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DUHOVNOST IN DENAR 
Vodi: Lana Praner, Ptuj, 28. avgusta 2016 
 
Takole. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri smo se zbrali za vas. V 
Našemu svetu je danes posebno ljudstvo ali posebni sferni dotok, s katerim Bomo tudi danes 
izjemoma nekako tudi sodelovali. 
Prav Meni in še Nekomu, s katerim bova tukaj nekako vodila, se nekako tu in tam tudi 
menjavala, dopolnjevala, bova nekako, kar se bo dalo, zelo preprosto opevala, postavljala, 
sestavljala ali usmerjala ves dotok vseh Naših misli, vseh Naših pogledov, vsega Našega 
čutečega, darujočega, podanega.  
 
In današnje druženje bova vodila Jezus Kristus Križani Vladno Zemeljski ali Zemeljski Vladar 
Zemeljskega Vstajiteljstva in Jaz kot nekako Jorgovanski Vladni mož, katera se bova 
nekako dopolnjevala in usklajevala. 
Izza ozadja je z Menoj in z Njim povezanih 8.962 različnih Bitij, preko katerih teče beseda, 
misel in vsaka usklajena beseda. Predvsem pa, skozi Njih, preko Njih in od zrcalne podobe 
vsegá, bo tekel tudi prevod do slovenskega jezika ali izražanja. 
 
Včasih tu in tam majčkeno zapalčkamo s kakšnimi preprostimi izrazi. Vendar, že dolgo Nismo 
poudarili, da slovenske besede pobiramo iz Njenega spomina. Po Njenemu spominu, kar Ona 
pozna, usklajujemo in prevajamo. Zato včasih, tu in tam, prifrči kakšna preprosta domača 
beseda, kar Meni Osebno nekako tudi ustreza. Vendar, včasih koga tu in tam malce speče ali 
opeče, da morda ne znamo dobro prevajati ali usklajevati. Naj vas to nikakor ne zmoti.  
 
Pomembna je misel vsegá podanega, da pride do vas in do vašega srca. Usklajena misel, 
usklajena beseda, tako kot duhovnost, denar, materialnost je sveta za vse in za vsakogar. Vaš 
svet je Naš svet. Naš svet je vaš svet. Z roko v roki, z dlanjo ob dlani se stika vse od vsakogar. 
Marsikdo je prebujen, na različnih stopnjah vstajen. To pomeni, da ima vsakdo pravico misli, 
čutenja, sporazumevanja in različnih nivojev.  
 
VSAK JE UNIKAT, ZATO SE NE PRIMERJAJTE Z DRUGIMI 
 
Beseda nivo ali stopnja je pri vas tanka linija, pri kateri drsite skorajda vsi. Ta tanka linija, 
pri kateri in ob kateri drsite skorajda vsi, je drseča ali spolzka ali opoteča le zaradi tegá, ker 
je medsebojno prerivanje, tekmovanje in primerjanje. 
 
Vedno znova poudarjamo – ne delajte tegá! Ne primerjajte se drug z drugim, ker je vsakdo 
unikat. Vsakdo ima svoj spomin, svojo davnino ali podlago različnih bitij, kateri ga 
sestavljajo, dovršujejo in podajajo v ta širni svet zemeljskega vstajenja. Zato nikakor v 
duhovni postavitvi sebe ne dajajte ali ne podajajte na kakšen nivo! Ne potrebujete tegá.  
 
Ker v trenutku, ko sebe podate na nivo, da ste nekje, da ste nekdo, padete od vsakogar in 
pred vsakomur. Zakaj? 
Ko vi sebe daste na površje – vi ste nekaj, vi boste to, vi boste ono, prevzemate karmo. Ne 
delajte tegá! 
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Bodite ponižni. Bodite preprosti. Bodite čuteči. Bodite ljubeči.  
To je tisto, kar ima Jezus pravzaprav najrajši in s čimer se vedno znova podajamo na površje 
in usklajujemo ta zemeljski svet. 
 
Kadarkoli nekdo v duhovnosti se obrača: Jezus tukaj, Jezus tam, Jezus gore, Jezus dole, 
bodite previdni, ker se ne povezujete z Menoj, ampak s čisto drugimi Bitji, ampak vseeno 
uporabljate besedo Jezus. 
Kadar Jezus, beseda Jezus pride na površje in vam nekako poda ljubečnost, vstajenje, strast, 
življenje, ste na pravi besedi, da prehajate v smer ali ciklus, kjer plujemo v skupini, skupnosti 
ali tistemu pravemu fokusu, kamor želite iti čisto vsi.  
 
O NESMRTNOSTI 
 
Vsi v duhovnosti stremite k nesmrtnosti. Nesmrtnost je tako nekako široka energija, v kateri 
je nekako zelo takšna, tanka linija med nečem, kar si želite in med čem, kar želite biti ali 
bodete postavili. 
 
Zapomnite si! 
Nesmrtnost pomeni, da ste nesmrtni, da živite s spominom, kakršnega ustvarjate in v 
kakršnemu ste se morda spotaknili, podtaknili, morda obrnili, spreobrnili. