, da bodo sodili v sistem 
družbe, da bo družba navidezno še več obirala od njih, oni pa bodo še večji sužnji. 
 
Zbudite se, dragi moji. ZBUDITE SE! 
SAMI SEBE DUŠITE. Prenehajte! 
 
Si predstavljate? 
Vaše življenje teče in se izteče. Tik pred zdajci, ko ste čisto obnemogli, ležite v postelji in 
gledate prehod. Spoznavate, da se življenje izteka. Čutite, da odhajate. Zadnja misel, predno 
pogledate celoto življenja je: »O, ljubi Bog, zakaj nisem sledil svojim sanjam?« 
Kar pomeni, vaše sanje so vaša naloga, je vaša usoda, je vaša zaobljuba, kar ste dali svetu 
Zemlje, da boste pomagali. 
 
Vidite, pred nosom! Na obličju Zemlje imate sami sebe. Imate življenjske cilje, pa jim ne 
sledite. Zakaj? 
Zopet rangiranje. Zato, ker vam bo nekdo drugi povedal, kaj je dobro za vas in kaj slabo! 
 
Zakaj bi bili kmet? Zakaj bi pridelovali izdelke ali pridelke, ko pa lahko kot direktor imate višjo 
plačo, imate večjo depresijo, imate večjo psihozo – tako ali drugače. Hitreje se zdebelite. 
Hitreje ostarite. Hitreje vas odrežejo in  odstavijo, če vas morda kam ne zaprejo. Ampak, 
imate pa višjo plačo! To pa vsekakor!  
 
Na drugi strani pa imate preprostega kmeta. Ista oseba je želel biti le kmet. 
Če bi bil kmet, bi prideloval in vzgajal rastline z ljubeznijo. Užival bi. Sproščal bi se. Pričel bi se 
povezovati z zemeljsko živo energijo. Življenje ali polje Zemlje bi ga pričelo nahranjevati, bi 
ga pričelo regenerirati. Bil bi srečen in ne nesrečen.  
Njegova sreča ali iskrena energija bi se odražala in izražala na njegovih pridelkih in končnih 
produktih. Upam, da nekako dobro prevajam, ker nas je malce veliko? 
 
Vsekakor, on na koncu, zaradi tegá, ker nekaj dela z ljubeznijo in podaja z ljubeznijo, 
prideluje vedno več. Ljudje čutijo preko rastlin, da je rastlina živa, zato jo želijo kupiti. Jo 
želijo prenesti v notranjost. 
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Kdo je na koncu bolj bogat? 
Verjemite, da ne direktor, ampak preprosti kmet, pa čeprav je imel znanje direktorja ali 
možnosti predsednika. 
 
To je tisto nekaj, kjer morate poslušati sami sebe! 
 
Dragi starši, glejte na svoje sanje. Ne glejte na otroške sanje, da boste otroka prevzgojili 
tako, kot si vi predstavljate, da bo za sodobno družbo dobro! Zakaj? 
Zato, ker v trenutku, ko boste vi hoteli na vso silo ustvariti program, da bo otrok živel vaše 
sanje in dosegel neke normative, boste vi preprosto prišli do trenja energij. 
 
Pričelo se bo bojevati Nebo in Zemlja. 
Zemlja je tista, katera vam pogosti v zemeljskih smereh. Na vseh nivojih. Vedno in povsod. 
Zato vas tudi ne izpuščajo, saj ga hranite. Kdo hrani astral? Vi, posamezniki! Ne duše, ne 
energije, ne entitete, ne begavčki, ampak vi, kateri ste živi. Ker vi vedno znova ustvarjate 
energijo in jo odpošiljate in jo postavljate. Ali pa zovete in premikate. Prav vi, čisto sami. 
 
Ko prehajate do konca svojega življenja, se vedno kesate: »Škoda, ker nisem poskušal, vsaj 
poskušal, morda začutiti svoje sanje!«  
 
Pa stopimo korak nazaj! 
Si predstavljate? Pridete v stanje, morda, Bom opeval primer direktorja: 
Doma se mu razpada zakon, ker ga ni nič doma. Ko pride domov je siten in tečen, da ne 
rečem še kaj. Nič nima družina od njega! Po možnosti prenaša tudi službene obveznosti 
domov in počasi prične nastajati nejevolja. Vedno večja. Človek prične postajati vedno bolj 
ohol, otopel in žalosten. Vedno bolj postaja agresiven. Na kratko – prične propadati. In točno 
to rabi takšen direktor.  
 
Zakaj? 
Ker bolj, ko bo ga vse skupaj stiskalo, bolj bo začutil, da išče rešitev, da mora nekaj v 
življenju narediti drugače. Takrat lahko – ali pade in se zlomi ali pa zdrsne in se odloči.  
Prične razmišljati, kaj bi on delal? Kaj si je on želel? Prav vračajo se nazaj v otroštvo in prične 
razmišljati: »Kaj, ko bi jaz vozil bager, ko bom velik? Kaj, ko bom jaz le preprosta 
blagajničarka? Kaj, ko bi jaz bila le preprosta čistilka ali pa plesalka? Kaj vse sem si želel, ko 
sem bil mali?« 
 
In, če bi bila čistilka in če bi živela, ta direktorska oseba svoje sanje, bi dejansko prešla v krog 
ljudi, s katerimi bi sodelovala. Bi kot čistilka spoznala morda pravega direktorja in bi se 
zaljubila in bi se odcepila od službene obveznosti, od vsegá.  
Morda bi se celo odločila in bi se odselila. In bi na koncu preprosta čistilka živela svoje sanje 
čisto drugje. 
 
Ni pomembna izobrazba. Ni pomembna stopnja neke kvalificiranosti. Pomembne so vaše 
sanje! 
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SKOZI SANJE SI ODPIRAMO PRVOBIT 
 
Sanje so edina energija transformirane ljubezni, kjer se vi povezujete s prvobitnim Bogom, 
Božanstva ali Višjega jaza ali obraza. Kakorkoli. To je stopnja do stopnje usojene energije, 
ali sveta ali prostora, od koder ste vi prehajali navzdol. 
 
Čez plasti vstajenja ali življenja, ko ste potovali proti Zemlji, ste se dejansko obteževali ali pa 
so vam vedno znova se oprijeli določeni energetski poli, duhovi, duše, entitete – kakorkoli jih 
imenujete, pomembni so le nalitki. Ti nalitki so spomini, kateri so že bili. Torej, posamezniki. 
 
In v momentu, ko vi tukaj, na Zemlji dosežete stopnjo sanjarjenja in sanjskega sveta, se 
odpira prvobit. Prvobit časa in prostora, iz koder ste prešli, predno ste se transformirali v 
Zemljo. 
 
To pomeni, da vi sami po sebi zmorete odpreti sebi prvobit. 
 
Pranski duh je energija, katera vas spremlja od prvega momenta, kjer ste se odločili, da boste 
zapustili svet nekega časa ali prostora, celo kompaktnosti ali vmesnih dejanj, in se premaknili 
v zemeljski čas, je to bitje, katero vas spremlja skozi zorenje. In ko se porodite, ko vam 
prerežejo popkovino, to energetsko bitje zaspi. 
Z določenimi postopki ga lahko znova obudite. Vendar, on ni vi in vi niste on. 
 
Torej, vi se zmorete prebuditi skozi to, da z njemu stopite ob bok in pričnete živo živeti svoje 
sanje. 
 
Prenehajte razmišljati, kaj ne morete! Kaj ne morete? Vse lahko naredite! Prenehajte 
razmišljati! 
 
Kar razmišljate, kažete. To Smo vas že opozarjali.  
Vse vaše misli se vidijo zunaj, v balonu nad vami. Prenehajte se žrtvovati in biti ubogi jaz! 
Ravno toliko ste ubogi jaz, kot rabite, da se boste zbudili. Vsi pa jočete, hlipate, kričite, da 
nimate denarja, da nimate premoženjskega stanja, da imate dolgovov do tako, da se 
utapljate. Da razmišljate o pobegu. Da razmišljate o samomorih. Da premišljate in 
razmišljate, da ne opevam o čem? 
A vse ste si skreirali sami! 
 
Kdo vam je nalagal dolgove, če ne sami? 
Vaše hrepenenje po nečem, da boste »inn«, da boste enakopravni, da ne boste izstopali od 
soseda, ker ima mercedesa. Zakaj bi imeli vi, kako pravite, fičkota, fičota? Hm. Dobro. 
Se pravi, zakaj mu ne bi bili enakopravni? 
 
Torej, sanje in sanjarjenja nekakšnega enakopravnega toka vas spravljajo v podrejeni 
položaj suženjstva. 
Kadar se dotikate materialnosti, Zemlja vedno skrbi za vas.  To si pomnite in zapomnite! 
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Če pa boste hoteli priti na pot usode, pa se boste morali posvetiti sami sebi in svoji 
notranjosti. 
 
SANJARJENJE SE DOGAJA S HREPENENJEM 
 
Pazite to! 
Sanjarjenje se dogaja s hrepenenjem. 
 
Kaj mislite, da je to Mlado dekle čez noč prišlo do te točke, da Mi sodelujemo z Njo? 
Da ne boste na povezavah, prosim vas, ponižno vas prosim, spraševali: »Ali imam dovolj 
močne sanje? Ali sem dovolj dobro zgrajen?« Ne sprašujte Me tegá. 
 
Sanje, kjer vi živo pričnete živeti svoje sanje, potrebujejo čas. Zavisi, koliko si upate na glas 
priznati, kaj vi želite delati. Pazite to!  
KOLIKO SI VI UPATE NA GLAS PRIZNATI, KAJ SI VI ŽELITE DELATI ALI SANJARITI. 
 
Ko je Dekle prvič javno spregovorilo, da bi rada delala z dušami, s svetom Onostranstva s 
tem, da bi podajala znanje, a ne Ona, Nekdo od drugod, da bi podal rešitev človeški rasi, je 
bila najbolj riskantna energija. A ni nič drugega kot le to, da je v svetu usode, to je res zelo 
preprosto opevano, v času usode gledala v globino zemeljskega stvarstva in dejala: »Jaz 
moram to narediti. Nihče drug tega ne bo naredil, ker ne bo sposoben narediti tegá«.  
 
In zakaj mislite, da Smo danes tukaj in sedaj? 
Zato, ker je to Dekle, od prvega vdaha, ko je shodilo, sanjarilo o tem, da bo svoje ljudstvo 
peljalo v Onostranstvo, v kompaktne svetove, da bo boljša kot Mojzes.  
 
Si lahko mislite otroka? Si lahko predstavljate dojenčico, katera vizualizira?  
Ker vsak dojenček ima kreacijo in so desetkrat bolj razviti kot vi, kateri ste odrasli. Njim 
možgan dela skorajda sto procentno, kar nekaj dni, potem pa zaspi. 
Bolj, ko se vpenjajo energije in se pripenjajo na možgan, bolj možgan spi in bolj oleseni.  
 
Ko pa otroku pustite, da zahaja v svoj svet in da prične kreirati svoje sanje, bo vedno bolj 
pričel postajati nekdo in vedno, iz dneva v dan, se bo to hrepenenje kopičilo in kopičilo, 
dokler iz nje ne pride energija, katera kristalno svetlobno zavibrira in kot blisk odnese 
nekaj iz nje, iz njene materije v svet, v prostor usode, od koder se naredi kanal in od koder 
prehajamo na koncu tudi Mi, čisto Sami. 
 
To ni dan dela! To ni delavnica ali druženje, dragi moji. To je živeti svoje sanje. 
Biti nekdo, katerega družba potisne na rob preživetja. Biti nekdo, kateri si upa zagristi tako 
globoko, da komaj, komajda obstoji, ker vam Zemlja tukaj ne dopusti, da bi vi leteli in 
poleteli. 
 
Zato je vaša najmočnejša energija ljubezen. Transformacija. 
 
Vse se prične v vaši notranjosti. Bolj, ko boste iz notranjosti pričeli oddajati frekvenco 
navzven in prehajati v to, kar si želite, bolj vas bo Zemlja teptala in mendrala.  
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Zato vsi tisti, kateri želite iti na to pot –  pot Nebeškega znanja ni lahka pot. Pa ne zato, ker 
bi bilo Nebo tako zahtevno. Nikakor ne! 
Zato, ker ste vi tako sami sebe obtežili skozi življenja in ste se zaprli in odmaknili od svojih 
sanj. 
 
Vse je v vas! 
Vaša ključna rešitev ste vi sami. Je vaša notranjost. Je vaša postavitev. 
Šele v momentu, ko boste vi v notranjosti upali biti vi VI in se otresti vsega balasta, boste šele 
prehajali na površje. Šele prihaja tisto najbolj sladko obdobje, ker se bodo ljudje pričeli 
norčevati iz vas. Ker se bodo pričeli ljudje obregati ob vas. Vas žaliti. Vas ocenjevati. Vas 
pljuvati. Godrnjati. Ker oni bolj vedo, kaj je dobro za vas. Saj poznate! Saj so bili z roko v roki 
v vašemu svetu, v vaši glavi, v vašemu umu in v srcu, ko ste bili usmiljeni in ste našli rešitev. 
Zato oni vedo bolj kot vi! Ali drži? Nikakor ne! 
 
Le vi sami točno veste, kaj si želite in to tudi dobite! 
Na Zemlji ni preprek, če si jih vi nekako ne dopuščate preoblikovati. To si pomnite in 
zapomnite! 
Prepreka ste vi sami. Nihče drug! 
 
Če otrok zmore tako močno živeti svoje sanje znotraj sebe, da ga starši ne morejo ukrotiti, 
točno ta otrok bo pobegnil iz Zemlje! Zapomnite si to! 
Zato, ker bo izpolnil, kar je naložil Zgoraj, bo izpolnil spodaj in bo lahko odšel navzgor.  
 
Koliko vas je v temu vesoljnemu stvarstvu, da se zmorete samostojno pobrati in oditi? Vam 
povem? Nihče. Zakaj? 
Ker ni samo zadnje življenje pomembno – pomembna so davninska življenja. Koliko pa ste si 
upali biti v davninskemu življenju vi vi? Zelo malo, ker so vas takoj obsodili, da ste čarovnica, 
čarovnik in vas malce požgali na kakšni grmadi. Tako se dela, če se nekoga hoče ukrotiti. 
Ali pa ga usmerite v vero in mu postavite pravila moralnosti. 
Ali pa moški postanete moški, dobite, ha, nadvlado nad ženskami in VI poveste, kaj bo dobro 
za vašo ženo. VI postanete bog. VI postanete glava družine in vi veste, kaj je dobro za 
nekoga. Pričnete kričati in kreirati svoje sanje, svojo energijo, s katero se boste soočali sami. 
 
In vedno več kot dajete besa, nejevolje, zlobe in hudobe naokoli, vedno močnejša je 
energija prijateljstva, katero ustvarjate poleg vas.  
Prijateljstvo, katero ni v astralni sferi tretje plasti, ampak v astralni nižini in globina tretje 
plasti, šeste ali devete, zavisi, v katero plast vstopate. 
 
In kaj se zgodi? 
Ta energija prebudi vašo usedlino vseh spominov. 
Saj poznate, da upepeljena telesa se shranjujejo tako od popkovnega dela navzdol. Imate 
telesne strukture, kot pepel, kot prašni delež, shranjen v nogah.  
 
Od popkovnega dela do grlenega predela ali do grlene čakre imate najboljše vrednote, 
najboljše energije in najboljše bitje. To ste vi sami kot zasnovniki. 
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Potem imate srčno energijo.  
In imate pranskega duha tudi vpetega v ta predel. 
 
Se pravi, vse to in še mnogo, mnogo tegá se povezuje v tej energiji srčnosti.  
 
Srčno polje se dela točno tam, kjer je srce.  
Rob bradavice je prav kot olje, tanka oljnata nit ali prostor, kjer se kot membrana, od tega 
odzvanja vaša prošnja, če je dana od srca. 
Kadar prosite, sanjarite ali živo živite ali kreirate svoje sanje, to kar hrepenite, to kar želite, 
oddajate točno od te plasti navzgor.  
 
Kadar ne dajete hrepenenja, ampak računate in kalkulirate, da bi bilo morda bolje biti 
odvetnik zato, ker bi dobro zaslužili. Vsi odvetniki so bogati. Vsi odvetniki dobro postavljajo 
sebi položaj. Le zakaj ne bi bili odvetniki? Morda celo zdravniki ali pa še kaj več? Lahko 
postanete tudi »mafiozoti«. Oni imajo še več. Ampak, to ni tisto, po čemer vi hrepenite. 
Ampak računate, kalkulirate in plansko postavljate.  
 
Zato del od grlene čakre navzgor je umski in razumski del. Tukaj pa se ustvarja vaša karma. 
 
BITJE PREIZKUŠEVALSTVA – EGO in INSTINKT 
 
Ta pol se povezuje z levim poljem, se pravi, z bitjem preizkuševalstva, katerega vi 
shranjujete. 
 
Na desni strani imate instinkt, tako po diagonali. Instinkt se povezuje s srčnim poljem, kjer 
se oddaja svetlobna frekvenca ljubezni navzgor in od Zgoraj dobivate pomoč navzdol.  
 
Ko vi računate, kalkulirate in postavljate nadzor nad drugimi, se energija od zgornjega 
polja povezuje z egom, katerega imate kot najtežjo situacijo ali najtežje bitje na levi strani 
in se vpenja in pripenja navzdol v globino. 
Zato imate tako močno suženjstvo. Zato je Zemlja tako zelo močna. 
 
Več kot dajete pozornosti nadzoru, bolj postaja ego močen. Ego, tako ste ga poimenovali, 
tako Smo ga uporabili. To je vaša shramba. Shramba spomina negativizma iz življenja v 
življenje, iz vstajenja v vstajenje, iz popotovanja v popotovanje, iz nesmrtnosti lahko v 
smrtnost. 
Vendar tisti, kateri so nesmrtni, ne shranjujejo ega, ampak instinkt v sebi, v pretočnemu 
faznemu obličju. Vendar, v to danes še ne gremo. 
 
Torej, če boste vi na koncu svoje življenjske poti pričeli sebe obračati nazaj in videli, da se 
kesate, ker se sto procentno ljudi v trenutku obrne nazaj in pravi: »Zakaj nisem poskušal, 
vsaj poskušal živeti svoje sanje?« 
 
Zakaj? 
Zato, ker si niste zaupali. Zato, ker se niste ljubili in cenili. Zato, ker niste imeli poguma biti 
drugačen! Zato, ker se niste upali zoperstaviti družbi. Zato, ker se niste upali zoperstaviti 
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svojim staršem, starim staršem, okolici in vsem, da boste vi morda plesalka, morda pevka, 
morda igralec ali pa čistilec, zato, ker VI tako želite! Ker ste to vi. Ker želite plesati z metlo. 
Zakaj bi plesali z direktorjem, če si želite plesati z metlo od samega otroštva? Plešite in 
priplešite si najboljšo pozicijo! 
 
Usojena pot se vam skriva na dlani, a jo ne vidite, ker jo ne upate videti! 
In vsi hrepenite: »Kdaj bom vstopil v usojeno pot? Kdaj pride moj usojeni partner? Kdaj? 
Kdaj? Kdaj?« Ubogi jaz! Non stop – ubogi jaz! 
»Jaz bi imel partnerico, hm, ha, pa še zmeraj imam tole ženo! Zakaj nimam te ljubice? Zakaj 
nimam tega avta?«  
 
Vsaki dan enaka zgodba. A si ne upate zaplesati z metlo! Ker metla bi vas plesala in priplesala 
do vašega usojenega partnerja. Priplesali bi do direktorja. In lahko bi bili njegova žena, če bi 
si upali živeti svoje sanje. 
 
VAŠE SANJE SO VAŠA KREACIJA 
 
Tako zelo preprosto! 
Vaše sanje so vaša kreacija. Vaša kreacija vas pelje v točno pravi cilj, v točno pravo 
skupnost, v točno pravo postavitev, kjer boste srečali točno tiste, katere morate srečati, da 
boste srečni in ne nesrečni. 
Ker pa vi sami sebi postavljate program: »Koliko moram zaslužiti, koliko moram odslužiti? 
Koliko moram kupiti? Koliko smem zapraviti?  Koliko? Koliko? Koliko? Koliko?«, si iz dneva v 
dan obtežujete svoje življenje. 
 
Zakaj bi imeli na eni strani goro položnic – morda je tudi to prav? Kdo bi vedel? Le vi sami! Ali 
pa na drugi strani svoje sanje, skozi kar vi uživate, oddajate ljubezen in postajate ljubezen. 
Skozi to sijete. In tako opaženo. In ste opaženi ali pa morda opažate takšne, kateri sijejo. 
 
Dajte, poglejte, v svojemu svetu in v svojemu času – kdo je najlepši v deželi tej? 
Ne tista, katera se gleda v zrcalo, ampak tista, katera je sama zrcalo. 
 
Osebe, katere so tople, so najlepše. Zakaj? 
Ker se ne obremenjujejo z zemeljskim časom, ampak preprosto le so. 
 
Imate čistilke. Imate preproste gospodinje, katere sijejo in žarijo, ker so to njene sanje – 
kuhati, pomagati, delati, se darovati. To je tisto, skozi kar vi srečujete prave ljudi, da naredite 
ciklus dogovorov in izpolnete tisto, kar ste bili Zgoraj, postajate tudi Spodaj. 
 
REŠITVE IMAMO ZAPISANE NA DLANI – POMEMBNO JE BITI IN POSTATI LJUBEZEN 
 
Pa smo zopet tam! 
Tako preprosta je igra življenja, da imate rešitve na svoji lastni dlani. Celo zapisane imate 
na dlani, če se boste morda poigrali z vašimi črtami. Vendar, Mi se ne bomo. Lahko pa se vi. 
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Ko imate zapise na dlani, veste, kaj vam sledi. Veste, kako jih lahko preoblikujete in kaj ne 
smete ali pa smete.  
 
Ne ukvarjajte se s tem! 
Pričnite biti ljubezen. Ljubezen je vir, je hrana, je obstoj. 
 
Kdo je nesmrten? 
Samo tisti, kateri so Ljubezen.   
 
Preprosto zakaj? 
Zato, ker vsak ljubi ljubezen. Osnovni vir, iz koder in od katerega ste nastajali, je bil Bog, 
Boah. Ne Bom dejal kaj več. 
On je bil Tisti, kateri je zasnoval osnovo ali osnutek za človeštvo in za obstoj vsegá.  
 
Mnogo bi vam lahko opevali. 
Če boste želeli biti to, kar je Zgoraj, biti Ljubezen, h kateri se vi vedno obrnete, ko vam je 
hudo. Zelo malo jih je, ko se obrnejo na Boga v hvaležnosti. Ste posamezniki, se poklanjam. 
Kar veliko vas je v sodobnosti, ker ste se ozavestili. A pričnite se gledati v zrcalo. 
 
Tisto, kar ni dano od srca, nima smisla darovati. Tisto, kar dajete od srca, s hvaležnostjo, 
doseže vedno svoj namen. To si pomnite in zapomnite! 
 
Pot usode je pot vaših sanj, vaše ljubezni, vaše kreacije. 
 
Ko si boste zaupali in upali izpustiti stari program suženjstva, v kateremu je vpet celi svet 
ali svetovna populacija, se vi odmaknete iz tega programa in pričnete sami v sebi živeti 
svoje sanje, postajate sanje, oddajate frekvenco, oddajate spremembo. Pričnete se gibati v 
okolici. Pričnete pridobivati privržence. Pričnejo se oni spreminjati. Pričnejo oni živeti svoje 
sanje. In sanje na sanje. In sanje na sanje. Ola la! Spremeni se vaš svet. Tako zelo preprosto. 
 
Kako rešiti svet? 
Tako, da izpolnete pot usode. 
 
Kako ga izpolnete? 
Da živite svoje sanje! 
 
Kako živeti svoje sanje? 
Biti sam, samosvoj. Prenehati poslušati okolico. Prenehati kalkulirati in si upati. 
 
Ali veste, kaj Mi je najboljše? 
Naša Mala Lana pravi: »Le tisti, kateri imajo – citiram izraz: »jajca«, so najboljši!« Dosežejo 
svoje sanje. Preprosto. 
 
Koliko od vas ima »jajca«? 
Malo? Veliko? 
Vsakdo, če si le upa poslušati sam sebe! 
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Ko boste spoznali, da je svet suženjstva Zemlje tanka linija, kot paralelni svet med svetom 
sanj, kjer vi ustvarjate prijatelja in med svetom, v kateremu ste ujeti, je tanka linija, kot 
tanka, tanka plast. Si predstavljate? Kot bi milni mehur napolnili, napihnili, nastane takšna 
ploskev. 
 
Ko vi izstopate in prenehate biti suženj suženjstva tega sistema in ko vam materialnost ne 
bo osnova za to, da boste vi za vsako ceno hoteli biti direktorji, ampak boste delali tisto 
nekaj, kar ljubite, kar sanjate, boste dobili desetkrat več od tegá, kar tukaj služite. 
 
Preprosti program. 
To je igra energij. Življenje. Vstajenje. Posmrtno življenje. Posmrtno vstajenje. Obstoj 
večnosti, vseh časov, vseh prostorov, vseh dimenzij, vseh kompaktnih prostorov. Vsegá, kar 
obstaja. Kar kreira vaš možgan, kar kreira vaš duh srca je nekaj, kar ustvarjate vi sami. 
 
Ali ste kdaj pomislili na to, da kot otrok skreirate bitje in ga imate za prijatelja? Ali ste 
morda kdaj razmišljali, da lahko skozi to ustvarite nov svet, nov čas, nov prostor? Da sami 
lahko ustvarjate bodočnost vsegá? 
 
Ampak, to ni tisto, ker se boste pri 40-ih letih zbudili in dejali: »Ups, nekdo je dejal – moram 
biti dober! Dober? Lahko kreiram? Mm, se povezujem? Meditiram. Povezujem se s srcem. 
Uživam v srcu. Popolna ljubezen sem. Popolna božanska ljubezen sem. Kličem Božansko 
Ljubezen. Sam postajam luč od vsegá. Uuu, ustvarjam svet. Ustvarjam čas. Ustvarjam 
prostor. Uu, postajamo najboljši!« 
 
Halo? Zbudite se! To ni nič! 
To so le prazne besede. 
 
Ampak, še boljša je, ko se pričnete primerjati in pravite: »Uuuuu, če je pa ona, bom pa jaz 
tud! To je najboljše – jaz bom še boljši! Jaz bom naredil še boljše!« 
Ma, dajte no! Pa to so njene sanje. Kaj so vaše sanje, zopet pozabljate! 
 
EGO JE PLOD SEDANJOSTI 
 
Vidite, na vsakem koraku se spotikate. 
Ljubosumje, zavist, tekmovalnost, prodornost, da ne uporabim še kakšno hujšo besedo, je 
vse nekaj, kar sodi v ego, nekaj, kar je bilo ustvarjeno. 
 
Sedaj vam lahko izdam. 
Ego je plod sedanjosti, sodobnosti, le zemeljskega časa. 
Ego ni prehajal od drugod, ampak so spomini, momenti, transformacije vaših čustev, vaših 
misli, vaših dejanj. Vašega pogleda. Vašega dotika. Vašega praskanja. Vašega nadzora. 
 
Ego ni bitje, katero bi pristopilo, dragi moji!  
Ego ste si ustvarili sami, skozi program. 
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Preprosto! 
Lanjuška pravi: »Kot pasulj.« Pa je? 
Zelo preprosto! 
 
Zato prenehajte obsojati Zemljo. Zemlja vam daje nazaj samo tisto, kar ste vi dajali notri. 
Ko imate ego zunaj napolnjen ali prenapolnjen, ko ne more več soditi v avro, se prelije v vas 
in prične živeti in postanete, u hu hu – najboljši EGO. Hodite kot purani in ste nadzorni. Zelo 
dobro! Zelo pohvalno! Vendar, nihče vas ne mara! Vam to ni jasno? Vam ni razumljivo? Kar 
pomeni, da ste že vnaprej obsojeni na ponovno rojstvo. 
 
Preprosto! 
Toliko časa se boste rojevali, dokler ne boste postali ljubezen, dokler ne boste začutili, da ste 
ljubezen. Ljubezen pa je prvobit usojene energije ali tistega zgoraj, kar ste bili. 
 
Čas združevanja začetka in konca morata biti ENAKOPRAVNA, dragi moji. 
To pomeni – tisto, kar ste bili in kar ste živo živeli, predno ste se spustili v zemeljski čas, 
morate biti enakopravni tukaj spodaj in še procent ali še zrno graha boljši od tegá, da vas 
odžene energija navzgor. 
 
Se pravi, smo zopet na začetku. 
Ko vi skozi gradnjo razbijate energijo in jo poganjate v telesni strukturi, energija zasveti in 
kot komet, kot raketa švigne iz vas.  
 
Kam mislite, da greste? 
V svoj prostor. V svoj čas. In ker imate zrno več, pridete nad tisto zapisano enoto, osnovno, 
od koder ste vi – kako se opeva?, štartali, pričeli, začeli, se pravi, se ujame ta čas. Se vi lahko 
prelijete preko samega sebe ali svojega prvobita, katerega niste v celoti prenašali. Ali lahko 
obujate ali prebujate energije, katere so ostale v shrambi ali v speči reki večnega sna, ali pa 
karkoli drugega. Lahko pa vas preprosto le spustijo v svoj svet in lahko od Zgoraj navzdol 
spreminjate program. Spreminjate čas. Spreminjate zavedanje. 
 
Vendar, da vi želite priti Zgoraj, morate biti ENAKOPRAVNI od tistega, kar ste bili. 
 
Pa vas vprašam – če nimate ljubezni, niste sočutni? Je temu tako? Če niste sočutni, se vam 
ne bo zasmilil nekdo spodaj, kateri trpi? Je temu tako? Verjemite, da je! 
Torej, ker se vam nekdo zasmili tam spodaj, se vi odločite, da boste pomagali in ste šli 
navzdol, v zemeljsko plast, kjer so vas zapakirali, obtežili in vam dali: »Da. Da. To mi izživi. To 
mi pomagaj. To mi naredi. To mi postavi.«  
Tisoče in tisoče spominov v trenutku dobite, kateri niso vaši. In za tem paketom prehajate v 
globino, v reinkarnacijo in v zemeljsko življenje. In potem v smrt, v razkroj in še in še in še. 
 
Torej, kaj pomeni, ko pridete od spodaj Navzgor, do telesa, do živega telesa?  
Vi sebe pričnete postavljati in pričnete hlastati. Pričnete, morda celo životariti. Ampak, 
pričnete upati in iskati tisto nekaj več: »Zakaj sem tukaj ujet?« 
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Pričnete se spraševati. Pričnete obračati besede: »Zakaj se mi ne sestavi? Zakaj me Bog ne 
opazi? Zakaj mi Bog ne pomaga? Zakaj mi tisti Zgoraj tako težijo? Zakaj mi to? Zakaj mi ono? 
Zakaj mi tretje?« 
 
Preprosto! 
Zato, ker se vi ne odprete! Ker vi niste to, kar mislite, da ste! Še zdaleč niste, ker ne živite 
svojih sanj. Če bi vi živeli svoje sanje, bi že zdavnaj prišli do tistega, kar vi iščete. Ker pa vi 
služite in sužnjite, potem pa ste tukaj, kjer ste. 
 
 
 
Zato od današnjega dne dalje – ne pritožujte se, prosim vas! Ne pritožujte se, ker sami 
ustvarjate svojo pot, svoje življenje. 
Pričnite na življenje gledati z ljubeznijo. Naredite tako kot rez in stopite preko reza. 
 
TEHNIKA: NA ŽIVLJENJE PRIČNIMO GLEDATI Z LJUBEZNIJO – opazovanje, občudovanje vsega, 
kar nas obdaja (posnetek 1:07:33) 
 
Ko boste stopili ven iz tega prostora, poglejte naokoli. Zavestno opazite vse, kar je zunaj – 
tako zgoraj kot tudi spodaj. Opazite nebo. Opazite stavbe. Opazite drevesa. Opazite 
avtomobile, vaše konjičke. Opazite človeka.  
 
Nič ne razmišljajte. Samo opazite. 
 
Nato poglejte še enkrat v popolnosti, kot bi še enkrat preleteli. Boste v stavbi zapazili 
morda zaveso. Morda na oknu rožo. Morda kaj lepega? 
 
In znova pojdite naokoli in poglejte človeka. 
Znova ga poglejte. Samo poglejte. 
 
Boste videli, da naenkrat vam bo po energiji nekaj izstopilo in boste na njemu videli nekaj 
lepega. V momentu, ko boste zaznali nekaj lepega na njemu – imate samo dve možnosti: ali 
padete od zavisti in ljubosumja, kar je rado ali pa boste dejansko zaznali: »Vau, pa saj je lep! 
Saj ima lepe oči. Saj je topel. Saj je krasen. Tudi te strgane hlače mu lepo pristojijo, tudi, če je 
skromen. Čeden je.« 
 
Počasi pričnete čutiti človeka. Počasi pričnete čutiti stavbo. Počasi pričnete zaznavati nebo 
in pričnete dihati s tem. 
 
TEHNIKA: OBČUDOVANJE DREVESA in POVEZOVANJE Z DREVESOM (posnetek 1:09:20) 
 
Opazite drevo. Začutili boste, ko ga boste nekaj časa gledali, ga boste pričeli OBČUDOVATI. 
Zaznali boste, kako se bodo čakre povezale z drevesom. Živa energija vas bo povlekla v 
sebe in pričeli boste dihati. 
 
Če ne gre na ljudi, pojdite na drevo. Glejte ga. Opazujte ga. Lahko daleč, daleč stran. 
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Zaznali boste povezavo čaker. Zazna se energija drevesa ali življenja, kako se poveže z 
vami. Ampak ne zato, ker vas je ono spustilo v sebe, ampak zato, ker ste vi zadihali z njim. 
Drevo je pač drevo. Živi. Ljubi in se predaja. Nima sovraštva. Ima samo bolečino ali ljubezen. 
Nič drugega! A samo tisto, kar dajemo v njega samega. 
 
Ko vi pričnete opazovati in občudovati, boste zaznali povezanost. Kot bi vas hotela neka 
sila povleči v drevo. Kar vleklo vas bo v notranjost. In avra, katero vi lahko opazite okoli 
drevesa kot bela energija, se pravzaprav povezuje skozi trebušni predel. 
 
Zaznali boste, v momentu, ko boste zaznali povezavo, se le sfokusirajte na to povezavo. 
Zaznali boste polje. Drevo vas je občudovalo nazaj in vam dalo in podalo svojo dlan.  
Energija se poveže. Če boste dovolj dolgo pozorni, boste naenkrat zaznali utrip zunaj. Utrip 
drevesa. Drevo ima srce. In bo bitje srca zaznavalo in bo zaznavno za oba. 
 
Ko zaznate to, ko boste zaznali srčni utrip drevesa, boste v momentu zaznali polje življenja. 
Ne reka življenja, ampak polje. To je ta polje Narave ali življenjske energije, katero diha od 
korenin navzgor, vse do gležnjev ali pa včasih do genitalij. 
 
Zato je jutro najbolj sveže. Najboljše. Najbolj popolno. Ker je najbolj zdravo. Ker je najbolj 
sočno. Ker je najbolj sveže in še ni vaše energije pomešane v temu polju, da ga raztrgava in 
pretrgava. 
 
Ko se boste povezali z drevesom, opeval Sem le primer, podal Sem le primer, boste zaznali 
to polje. Ko boste zaznali to  življenjsko polje, boste začutili, kot bi vas hotelo privzdigniti. 
Zaznali boste ljubezen. Postajali boste ljubezen. Morda boste kar zajokali. 
Samo prepustite se tej energiji, da se vaša avra, vaša energija življenja, življenjska energija, 
katero lahko zaznavate med dlanmi. Se pravi, več, kot imate te energije, večja je moč vašega 
življenja. Večja je prodornost. Večja je pripadnost. Večja je solidarnost. Večja je milina in 
življenjska struktura. 
 
Ko zaznate pripadnost, boste zaznali, da ste vi narava. Nič drugega. 
Ko boste začutili, da ste vi narava, boste imeli občutek kot, da bi vas Narava povzdignila in 
pričela maziliti ali blagoslavljati.  
 
Ko dosežete to, ta moment, si pomnite in zapomnite, se boste v trenutku skesali, zakaj ne 
živite svoje sanje. 
 
Življenje je polno skrivnosti. A rešitve imate na dlani. 
Ko boste pričeli živeti in dihati za svoje sanje, boste spreminjali program Zemlje, boste 
spreminjali in se odcepljali od ujetosti tega efekta spajanja energij. Odmaknili se boste od 
jate, katera se vrtinči in teče v iste smeri. 
 
Energija je kompaktna. Težka je. Zemlja je težka in zahtevna. 
Posameznik se odmakne in se spaja v naravo. Drugi posameznik se odmakne in se spaja v 
naravo. In vedno večja in močnejša bo Mati Narava. Vedno gostejša bo njena energija. 
Vedno bolj boste dihali z njo, vedno bolj boste se povezovali z njo, vedno bolj jo boste slišali. 
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Naenkrat boste slišali živali. Naenkrat boste slišali ptice. Petje ptic. Njihov govor. Njihovo 
šelestenje. Njihovo žuborenje. Začutili boste dih življenja. 
Veter. Veter šelesti, govori. Slišali ga boste. 
 
Naenkrat boste zaznali, da ste oddajnik prav vi, čisto sami. 
 
Povezava življenja je Zemlja. Zemlja je energija, katera hrani telo. Ko nahrani telo, vi živite 
svoje sanje. Če ne bi bilo telesa, ne bi bilo možnosti, niti priložnosti, niti upanja, da bi vi sploh 
lahko prešli do točke živeti svoje sanje in zaključiti, predvsem pa narediti, kar ste si 
zaobljubili.   
 
Torej, poznate pot. 
Pot karme je karma Zemlje. Je karma davnine. 
 
Imate karmo sedanjosti, na katero vplivate vi sami – ali živite svoje sanje ali pa služite 
suženjskemu sistemu. 
Samo dve opciji imate. Ali ste samosvoji ali pa niste samosvoji? Lahko ste le služabniki 
ujetosti.  
 
Vaša svobodna volja je volja odločitve.  
 
Zato nikoli v življenju ne kritizirajte. Nikoli v življenju ne karajte. Ampak poskušajte 
spremeniti, pomagati, popraviti. Ne zahtevajte! 
Ko zahtevate, ste odločni in odločilni za karmo in ste nadzor. Glava vedno odloča in vedno 
tudi potem popravlja. 
Vendar, harmonija se skriva v notranjosti – v srcu, v čutu, v dihanju, v pripadnosti. 
 
Če bo vsak posameznik pričel poslušati sam sebe, bo pričel živeti svoje sanje, se bo odmaknil 
eden, se bo odmaknil drugi, se bo odmaknil tretji, četrti, peti, petstoti, tisoči, milijonski. 
Počasi ujetost programa Zemlje pade zato, ker boste sami sebe iztrgali iz tega, kaj so vam 
postavili in so vas držali. 
 
Zato v življenju letite, dragi moji! Ne bojte se! Strah je Zemlja. Strah niste vi.  
Vi ste hrepenenje. Vi ste ljubezen. Vi ste sreča. To je vir popolnosti. 
Bodite to! Živite to! In ustvarjajte tisto, kar boste z ljubeznijo delali. 
 
Nikoli si ne postavljajte omejitev, da nečesa ne morete, ker si jo znova postavite sami. 
Tudi, če pravite ali opevate, da tisti moment nečesa ne morete zaradi petstotih razlogov, ste 
tistih petsto razlogov ustvarili sami, ker ste dopustili, da je temu bilo tako. 
 
Zato prenehajte biti krivični do bitij, kateri vam pomagajo. 
Vsak ima svojo skupino. Vsak ima svojo postavitev. Vsak se trudi, da bi vam pomagal. 
Ampak, zavisi, kateremu polju dajete VI svojo energijo. To je bistvo! 
 
Zato vas skozi predavanja, skozi druženja, skozi vse možne postavitve, vedno znova nekako 
spominjamo – bodite to, kar ste. Živite to, kar želite biti. Živite svoje sanje. Kreirajte svoje 
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sanje. In z ljubeznijo boste nekaj delali. Uživali boste v temu. Tudi denar pride zato, ker 
delate nekaj z ljubeznijo. 
 
A denar je le vrednota Zemlje, za to preživetje. Tudi, če ne dobite denarja, pa dobite po 
drugih materialnostih, po drugih tokovih.  
Vedno je za vas poskrbljeno, da boste preživeli. A vi ste tisti, kateri izbirate sami sebi svojo 
lastno pot. To si pomnite iz zapomnite! 
 
Bodite kritični do sebe! A le do te mere, da sebi priznate, da greste v spominu nazaj do 
točke, kjer ste klonili in prenehali sanjati in sanjariti. 
 
Če želite delati v duhovnosti, delajte v duhovnosti! Uživajte, ker vas bo to spravilo nazaj v 
prvobit. A tudi v temu morate uživati! Ne gledati to skozi denar, dragi moji. 
Energije, katere vi ustvarjate ali pridobivate skozi vaš namen, bodo drugačne od tega, kar 
boste vi hoteli ali pričakovali. Ker zopet je DAM – DAŠ.  
 
Vsako postavitev v življenju, rajši ne naredite, kot pa, da jo naredite, če nekaj z ljubeznijo 
ne želite podajati naprej. To si pomnite in zapomnite! 
 
Pot usode ste vi sami. So vaše zaobljube. So vaše postavitve. 
Sedaj veste, po čem hrepenite, a imate na dlani že od rojstva. 
 
Ko vstopate na pot usode, se v istemu času zaključi tudi karma. V letu ali dveh. Ali pa treh. 
Ampak, to je tisto, kjer morate zgristi, kar morate prenesti, da vas drugi mendrajo, da vas 
drugi žalijo, da vas pomendrajo, da stopijo na vas. Da vas imajo za nore, za zmedene. Ali 
ste zmožni priti na takšno točko in se odcepiti in biti sam samosvoj? Ali pa biti 
enakopraven in leteti v jati? Le ena ali druga opcija ali možnost sta podani. 
 
NAŠA DELOVNA NALOGA JE OPAZOVANJE 
 
Torej, vaša delovna naloga je – ko stopate navzven, pričnite opazovati. Ko opazujete, še 
enkrat opazujte. Še enkrat in še enkrat in še enkrat.  
 
Pričeli boste OBČUDOVATI. Skozi OBČUDOVANJE pričete čutiti. Ko začutite, pričnete dihati. 
Se zazna utrip. Šele tedaj vstopate v svet energije življenja, v življenjsko energijo, katera se 
vam pretaka povezana preko dlani, preko življenjskih stvari, preko življenjskih energij, preko 
vsake pore vašega telesa, preko vsake celice vašega telesa. In preprosto le bodite.  
 
Zaupajte sebi in le sebi. Nikomur drugemu. Ker nihče od drugih ni nikoli bil v vaši koži, 
karikirano, nikoli ni bil v vašemu umu ali razumu, nikoli ni bil v vašemu OBČUTKU. Nikoli ni bil 
vi vi. In nikoli ne ve, kaj ste vi tedaj čutili in začutili in kaj čutite sedaj. 
 
In samo vi ste rešitev in pot in smer sami sebi. To si pomnite in zapomnite! 
Zato stopite na pot usode in živite svoje sanje. In nikakor ne recite: »Ne morem! Ne znam 
ali ne zmorem! Ali nočem!«, ali pa karkoli drugega, ker še niste zreli za pot usode. 
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Ko boste zreli za pot usode, boste že prešli. Zato prenehajte kalkulirati, kdaj ste izživeli karmo 
in kdaj jo niste. Še morate dozoreti! 
Zato pričnite uživati v življenju. Spoštujte naravo. Spoštujte ljudi. Spoštujte vsako misel, 
vsak čut. A ne transformirajte se v njih. Ne rešujte drugim težave, če jih sami sebi ne 
zmorete živeti ali izživeti. 
 
Pazite to! 
Ko boste vi kreirali svoje sanje, ko boste vi živeli svoje sanje, ne rabite besed, da nekomu 
DOPOVEDUJETE, ampak samo ste. In skozi to ste vzor, ste vzgled, ste vse in od vsakogar 
podan. To si pomnite in zapomnite! 
 
Za nekaj trenutkov vam Bomo pobegnili. Privoščili vam Bomo kratek premor in Bomo potem 
nadaljevali na temu področju. 
Vsekakor pa – uživajte! 
 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Horoso… 
Takole. Znova nekako se povezujemo nazaj, tako, da Bomo počasi odprli tudi drugi del, 
nadaljevalni del tega samega druženja. Še kakšen trenutek potrebujemo, da se tudi v 
Našemu svetu vsi nekako medsebojno uskladimo in povežemo in nato nadaljujemo tudi z 
vašimi vprašanji. 
Vsekakor bi poprosil, da se držite nekako tematike, področja, katerega Smo predhodno 
odprli. Tako, da na temu področju bi vsekakor želel, da se nekako razgradi ali nadgradi še 
kakšno dodatno področje. Tako, da bi res poprosil, da ne sprašujete drugih vprašanj, 
zasebnih vprašanj, ampak, da se držite same tematike. Ker le na vprašanja, katera se bodo 
držala tematike, Bomo odgovarjali. Tako kot so predhodno druženje tudi že nekateri Vladni 
postavili. 
 
Takole. Pozdravljeni nazaj in kdo bo vprašal ali zastavil prvo vprašanje? Tako, da, kar izvolijo. 
 
»Prav lep pozdrav, spoštovani Gospodje (Jasara), spoštovana Lana, iz mojega srca, z vso 
hvaležnostjo za čisto vsak trenutek, vsako misel, vsako daritev, ki mi jo namenjate. Hvala 
vam. (Jasara) Hvala, ker me vodite in varujete in ker z menoj hodite po moji usojeni poti.« 
 
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo. 
 
»Imam pa, sicer vprašanje na to temo. Kako hoditi po usojeni poti, ko pa ti Zemlja, bom 
rekla, takole v narekovajih, kar precej nagaja? Ko sam imaš občutek, da nekako bi mogel 
prestopiti kakšno stopničko naprej, kakšen korak naprej, pa te nekaj drži nazaj, pa ti nekaj 
postavi pod nogice, da se malce spotakneš. V bistvu, kako premagati to? Čeprav nekako se 
trudim, razmišljam. Jaz imam občutek, da bi morala že kakšen korak iti naprej, pa mi 
nekako ne uspeva, no. Če lahko kaj v, v tej zvezi poveste? Hvala vam.« 
 
Zelo preprosto! 
Ko greste v smeri poti nazaj, morate hoditi, tako kot bi hodili nekako ritensko nazaj po 
času dogodkov. Najprej se morate ozavestiti kje, v kateremu momentu človeškega časa ali 
vašega zavedanja ste odstopili od trenutka in ste sledili temu zemeljskemu programu. 
Torej, odstopili od momenta sanjarjenja in ste pognali tisto črto ali linijo, to se pravi, to je ta 
paralelni svet, o kateremu Smo opevali – svet sanj, svet Zemlje. Ta tanka linija, kdaj ste se 
pretočili iz višine v nižino. 
 
Torej, po spominu pojdite nazaj v svojo mladost, v svoj čas. Morda čisto v otroški čas. 
V trenutku, ko boste zaznali, kje je bil tisti odločilni moment, se podere, kot bi padla zastirka 
med svetom Zgoraj in med svetom Spodaj in se združita oba časa. In v trenutku Zemlja 
postane pokorna. V trenutku vam prične Zemlja slediti, pomagati, predvsem pa sodelovati. 
 
Ne sprašujte Nas, kateri moment je to, ker ga je potrebno začutiti. 
Tako kot ste počasi skrenili, zavestno, v druge poti, tako je potrebno po enaki poti stopati 
nazaj.  
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To je popolnoma enak postopek kot, ko se odločate za krst, ko pristopate h krstu, je znova 
prva postavitev zapis ali podpis, potem obred.  
Torej, potrebno je priti v točko samega začetka, kjer se dobesedno srečate in razrešite 
podpis – v trenutku pade vse! Se odprejo svetovi, časi in prostori, da lahko tudi drugi, kateri 
Smo Višji, pomagamo nižjim. Ali pa, da Zemlja prične sodelovati, da se očisti, kar je potrebno 
očistiti.  
 
Čisto enako, popolnoma enako je ta isti postopek. Potrebno je iti po svojemu spominu v 
obdobje, v moment, kjer ste zavestno spolznili iz programa. 
Če tega niste sposobni narediti ali da vam ne uspeva zaradi takšnih ali drugačnih postavitev, 
lahko naredite zelo preprosto tehniko. Ampak, zopet morate začutiti to frekvenco ljubezni ali 
tega momenta. 
 
TEHNIKA: PREBUDITEV ALI OBUDITEV PRIJATELJA SVOJIH SANJ (posnetek, 5:12) 
 
Torej, ko boste popolnoma umirjeni, naredite tako: 
Kot bi dlani dali na površje – tudi, če sedajle naredite, ko daste dlani navzgor, boste zaznali 
energijo Neba. Sicer je sedaj Nebeška energija dosti nižje, bo pa zato lažje zaznati to polje. 
 
Če zaznate, boste zaznali polje nekako ob vratnemu predelu oziroma ob predelu ličnice ali 
tega spodnjega predela brade, se nekako to polje prične. To polje, ko ga začutite, da ga 
zaznate, prav potehtajte ga, ga povlecite navzdol. 
 
Zaznali boste kot nit, kot energija, katera se vleče v nižino. Združite jo tukaj, pred seboj, 
pred popkovnim delom. Se pravi, pred popkovnim delom. 
 
In ko zaznate ta del, se nad popkom ali okoli popka prične taliti energija. Topi in toplo 
nastaja. 
 
Ko obdržite to energijo, ko jo držite, zaznavate pregrevanje okoli popka. Popkovni del je 
povezava maternice, Vesolja, Stvarstva, Onostranstva in prvobita. Skozi ta predel je 
postavljen tudi pranski duh ali vpeti ta pranski duh, ta pranska energija. 
 
Ko nekaj časa držite, boste zaznavali, da nastaja vrtinčenje. Morda vam bo pričelo postajati 
kar tako, malce omotično, ampak držite.  
 
V hrbtnemu delu se prične odpirati kot nekakšna loputa in boste zaznali, kot bi se v 
hrbtnemu delu pričela odpirati tako, ta širina v takšen V.  
 
Ko začutite to, boste zaznali, kot bi rahlo se naslonili na to, kot bi vas hotelo malce posesati 
navzven, boste zaznali izza hrbtišča nit. Nit, katera prosto vibrira in prosto lebdi. 
 
Pojdite po niti, samo z mislimi, kot bi jo opazovali – ne izstopati in se držati te niti, ampak 
jo samo opazujte. Nad seboj, kjer se konča nitka, je nekakšen balon ali kot vpet nekakšen 
tulec. Točno ta tulec, ta balon je potrebno spraviti navzdol. In ga spravljate navzdol. 
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Če ga boste pogledali, ko ga povlečete kot na niti ta balon navzdol, boste videli, da je 
znotraj tako kot neka prosojna tekočina. To je duh, energija, kot mehur, kot voda. In tudi, 
če balon obrnete, bo navidezno teklo, a ne bo izteklo. 
 
To nit, to energijo prislonite na hrbtni predel.  
Se pravi, nit povlečete, balonček podstavite izza hrbtišča in v momentu boste zaznali, kot 
bi energija se vdahnila v vas. Ampak, vstopa samo v ta sprednji predel, v notranjost telesa. 
Postavi se vzporedno v notranjost in jo boste zaznali, kot bi se nekakšna kapljevina ali 
sveča vkopala v to, v možgan. Se pravi, od popkovnega dela znotraj v predel možgana. 
 
Še malo poglejte, boste zaznali, kako prične prasketati nad vami, nad možganskim delom. 
Prasketa energija, kot takšne niti, srebrnkasto kristalne niti nastajajo. Kot bi pričela 
prasketati energija. 
 
Še malo jo opazujte in boste zaznali – vedno večja bo. Vedno gostejša. 
 
Ta balon lahko shranjate znotraj večkrat v zaporedju. Lahko tudi petkrat ali desetkrat 
dnevno ali pet dni, deset dni zaporedoma. Ni pomembno. 
Vedno več teh niti bo, tega prasketajočega se pola bo, vedno večja kepa bo nastajala nad 
vami. Nekaterim zelo malo. Nekaterim več. Ni pomembno. Uporabljajte to. 
 
Nato ta energija, katera je nad vami, prične sebe ploščiti kot ozko polje, kot bi nastala ena 
velika palačinka.  
V momentu pride do eksplozije in po površini, se pravi, to je tik nad površino same materije, 
nekaj centimetrov, pride do eksplozije, kot bi se to olje razlilo po površini oziroma po času. 
 
Saj poznate, čakre so povezovalne niti. Ta čakra, ta kronska čakra, malce nad vami ali ta 
vmesna čakra, se bo zaznala, kjer se spenja na to polje. 
 
Ko pride do te eksplozije, ko se razlije ta madež na površini, je lahko širok, tako širok kot vaša 
avra ali pa širše, zavisi od vsakega posameznika. 
Večkrat, kot boste to energijo vstavljali v notranjost, večja bo ta energija prasketajočega 
polja, bolj bo gosta, bolj bo zapolnjevala ta vmesni prostor, bolj se bo ploščila, pride do 
eksplozije. To si pomnite in zapomnite. 
 
Nato to olje, kot bi nastala ena dosti kompaktna površina nastane, kot bi led nastal nad 
vami, ampak dosti lebdilen. Nato naenkrat boste zaznali, kako se led počasi tali. Ta 
energija dejansko vstopa v vašo avro in se bo polnila vaša avra s to energijo. 
 
Ko bo vsaka kaplja, katera bo padla v notranjost, se bo spela v predel, ali popkovnega dela ali 
pa na predel same fizične materije, same pore. Skozi poro nastane nit. Nit se poveže s 
celovitostjo pranskega duha.  
 
Ko ga imate zunaj, se bo ta navidezna nit pripenjala samo na fizično kožo ali pa na predel 
pore. 
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Tisti, kateri imajo pranskega duha prebujenega in že živečega z vami, pa se ta energija vpenja 
na njega.  
 
Ko boste več dni zaporedoma ali po segmentih delali ta premik, spajali to energijo v sebe, 
za sebe, boste naenkrat zaznali en moment, kot bi se energija zavalovila. Si predstavljate? 
Kot bi nastala vodna silhueta, katera zavibrira in boste zaznali kot vodni val v notranjosti 
telesa. Nato ta energija vdahne. Prav vdahne. 
Običajno preko, ali popkovnega dela ali pleksusnega dela. Redkokdaj preko grlene čakre ali 
čelne čakre. Ne preko tretjega očesa. Ampak čelne čakre.  
 
Ta energija vdahne in za trenutek boste zaznali, kot bi se hotelo malce zavrtinčiti to polje.  
Ko ta energija vdahne, znova izstopi. Izstopi pa točno po prerezu desnega dela samega 
telesa. 
 
Saj poznate. Desni del je prerezan, levi del je prerezan, ker je telo razrezano na več plasti. 
Sprednji del. Zadnji del. Bočni del. Se pravi, večplastno je samostojno telo. Po plasteh in 
segmentih imate rezano telo, tako kot imate rezane čakre ali postavljene čakre. To so plasti, 
svetovi, časi, prostori in posamezniki, kateri sestavljajo ta eter ali ta prostor. 
Na desni strani ta energija spolzi navzven in naenkrat ga boste zaznali, da stoji ali lebdi 
prosto ob vas. 
 
Ko bo popolnoma samostojen, se bo od te popkovine, katera je ustvarjena, on odluščil in 
bo postal samostojen. Postajal bo nazaj vaš prijatelj. Točno tisti, katerega ste vi vzgajali, 
vzgojili in prevzgojili oziroma ustvarjali, ko ste kreirali svet svojih sanj kot otroci. 
 
To bitje, ko se odpne od vas, postane samostojno. 
Pričel vas bo nekako gnati kot instinkt, v želji, v nekakšni, v nekakšnemu občutju ali pridihu, 
da si želite, da hrepenite, vas bo pričel spodbujati. 
Pojavlja se običajno na desni diagonalni strani. 
 
Imate telo, se pravi, razrez sprednjega dela, razrez zadnjega dela. Na zadnjemu delu imate v 
prerezu instinkt ali instinktno bitje vpeto, sanjsko bitje imate v teh vzporednih časih.  
Ta prijatelj pa vam dejansko lebdi prosto nekako po desni, diagonalni sprednji strani. 
 
Ko bo postal čisto samostojen, boste imeli občutek, da se dobesedno odpne kot dojenčka, 
katerega odrežete od maternice oziroma od posteljice, da Bom pravilno prevajal. 
Na podlagi tegá se ta energija osamosvoji in prične izpolnjevati tisto, kar ste vi v njega 
shranili. Vi pa ste shranili v njega spomin. 
 
Spomin je energija, katera je živa in se transformira in uteleša. Tako boste na novo prebudili 
tega prijatelja ali znova obudili, katerega ste vi zatrli. 
 
To bitje znate zaznavati kot nekakšno toplino. Rahlo povoskana energija, vendar zelo 
simpatično, ker ste takrat, ko ste ustvarjali to energijo, bili zelo topli, iskreni, srčni in predani. 
Skozi to, enako ste stransformirali in skreirali to energijo. Kar ste skreirali, to lahko znova 
obudite. 
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Ko se obudi ta energija, se vam prične samostojno zapirati ta hrbtni predel. 
 
Saj se spomnite?  
Ko nit balona povlečete navzdol, ko nastane ta hrbtna loputa, bo ta loputa pričela dihati. V 
momentu, ko prične dihati, se tudi on osamosvoji in se prične pogovarjati z vami. 
 
Ni pomembno, ali je moški ali je ženska. Kar ste pač skreirali, kar ste shranili v spominu, to 
ste ustvarili. Ampak, to je vaša spominska nota. Vse je spomin. In s tem si pomagajte, ko 
prebudite to bitje. 
 
In kadarkoli se boste obračali na to, da bi radi prešli v spomin svoje mladosti ali pa tisti 
trenutek, se lahko dejansko povežete tudi s tem bitjem. 
 
To bitje zna živeti v vaši avri ali pa poleg vaše avre. Lahko prosto postaja prosojno in 
nevidno, tako kot takrat, ko ste bili otroci in se je nekako potuhnilo, ali zaspalo ali se je 
pretvarjalo, da ga ni, a je bil hkrati prisoten. 
 
Vendar, to bitje, zaradi svoje iskrenosti in predanosti, se zmore povezati nad tretjim astralom 
in mnogo višje, kar pomeni, da se včasih lahko steče tudi zgoraj. 
Ampak, ko boste vi pomislili na njega in ga poskušali ZAČUTITI, se on dobesedno spusti kot 
po nekemu kanalu, prav zazna se takšna pajčevinasta energija in se spusti direktno v vaš 
prostor. To je lahko prostor vaše avre, ne telesa, vaše avre ali pa prostor okoli avre. Zavisi, 
kako diha vaša avra. In na podlagi tegá se to bitje tudi spusti v notranjosti. 
 
Tako se boste točno spomnili momenta kdaj, kje, zakaj in to bitje vam lahko tudi pokaže 
moment po spominu, kje ste se vi odcepili ali zašli iz poti, kjer ste šli v materialni svet, kjer 
ste se odcepili od sveta Neba, od poti usode in ste se pretočili v čas Zemlje. 
Tako, da, s tem si pomagajte. 
 
»Najlepša hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Samo še, da vprašam – to bitje prebudimo v bistvu takrat, ko nekajkrat naredimo to 
tehniko? Recimo, ko enkrat ali dvakrat, nekajkrat moraš to naredit in takrat se to bitje 
obudi. V bistvu se tudi in odpne od tebe?« 
 
Da. To bitje se dejansko shrani. To je energija. 
To je tako, kot Smo vam velikokrat opevali. Energija je misel. Misel je energija. Torej, 
gibajoča se frekvenca. Ko je dovolj te energije, se ta energija prične vrtinčiti in prehaja do 
goste kepe. Ta kepa lahko postane neke velikosti ali oblike. Lahko nastane, tako, po 
zemeljsko opevano, duh. Duh od duhá. 
To pomeni, da je nekdo ustvaril nekaj ali nekoga. Duh je tisti, kateri je znotraj, je ustvaril 
nekoga za sebe ali po svoji podobi. To pomeni duh od duhá. 
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Ko se duh nad duhá niza, nastaja duša. Kar pomeni, da spomin je na eni silhueti. Ko več 
silhuet daste skupaj v povezavo ali v skupek neke celote, nastane duša spominov vsegá. 
Karkoli boste znotraj dali, več bo spominov, večja bo gmota energije, večja bo celovitost. 
Torej, takšno energijo pa vi, ko ste ustvarjali in ko ste pozabili na njo, se je dobesedno iz 
tretje sfere spustila v takšen balonček ali v prostorček in tam tudi prosto obledbela ali 
zaspala, ker jo niste uporabljali, ker niste več skrbeli za njo. To je tako, kot če bi pozabili, da 
Bog obstaja ali pa svoj Višji jaz ali obraz. Ali pa pozabili na ljubezen. Ljubezen se ne bi 
transformirala, dokler jo vi ne bi pričeli znova prebujati, obujati in se vračati na ta kontekst 
ali na to postavitev. 
 
Se pravi, vsaka postavitev je energija, zato jo pričnete obujati – več dni zaporedoma ali pa 
tednov ali pa kadarkoli se pač spomnete. 
To energijo povlecite, ker je le spavajoča ali speča na osnovni balonski ali tej niti. Ta nit pa ni 
nič drugega kot vpeta nit na popkovino, kamor ste se vi kot zasnovniki spuščali. 
 
ZASNOVNIK, ZASNOVNA ENERGIJA JE ČISTA IZVIRSKA ENERGIJA 
 
Saj poznate. 
Zasnovnik ste vi sami. Zasnovnik pomeni, da ste vi Čista izvirska energija v temu življenju. 
To pomeni, da ste brezmadežni. Zato opeva cerkev, da ste brezmadežno spočeti, a hkrati ste 
omadeževani. Ker ste se rodili, imate grehe, jih je potrebno že čistiti pri cerkvi. Kar pomeni, 
da znova ne gre nekaj v kontekst, če poskušate malce razumeti ali doumeti. 
 
Zasnovna energija je točno to – zadnja živeča nevtralna energija, Čista izvirska energija, 
katera sebe transformira, ali na levo stran ali na desno stran. Na dobro ali slabo. Zavisi, 
katero polje bo davnine sebe privlekla ali pritegnila. 
Jaz imam težavice v prevodu, ker imamo 23 novih privržencev v sodelovanju, pa se Mi tukaj 
malce tu in tam zatakne. Tako, da upam, da bo nekako nemoteno šlo. 
 
Ta nevtralna energija je takole velika, zato je zasnovna. In to je avra. Zasnovna, preprosta 
iskra je pa tako velika, kot je velik ta noht. Gosta energija. 
 
Več kot vi ljubezni vzgajate v sebe in več kot dajete energije v sebe, večja postaja zasnovna 
enota ali zasnovnik. 
Torej, večja kot je zasnovna enota, večja ste ljubezen. Večja kot ste ljubezen, večja je 
energija. Večja kot je energija, večja je vaša avra. Večja kot je vaša avra, večjo površino 
pokriva. Večji oddajnik ste. Večja eksplozija ste. In naenkrat poženete energijo svetlobe v 
Nebo. Tako se izdate, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. 
 
Zato ne potrebujete nikogar, da bi vas častil, ker častite vi sami sebe. 
In ko dovolj zrastete, ste lahko tako veliki, da lahko dostojno sedite poleg Nas. 
 
Ko Smo prvič Lano vzeli na površje, je bila tako velika, da je Meni z nožicami in z rokami 
takole se oprijemala in Mi je bingljala na Mojemu prstu. Več kot pet let je potrebovala, da je 
obstala in da je bila sedeča na Moji rami. Dandanes pa sedi poleg Mene kot Dostojna Žena.  
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Kar pomeni, to, kar delate, to, kar ustvarjate, polnete sami sebe. Zato je potreben trud, 
nadzor, opazovanje, sodelovanje. 
Tako, da, ta energija, tega duhá prijateljstva, kot Smo imenovali kot prijatelja, se vsekakor 
obrestuje spraviti nazaj v koncept obuditve, ker tako boste res živeli svoje sanje in postali 
svoja lastna kreacija ljubezni, miru in topline. In točno takšen bo tudi vaš svet. 
 
»Iz srca hvala.« 
 
Prosim. (ploskanje) Jasara. 
Kar izvolijo. 
 
»Dober dan. Najprej se vam, vas ponižno pozdravljam. (Jasara) Se vam zahvaljujem za vse 
daritve za nazaj. Vas prosim za pomoč naprej na moji poti. (Da) Imam pa eno vprašanje. 
Kako naj rečem? Se prav, ponavljajoče številke iz dneva v dan, ene in iste. Ali je to povezan 
s prošnjo vodnikom in zvodnicam, recimo, da se na tak način pokaže, da si na pravi poti? 
Hvala.« 
 
Povezava z vodniki ali zvodnicami je zelo preprosta. Bom opeval malce na široko, da Bom dal 
neko tematiko, da bodo vsi nekaj imeli še dodatnega od tegá.   
 
ZVODNIKI so torej tisti, kateri spletejo situacijo, torej, prelijejo ljudi, posameznike, da pridete 
skupaj v neki koncept neke vloge ali neke postavitve. Oni imajo eno najbolj zahtevnih 
postavitev, ker morajo pripeljati na bazi Zemlje celo shemo, kar se je že nekoč dogajalo ali 
kar je bilo ustvarjeno Zgoraj, da se zgodi in ponovi spodaj. 
 
To je tako kot bi vstopali v svet sanj. Imate predčasje, v kateremu prav vaši zvodniki in 
vodniki pripravljajo postavitve. Tako se v svetu sanj zgodi nekaj kot osnovna postavitev in se 
spusti po plasti navzdol v globino do fizičnih ljudi, kjer se znova ponovi. Temu pravimo ali 
opevamo – to je predčasje, na katerega imate vpliv in v katerega lahko vstopate, če zmorete. 
 
VODNIKI pa so na bazi Zemlje tisti, kateri se medsebojno posamezno dogovorijo in 
nadzorujejo zvodnike. Ampak, zvodniki niso vedno čisto Nebeški. Tukaj, pri zvodnikih je 
lahko tudi Zemlja, podzemlje – se pravi, vsi tisti, katere so dodelili ali podali na koncept 
živega vstajenja ali pomoči. To je skupina, katero imate izbrano. 
 
Vodniki in zvodniki, zvodniki ali zvodnice – lahko so ženske ali moški, skupaj, v sodelovanju 
ustvarjajo trenutke. 
 
Ko vi pridete v trenutek ali v neki moment, se dejansko lahko povežete s svojim vodstvom, 
če začutite to preko srca. Ne preko besed. 
Zato zgrešijo vsi tisti, kateri govorijo, kličejo, zovejo preko besede, preko prazne energije. 
Beseda je prazna beseda, če ne date znotraj čustva ali čustvene energije. Kadar prosite ali se 
povezujete v zgornji pol, se pravi, prehajate v Višino, zato, ker gre od srca, od srčnega polja 
navzgor. 
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Zvodniki in vodnice so nad vami, kar pomeni, da od tega polja, srčnega polja, od katerega 
se odzvanja energija navzgor, prehajate lahko samo, če prosite ali rotite od srca. Takrat se 
dogodki potem čudežno odvijejo zaradi tega, ker se vas morda nekdo usmili ali pa ne. 
 
Številke, katere se čudežno pojavljajo in vam vedno znova se ponavljajo v konceptu življenja, 
imajo tudi svoje moči ali svoje postavitve. Vendar, ne držite se vsegá kot nekako – kako pravi 
Naša Lanjuška?, kot pijanec plota. 
 
Številke so zato, da se dajete v gibljivost. Imajo neko osnovo, neko noto. 
Ampak, ste se kdaj povprašali, kako je mogoče, da vedno znova vidite in vidite in vidite iste 
številke, iste simbole, iste ali enake ali identične postavitve? Ne zato, ker vi kot zadnji živeči 
pazite na uro, gledate, kdaj se bo številka premaknila in se bodo uskladile. Kdaj pogledate na 
kakšno, morda tablico ali kakšen drugi simbol, da se zopet pojavijo enake številke. Nikakor 
ne. Ampak vam Nekdo, kateri je Zgoraj, zadaj ali spodaj, vedno znova obrne pogled. Vedno 
je običajno za vami in vam pokaže, kot, da bi vam obrnil glavo in vam pokaže vedno znova 
enake številke. 
 
Številke ali simboli vam govorijo iz katere sfere, prostora, časa ali zavedanja lahko nekdo 
prihaja oziroma, kateri čas morda vi čistite, ali usmerjate ali postavljate. Tako, da je to zopet 
tako odvisno. Vendar, to je prvi znak, da vas nekdo vodi. 
 
Saj veste. Telo ni vaše. Telo je tisto, katerega vi ne prenašate s seboj, ampak v njega vstopate 
oziroma se okoli vas zgradi in se potem okoli vas odpre in vi izstopite in odpotujete. 
Torej, če bi bilo telo vaše, bi vi telo prenesli s seboj, kamorkoli v večnosti. Torej, vi ga 
puščate na Zemlji. To pomeni – osnova, da telo ni vaše, da telo niste vi. Razumete koncept? 
 
To pomeni, da vas je nekdo velikodušno spustil v svoj sistem sestavljanja, da vi lahko v 
sodelovanju z njim, s komerkoli drugim, lahko preoblikujete spomine. 
Zato je najtežje tistim, kateri kritizirajo svoje telo, se jezijo nad svojim telesom, se nekako 
hudomušno izražajo. Ampak, še težje je, če ga sovražijo. 
 
Torej, če ne bi bilo bitja, katerega imate okoli sebe, ne bi nikoli zmogli spremeniti programa, 
preiti v Višavo ali preoblikovati spomin, ker, dokler imate slabe spomine, vpete spomine, ne 
morete iti drugam. 
 
Bodite pozorni! 
Kadar se pojavljajo po dve števili pomeni, da dva časa hkrati čistite ali povezujete. Kadar se 
vam pojavljajo tri enaka števila ali v nekemu zaporedju, pomeni, da tri enake svetove ali tri 
duhe medsebojno usklajujete. 
Ampak, to so le simboli. 
 
TEHNIKA: RAZBIRANJE PREKO KART, KAMNOV IN DRUGIH PRIPOMOČKOV (posnetek 31:48) 
 
Enako je tako, kot bi karte želeli razbirati. Imate neki nautečeni ali utečeni tir, brošuro, 
knjigico, v kateri opevate, kako se prebirajo karte. V resnici pa se karte ne berejo, ampak se 
čutijo.  
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Karte, če želite razbirati, jih morate najprej začutiti. Zato vsem tistim, kateri se radi 
poigravate preko kart, preko kamnov, preko različnih drugih pripomočkov, naredite en velik 
trik: 
 
Dajte v dlan, na primer, karte, na primer nihalo, karkoli – dajte v dlan in pokrijte. Začutite 
pretok energije med dlanmi, med zgornjim delom in spodnjim. Saj poznate! Dlani so čakre, 
so čakraste energije, preko katerih energija teče. To energijo medsebojno povežete in se 
pretrga energija samih kart.  
 
Nato karte vzdignite, tako, kot bi roke ali dlan vzdignili in boste začutili polnost kart. Nato 
vsako karto posebej poglejte – ampak ne z očmi, s čustvom, čutom. Začutite jo. 
Ker, ko daste to energijo v karto, karta postane živa. Postane živi predmet. 
 
In se znova navezujemo na tisto, kar že poznate. 
Predmeti v prostoru postanejo živi, ko se energija vpne na sam predmet. Zakaj je toliko 
angelov živih ali toliko križev živih ali toliko križanih Jezusov živih? Zato, ker dajete energijo 
na površje. To je tako, kot bi rožo občudovali in ji podajali energijo, jo občudovali in zadihali 
na princip drevesa, kot Smo ga opevali, dobesedno zapadete v to energijo življenja ali 
vstajenja. Prav na podlagi tegá pa vi zmorete priti tudi v usodo. 
 
Karto po karto začutite.  
Kup kart imate na levi strani ob srcu. Pokrijte. Odkrijte.  
Se pravi, energijo najprej povlecite, da jo zaznate in jo obrnite tako proti Nebu. Kot bi jo vpeli 
na ta predel Zgoraj. 
 
Da se še dotaknemo tega Zgornjega predela.  
To je predel, kjer je tista steklovina, ko Smo jo v enemu momentu opevali, kjer se vi lahko 
zaščitite. Tudi, če daste dlan navzgor, jo zaznate kot rez. Taka topa energija. Kot listič to 
energijo povlecite navzdol in se ovijate v njo. To je ta prosojna steklovina, v katero lahko 
vstopate. 
In v to vi vpnete, kot na Nebo, to energijo same karte. Nato karto po karto dajte na dlan, 
začutite jo in zaznala se bo energija.  
Potem jo poglejte in jo odložite tako, morda na kakšen prtiček, na nekaj svetega, na nekaj 
čistega. Lahko čisto na preprosti prtiček ali robček.  
 
Tako vsako karto, vsak predmet obudite. 
Ko boste karto po karto obudili in jih oživeli, bodo karte pričele dihati z vami. 
Šele takrat se bo intenzivno pričel dogajati tok dogodkov odkrivanja, ker je energija na kartah 
nato čisto živa.  
 
Ko vse karte daste na kup, jih vedno znova občudujte. 
Kadarkoli jih primete – občudujte jih! Glejte kot drevo, kot boginjo in s tem podajate 
nevede ali zavestno spoštovanje energiji. In to ste vi. Svojo energijo, katero imate v telesu, 
podajate na predmet in obujate predmet in dajete predmetom živo energijo. Bodite 
pozorni na to! 
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Tako, ko boste delali z drugimi, bodo energije delale z vami. Kot kepica energije na sami 
karti se povezuje z lističem steklovine Zgoraj. Na steklovini ali na temu prostoru pa imate 
svoje zvodnike, vodnike in svoja vodstva v nivojih, tako kot vaše čakre. Tako kot je telo 
rezano večplastno, po plasteh, po višini ali ravnini ali po diagonali, zavisi, iz katere smeri 
gledamo, je enako s temi energijami Zgoraj. 
Zato tudi, ko uporabljate predmete in ko pričnete čutiti te energije, pričnete dosti bolj 
intenzivno čutiti vodstvo za seboj ali za vami. Skozi to pa vi tudi pričnete bolj intenzivno 
razbirati simbole, številke, črke ali znake. 
 
To je enako, kot bi uporabljali tudi kamne ali nihala. Vedno si ga dajte v levo dlan, ga 
pokrijte in začutite energijo življenja najprej pretoka preko dlani, da se poveže energija in 
ta kristal. Dajte jo ob srce. Zavestno začutite, kako se poveže energija življenja, to je ta 
življenjska energija s srčno energijo. To pa oddaja vibracijo ali prenos energije na sam 
kamen. Skozi to pa se dejansko prične odpirati Nebo, Višja energija ali Višje vodstvo.  
To ne pomeni, da greste vi ven iz Zemlje. Še zdaleč niste prišli do tam. Ampak, svetovi so v 
grobem tako ločeni na tisto Zgoraj, na tisto Spodaj, na tisto podzemlje, na tiste notranje 
postavitve, se pravi, vse je nekako ločeno. 
 
Ko vi naredite to povezavo preko srca, boste zaznali kanal nad seboj, boste zaznali svoje 
vodstvo. In to isto vodstvo vam kaže tudi prestrukturiranja, preoblikovanja, fokuse na 
simbolih, na številih, na črkah. 
 
Če pa takšen, tako napolnjen ali prebujen kristal ali nihalo podržite v dlani oziroma na sami 
niti, pa boste zaznali, da bo pričel slikati ali risati različne simbole. To ne pomeni, da se bo 
vrtel le v eno smer, ampak v več smeri in prične risati kot nekakšno peterokrako zvezdo ali 
zvezdo življenja. 
O temu ali o neki takih postavitvah Smo že govorili, ampak že dolgo, dolgo nazaj. Ampak, 
točno ta energija, katero ste vi soustvarili ali obudili, je osnova za vaše vodstvo – tako Zgoraj 
kot tudi spodaj.  
 
Na ta način boste dobivali dosti bolj točne informacije. A le delajte takrat, ko ste čutni, ko 
ste iskreni in ko greste v polje samega postavitvenega reda. Takrat lahko uporabljate tudi 
nihalo. Napišete si lahko tudi črke, številke na list papirja, ga razdelite in povežete nihalo z 
vsemi postavitvami, kar je napisanega, narisanega in samo nihalo, samo nihalo vam bo 
kazalo številke, simbole in vam bo razbralo, kar vas bo zanimalo. 
Ampak je to tista energija tistega bitja, kateri vas vodi in nekako usmerja v obstoju. 
 
Tako se pričnete povezovati na osnovi, morda na bazi Zemlje ali tistega začetnega 
duhovnega znanja. Vendar, vedno delajte to OD SRCA.    
Ker le takrat, ko boste res začutili to energijo, boste prave energije nalili, narinili in s 
pravimi energijami prebudili predmete, življenjske situacije ali karkoli drugega. 
In karkoli boste napovedovali skozi to, boste dobili osupljive informacije, katere vam morda v 
nekemu momentu ne bodo ravno kristalno razumljive. V tekom dogodkov pa boste razbrali, 
da boste točno videli, kaj so vam želeli povedati ali opevati. 
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Sedaj Sem opeval še mnogo več. Kar izvolijo. 
 
»Najlepša hvala za srčen odgovor. Hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni tudi z moje strani. (Jasara) In hvala za vsa znanja, ki nam jih dajete. Jaz se 
opravičujem. Malo mi srce razbija. Imela bi pa vprašanje glede otrok. Danes ste jih tudi 
veliko omenjali. Namreč, da grejo na neko svojo pot, zdaj pa vemo, da najstniki imajo tudi 
razno razne, kako bi rekla? Računalnike, trenutke, na katere so zelo navezani in se zelo 
težko odpnejo od njih. Kako jim pa njim, recimo, pomagat oziroma jih usmerit ali, ne vem, 
v tem sistemu?« 
 
Najstniki!? 
To je nekaj najlepšega. Oni so tako zelo samostojni, samosvoji – pač, posebni. Drugačni. 
Nihče jih ne razume. Nihče jih nikoli ne bo razumel. Še najmanj pa vi – starši, stari starši, ker 
ste pozabili, kako je biti najstnik ali pa niste smeli biti najstnik, ker so vas ukrojili. 
 
Vendar, bolj, ko najstnik beži od svojih sanj, bolj, ko so njegove sanje otopele, bolj bo sebe 
iskal v kreaciji druge otopelosti ali otožnosti. To pa so, na žalost ali pa na srečo, 
računalniški programi. 
Vendar, računalniški programi so dejansko narejeni tako, da uničujejo razvoj zavesti ravni. Če 
pa jih znate pretentati in kaj dobrega iz tegá povleči in da vam dajo motivacijo za nekaj več, 
da bi igrice ustvarjali v programu, kjer bi motivirali, kjer bi prebujali, kjer bi nadgrajevali, kjer 
bi sestavljali sami sebe, pa bi jih lahko skozi to pripeljali v program vračanja nazaj ljubezni ali 
vsegá. 
 
Vendar, to je beg. To je Zemlja. To je podzemlje. To je globina. Odvisnost. To je téma. 
Bolj, ko so nekako na računalniških sistemih, bolj otopevajo čustva. Bolj postajajo praznih 
čustev. Bolj se zapira njihova energija, manj imajo prijateljev, manj imajo svojega vodstva ali 
postavitev. 
 
Vendar, zakaj je prišlo do tegá? 
Preprosto zato, ker ste jim vi tako dopuščali. Starši, stari starši že kot dojenčkom v zibelko 
dajete telefone, da igrajo. Pojejo uspavanke namesto vas. Dajete otrokom morda 
Telebajske. Krasne risanke ali igrice, kakorkoli obračamo. Sami ste jih navadili na to. 
Če otroku ne bi dopuščali televizijskih programov ali jih ne bi tudi vi sami uživali in otopevali 
v temu, ker nimate dovolj ljubezni, ali v partnerskemu odnosu ali med ljudmi, med katerimi 
se nahajate, prehajate v beg ali otopelost zato, da misli ali program preusmerjate. To je plod 
vašega dela. Otroci so kreacija vaše otopelosti.  
 
Niso vsi otroci odvisni od računalniških sistemov. 
Otroci, kateri delajo tisto, kar so si ustvarili in so si želeli ustvarjati, so zelo zainteresirani 
morda za glasbo, morda za športne rekreacije, morda za kaj drugega. Za slikanje, za gibanje, 
za karkoli. In če ste otrokom dopuščali, da se najdejo v času razvoja, oni ne otopevajo, ampak 
cvetijo. 
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A je zelo tanka linija med tistim, kaj so oni in med tistim, kaj družba zahteva in postavlja. 
 
Kako se otresti te odvisnosti? 
Zelo modro in zelo pretkano! Odstranite vse računalniške sisteme. Najprej pri sebi, potem 
tudi pri njih. Ugasnite vse telefone in jih odstranite. Odstranite vse, kar daje odvisnost. Ali ste 
sposobni? Zelo težko! 
Sami po sebi bežite v ta nerealni svet. 
 
Če boste želeli otroke odvaditi, boste morali najprej odvaditi sebe in pri sebi pričeti kreirati 
svoje sanje. Pri sebi iti nazaj v program, kje ste vi zašli, da ste postali nesrečni in otožni. 
Torej, pri sebi vračati nazaj do točke, kjer so oni tudi bili spočeti. 
Ko pridete do točke, s kakšno energijo je bil otrok spočet, pazite to!, otroci, kateri so bili 
spočeti res z globoko ljubeznijo in da sta se partnerja dopolnjevala kot enostno ene celote, 
nimajo primanjkljaja ljubezni in živijo svoje sanje, ker jim vi to dopuščate. Ampak, to je, žal, 
le kakšen procent ali dva. Vse ostalo je, na primer, približna simbioza, kjer se partnerja 
prilagajata, nadvladata, prevladata, podrejata, ustrahujeta, zahtevata in postavljata različne 
ultimate. Ali pa se celo ljubita – tu in tam.  
 
Ko pogledate črto ali ločnico, v kakšnemu odnosu sta partnerja, točno takšna energija je 
prenesena na otroka.  
Kje ste opazili, kjer sta se starša res ljubila, spoštovala in družila, da je otrok postal ujetnik 
sodobnega časa? Verjemite, ga ni! Zakaj?  
Ker dajeta točno tisto, kar otrok rabi – sliko celovitosti, dopolnjevanja in harmonije. 
 
Če boste želeli nekako odmakniti otroke od sistema, pričnite najprej delati na sebi, da pri 
sebi dosežete stopnjo ljubezni, ker se boste v partnerskemu odnosu, tukaj je center – ne 
pri materi, ne pri staremu očetu, ne pri prijateljicah, ne pri družbi, ne pri službenih 
postavitvah, ampak v najožji družini, sta partnerja, katera sta spočela otroka. Če onadva 
zmoreta doseči ljubezen ali prebuditev ljubezni, sta zmagala, ker bosta onadva pričela 
oddajati drugačen program, drugačno energijo. Otrok bo nagonsko pričel opazovati, hlastati 
za to energijo in ga bosta povlekla v svoj tir. Čisto počasi se ga njega potem odmakne od 
vsegá.  
 
V momentih, kjer se partnerja ne dopolnjujeta, ampak dokazujeta, nadzorujeta, 
manipulirata, zahtevata, ni harmonije. Ni osnove. Ni osnovne energije celice družine –  ne 
morete pričakovati, da bo otrok sebe dal k vam, ko pa beži od vas, ko norite ali rohnite, ko 
ste jezni ali besni. 
Torej, kar sejete, to žanjete. 
 
Če boste vi hoteli odstraniti otroka od ekrana, morate najprej poskrbeti za zdravo celico. 
Nato se otrok potisne v ta program. Otrok postane del tega programa, del tega dihanja in 
otrok bo pričel živeti svoje sanje, ker bo pričel dobivati zaupanje, spoštovanje, cenjenje – 
vse tisto, kar partnerja drug drugemu dajeta. 
 
Otroci so slika odraslih. Ne družbe, ampak vas samih. 
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Zato nikoli ne uporabljajte izraza, da ste dobri starši, pa imate norčavega ali zmedenega 
otroka, ali nezmotljivega ali popolnega ali pa čisto nasprotje, da ne Bom uporabil kakšnega 
nepravega izraza. 
Torej, tam pričnite. Tam se bo vse ustvarilo. 
 
Otroci, kateri dopuščajo oziroma sprejemajo svoje sanje, imajo vizijo. Sebe vidijo v 
prihodnosti. Sebe zapolnjujejo. Skozi to oni kreirajo in počasi se odmaknejo od sveta 
ujetosti in pričnejo novo zgodbo, nove energije in ste zmagali vsi.  
 
Vi imate partnerski odnos, poln sreče, harmonije, ljubezni, spolnosti, strasti in vsegá. Otrok 
ima svoje sanje. Vi imate svoje sanje. In vse je popolno. Zelo preprosto. 
 
(ploskanje) 
Jasara. Jas. 
 
»Najlepša hvala Vam in Lani. (Jasara) Rada bi samo vprašala, če je kakšna oziroma 
hrepenenje je tista prava pot. Vendar, določene stvari so, recimo, v sanjskemu svetu že 
vidne. Kako to pritegnit v ta svet?« 
 
Zelo preprosto. 
Ko je energija dovolj kompaktna, se sama spušča navzdol. 
 
Če se spomnite predavanja ali druženja že dolgo, dolgo nazaj, Smo opevali, kako sanjski svet 
lahko skreirate in odpošljete, se pravi, to sanjsko energijo, kjer jo vaši vodniki ali to vodstvo 
pripelje navzgor, postavijo shemo ali celovitost dogodkov in se potem v enemu letu nekako 
transformira nazaj in se znova podoživi oziroma regenerira ali nekako prebuja.  
 
To pomeni, da vedno pričnete pri sebi. Ne more biti to od danes na jutri. Ne more biti. Ali 
pa, če ste tako, morda pod srečno zvezdo porojeni, da imate dobro vodstvo velikega srca in 
usmiljenstva, kateri pravijo ali pa dopustijo, da se kar zgodi čudež in da vi vse ostalo 
pomečete pod preprogo in ste popolni in božanski. Ampak, takšnih vodstvenih pozicij 
skorajda ni. Če že tisti Zgoraj, kateri so vaše vodstvo dopuščajo to, pa tisti spodaj ne bodo 
dopustili. Zakaj? 
 
Zelo preprosto. 
Vsak ima svojo skupino. Jaz imam svojo skupino. Vi imate svojo skupino. Jaz Sem, na primer, 
Zemlja, vi ste, na primer, Nebo. Vi točno veste, kaj boste v skupini naredili oziroma, kam 
boste peljali materijo, do katere točke, da se nekaj izživi. 
 
Zemlja pa pravi: »Zakaj bi jaz njega izpustil ali dopuščal, da on odide, ko pa sem jaz njemu 
dober parazit!? Dobro živim. On izživi za mene spomin. Dobro me je premikastil v davnini, 
morda mi je naredil še kaj hujšega. Zakaj bi jaz njemu dopuščal, da bi on živel svoje sanje? 
Ne. Najprej bo izživel za mene, postavil in odplačal, da se jaz osvobodim, da jaz lahko 
zapustim telo. Potem pa ni problema."  
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Tako razmišlja Zemlja. Ne Bom opeval, kaj razmišlja še nižina ali globina. Ampak, vi, v temu 
času ste preveč tempirani na čas.  
 
Vi ste tako kot ogromna šahovnica.  
Si predstavljate, da imate ogromno šahovnico, na primer, šaha. Na temu šahu ste postavljeni 
kot figure. Imate kmete, imate tekače. Imate trdnjave, kralje, vladarje – se pravi, vso to 
postavitev imate v strukturi. 
 
Imate bele figure. Imate črne figure. Belo je Nebo, črno je Zemlja.  
Nebo prestavi figuro in naredi potezo in prestavi vas. Vas pelje, vas prepelje in vas postavi. 
In vi, ker niste pozorni, morda niste dozoreli, morda niste zreli za situacijo, ne opazite 
svojega vodstva, da je prelilo ljudi, da vam je pokazalo smeri, ker niste sledili povabilom, 
idejam in predlogom, kateri kar sami pridejo in vas povabijo. In tako dela vaše vodstvo. In 
vi tega ne zapazite, ker ste trmoglavi, ker boste vi povedali kaj bo in kaj ne bo. 
 
In v momentu, ko se vi uprete, da morda pa na neko povabilo se pač ne boste odzvali, ker 
morda pa ta oseba ni ravno dovolj dobra za vas, morda preveč zaudarja, morda … -  tisoče in 
tisoče izgovorov najdete: »Zakaj ne bi?« Takoj padete na drugo polje. Tukaj se postavi Zemlja 
ali ti kmetje, v bojno linijo, poleg vas in se postavijo: »Dobro. Bomo mi naredili.« In vas takoj 
ogrnejo in takoj naredijo drugo situacijo. 
 
Vi postanete ubogi jaz. Počutite se ujete in nekako udušene. Duši vas in se počutite 
opeharjene. Znova se pritožujete, zakaj vam tisti Zgoraj ne pomagajo? 
Ampak, težava je v vas! Ker vi ne poslušate. Ker imate vi ustvarjen program, kjer vas drugi 
dobesedno premikajo na šahovnici. 
 
Živo življenje same Zemlje je igra življenja. Igra prestolov – zgornjega in spodnjega. Vi ste 
figura in se samo pustite šejkati ali premikati. Zelo enostavno! 
Ko pa vi kot zasnovna življenjska energija dojamete te borbe med Svetlobo in med Temo, 
med Nebom in Zemljo, med tistim Zgoraj in med tistim Spodaj, da ste vi le ujeta energija, s 
katero lahko postavljajo in premikajo dogodke, pa boste vi kaj hitro pričeli poslušati sami 
sebe.  
 
Šele tedaj, ko boste spoznali, kateri del v telesu ste vi sami, kateri delček vi pravzaprav 
želite biti – to je pa tisti delež, katerega Smo vam Mi prišepnili, da se zjutraj poglejte v 
ogledalo in se samo glejte. Večina ljudi se noče gledati, ker vem, vidim in razumem, zato, ker 
skozi oči vidijo druge energije, druga bitja, tisti, kateri vas sestavljajo. Nekateri vam bodo 
pomežiknili. Nekateri vas bodo morda grdo pogledali. Nekateri se vam bodo morda celo 
nasmehnili.  
Potem pa končno, v nekemu dnevu pridete vi kot zasnovna energija na površje in takrat 
vas preplavi energija iz pleksusa navzgor in postanete radostni, kar hvaležni. Kar jokali bi 
od hvaležnosti. In to si zapomnite – tisti moment, tista energija je zasnovna energija in to 
ste vi. 
 
In ko pridete v ta del, da sebe spoznate, kateri del ste, boste pa pričeli biti bitko med 
Zgornjim, med spodnjim, med Nebom, med Zemljo. Na katerega se boste naslonili?  
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Jaz vam svetujem – ne naslonite se na nikogar, ampak se naslonite na sebe! 
 
Vi ste tisti, kateri gradite energijo. Vi ste tisti, kateri eksplodirate in prehodite pot ali 
pretečete v osnovno ali izvirsko točko Usode z Višine. Ne tisti, kateri vas vodijo. Ne tisti, 
kateri vas onesposabljajo. Ampak vi sebe! 
 
Koncept je zasnovan življenja tako, da vi sebe zgradite. Vi pa narobe razmišljate – kaj bodo 
drugi naredili? Kako vam bodo drugi pomagali? Kako vam bodo drugi morda nekaj postorili? 
Vse prelagate! Prestavljate. Šejkate. Samo, da so drugi tisti, kateri so krivi za vašo nastalo 
situacijo. 
 
Deloma so, saj vi nimate nič z zadnjimi življenji. Saj vi nimate nič s svojim vodstvom ali pa s 
svojo globino. Ali pa tujo globino. 
 
In če gremo še korak nazaj. 
Torej, ko se spajate, ko potujete proti Zemlji, dobivate duhe, energije, entitete, spomine. 
Smo vam predhodno opevali. 
Ti spomini so bitja. Ta bitja so ustvarjali neki program ali imajo shrambo nekega spomina. In 
njim vi pomagate. In zato je zmotno razmišljati, da ste vi v predhodnemu življenju živeli, ker 
niste, ampak so drugi in so vam podali. 
 
Vi ste čista izvirska sveža energija. Počasi boste razumeli.  
In ker ste izvirska energija, imate možnost enake frekvence kot Zgoraj prvobitnega. Zato 
vas vsi želijo imeti. Zato vas vsi trgajo in vas želijo ugonabljati, ker vas želijo zasužnjiti. Ker 
vaša izvirska energija je edina energija, katera POVEZUJE.  
Torej, povezuje vse energije življenja. Povezuje vse duhove Onostranstva, tega stvarstva, 
vseh bitij vsegá. Zato imate tudi speči možgan. Vsi se pripnejo na eno malo pikico na možgan. 
Zato vam možgan spi, ker ni celovitosti. Vi bi lahko dejansko uporabljali le češariko in bi s 
češariko lahko samo živeli. Ne bi potrebovali velikega možgana. Ne bi potrebovali malega 
možgana. Ker oba možgana sta vrinjena možgana. To je tisto. 
 
Da gremo še korak nazaj. Kako in zakaj vam pravimo ali opevamo, da je vse vrinjeni program 
ali možgan? 
Ko se postavite na vse štiri nogice, imate trtico. Trtica je okosteneli organ repka. Na nogicah 
imate še en okosteneli člen, kjer je še en krempelj, katerega imate. Če vam vzamemo 
dejansko samo veliki možgan navzven, bi vam oblika ali silhueta padla v obliko krokodila. 
Torej, vas vodijo reptili. Reptilski možgan – mali možgan. 
 
Ko pričnete gledati nazaj, ko pričnete postavljati svoje telo v neki program, dejansko pridete 
do točke, da vi služite nekomu. 
In ko pogledate še korak nazaj, dojamete, da dejansko ste vi v središču vsegá. In vi ste edini, 
kateri ste neobteženi z davnino, s prihodnostjo ali s preteklostjo, sedanjostjo, ampak ste 
samo tukaj in sedaj. In če ste vi sposobni končno prisluhniti sami sebi, nobenemu glasu, 
nobenemu stasu, ne gledati, ali imate takšno rit ali imate takšen trebuh ali imate takšne 
roke, kakršnekoli – popolne so zato, da vi lahko rešite situacije ali smeri. 
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Ko vi zgradite sebe, pridete na površje, se vse, kar je okoli vas, vam PODREDI.  
 
Pazite to! 
Bitja, katera so soustvarjala telo, postanejo vaše meso, postane vaša kost, postane vaša kri. 
Nikakor pa ne čut ali misel, kar ste pa vi, čisto sami. 
 
ČUTNA ENERGIJA SE BO OHRANILA IZ VAS, kot iz zasnovne energije, katera se je 
povezovala s srcem. Kar pomeni, kar ustvarjate spomina, tukaj, kar ste, to, kar ste, 
prenašate.  
 
Če boste sitni, zlobni in hudobni, vas nihče ne bo hotel gledati v večnosti. Že v osnovi lahko 
pozabite na nesmrtnost. 
Če pa boste ljubezen – topli, iskreni, predani in le bili to, kar v resnici ste, pa vas bo vsak 
želel imeti ob sebi, pa si lahko zaradi tega prislužite nesmrtnost. Nesmrtnost pa je posledica 
hvaležnosti ali ljubečnosti. Ljubečnost ali ljubezen pa prihaja iz Vira. Vir pa je Energija Boga, 
Božanstva, Vsemogočnega. Tisti Nekdo se vas je usmilil in vam dal možnosti transformacije, 
da vam vedno znova pošlje navzdol Čisto energijo. 
 
Tako kot Božja energija Zgoraj, tako Božja energija spodaj. To pa ste vi kot zasnovna energija.  
 
Pa počasi dobite celoto vsegá, zakaj ste tukaj in sedaj. In na koncu koncev ste rešitelji vi sami. 
Če dojamete in sledite sami sebi, svoji energiji, dejansko postanete Luč. Postanete Nebo, 
kreacija vsegá. Spreminjate program. Spreminjate vse od vsakogar. To pa daje svobodo. 
 
Zakaj svobodo? 
Zato, ker za vsako bitje, katero skozi to izživi program, se odmakne od vas in pričnejo 
izstopati iz telesa in je v telesu vedno večja praznina in vedno bolj osamljeni ste. S tem pa, ko 
postajate ljubezen, vedno večja energija ste, vedno bolj zapolnjujete telo. 
Torej, na koncu vi sami po sebi postajate telo. 
 
V Onostranstvu oziroma v času bodočnosti je tisto, kar je sedaj očem nevidnega, po zunanji 
strani prelitega. Torej, tista ljubezen, tista podoba se bo videla navzven. Tisto, kar pa sedaj 
gledate, kar se sedaj vidi navzven, to so pa bitja, katera kreirajo lepoto telesa ali človeka, 
pa bodo v okostju, pa bodo znotraj. Zamenjalo se bo. 
Zelo podobno kot Avatar, kjer se energija pretoči v nekaj. Tudi na to Smo vas že popeljali.  
 
Torej, vse se pričenja pri vas in zaključuje pri vas. Ne pri nas. Mi Smo svoje postavili. Mi Smo 
svoje izživeli. Tako, da, to si pomnite in zapomnite – gradite se, spreminjajte se, poslušajte 
se. Skozi prevzgojo se boste tudi prebudili in zgradili. 
 
(ploskanje) 
Jasara. 
 
»Lep pozdrav tudi z moje strani. Vam. Gospe Lani. In najlepša hvala, res, za tole. Imam pa 
eno vprašanje, ko ste prej rekli za otroke, a ne. Pa grejo študirat. Pa mislijo, da je to 
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njihova pot. Zaključijo šolo. Diplome pa recimo ne. Ali je nezaključena diploma potem še 
karmična obtežitev ali ni?« 
 
Ha, ha. Zelo preprosto. 
Pot, katero so si izbrali ali bolje rečeno – so si jo izbrali zaradi vaših usmeritev, ker ste vi 
pomagali pri kreaciji tegá in niste nekako sledili srcu ali čutenju, običajno takšni otroci ne 
zaključujejo vsegá. To si pomnite in zapomnite! 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Na nek način je ustvarjena karma. Ampak, ko človek ali oseba, ali silhueta ali nekako duša 
dojame, kaj si v življenju želi, diploma ni nič. Diploma je le merilo ali rangiranje po stopnji 
človeške dostojnosti – kako bi živel in zakaj bi živel? 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Prej, kot boste to izpustili in dopustili, da otrok sam po svojih načelih živi, lažje vam bo, 
manj se boste obremenjevali.  
 
Ampak, kako to narediti, ko pa samemu otroku je potrebno priskrbeti kruh? Ko je potrebno 
otroka pripeljati do stopnje dozorelosti, da sam zmore ustvarjati ali živeti? Zelo preprosto! 
Postavite jim meje. Postavite jim merila. Ampak, najprej jih morate postaviti pri sebi. Kar 
pomeni, da morate vi biti vzgled. Če vi niste vzgled, ste slabi vzgled. Zelo si to pomnite in 
zapomnite!  
 
Tako kot Sem dejal: Otroci so slika staršev! Kar vzgajate, kar vnašate v otroško telo, v 
otroški spomin, se čez določeno obdobje vrača nazaj. 
V preteklih obdobjih ali življenjih, še pred več kot 25. leti, se je vse prenašalo na naslednjo 
generacijo. V temu življenju pa dejansko zelo hitro, že v parih letih, v sedanjih, zadnjih petih 
letih, že v nekaj dnevih dobite karmo nazaj. 
 
To pomeni, če otrok ne želi, ne zmore narediti diplome, je velika razlika. Ne želeti ali ne 
uspeti, se pravi, nekaj, kjer se mu telo upira, ga pustite, ker od tegá v življenju zagotovo ne 
bo imel ničesar. 
Kadar pa dojamete, da otrok se trudi in želi in hrepeni, takrat pa to zagotovo naredi. Imate 
samo levo ali desno stran. Vendar, otrok je tisti, ne vi. 
 
In tudi, če otrok po vaši zaslugi zaključi nekaj, od tega ne bo imel nič, ker ga boste vi morda 
zaposlili, ker mu boste vi uredili zaposlitev, ker mu boste vi postavljali smeri in to je 
zemeljska karma. Zato, ker to ni kreacija. Program tegá ni kreacija življenja sanj. Razen v 
primerih, kjer otroci že od malega sanjajo, da bodo nekaj delali in se res trudijo in res želijo 
imeti te sanje. Takrat zagotovo realizirajo tudi te sanje in z velikimi napori tudi zaključijo vse 
skupaj. 
Ampak, takšni otroci so običajno potem tudi bolj izkoriščani, bolj se morajo v življenju 
postavljati, bolj se morajo dokazovati. Ampak, ko pridejo čez te nivoje, v tretji ali sedmi 
spekter te stopnje, tretje stopnje astrala in potem zapisov sedmega dela, pa se jim 
dobesedno realizirajo njihove sanje. 
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Sistem, katerega imate, sistem, katerega imate v šolskemu sistemu je pravzaprav baza 
Zemlje. Ne Bom dejal, da je to slabo. Kaj bi bilo, če se ne bi izobraževali? Kaj bi bilo, če bi bili 
vsi nepismeni? Zelo popolni bi bili, ker bi živeli in dihali z naravo. Vsa drevja bi ostala. Vsi bi 
bili lepo enako oblečeni, v naturaliji. Bili bi zelo preprosti, srčni in iskreni. Veliko bi vas bilo, 
ker bi veliko nekako spolno občevali. In veliko bi se imeli radi. Morda bi se, tu in tam, malce 
spogledovali. Ampak, ne bi se obremenjevali s tem, kako ste oblečeni, ali ste slečeni ali ste 
zadovoljeni ali niste. Ali imate site riti ali ne. Ali imate plačane položnice ali ne. Ali se vozite z 
mercedesi ali ne. Se pravi, kaj bi bilo boljše ali lažje? 
 
V Našemu svetu nimamo takšnih inštitucij. Imamo inštitucije, kjer učimo ali izobražujemo. 
Vendar, Mi delamo to v naravi. Tako kot učimo vas – pojdite v naravo, zadihajte z naravo. 
Začutite naravo. Povežite se z bitjem. 
Ko pa pridete v stopnjo, da ste zreli za povezavo, vas pa bitja prelivajo in vas učijo pisati, 
nekako govoriti, postavljati. Se pravi, pa zopet dobite višjo stopnjo. In to so tako kot čudežni 
otroci pri vas, ko kar znajo, pa se nič ne trudite za to. Ampak, pač, enostavno so takšni mali 
geniji. 
 
Glede na to, da Sem si danes res privoščil kar nekaj vprašanj res razvleči in nekako 
razpotegniti na dolga obrazloževalna področja, Mislim, da je čas, da počasi tudi zaključimo. 
 
Zelo v veselje in v čast Mi je sodelovati z vami. Z Njenim srcem in Ljubečnostjo opazujem 
vašo rast. Delajte na sebi. V življenju delajte, kar radi delate, kar uživate, kar ljubite. 
 
Kar vas spravlja v depresijo, kar vas spravlja v žalost, v nemoč, obup – otresite se tegá, zato, 
ker preprosto tega v življenju ne rabite. 
 
Dopovejte si: »V življenju ne rabim, da nekdo hodi po meni. V življenju ne rabim, da nekdo 
tepe mene. V življenju ne rabim, da me nekdo grdo gleda ali govoriči.«  
Nekdo, kateri ne in nima nekakšnega izraza ali čuta ljubezni. Tega NE RABITE v svoji bližini! 
 
Če ste sami ljubezen, boste oddajali ljubezen, boste pritegnili enako k enakemu. 
Zelo malo vas bo na začetku ali pa manjša vas je skupinica, potem pa vedno večja in večja in 
večja. 
 
Vsa skrivnost je v vas. Postanite ljubezen in ostanite modrost. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 


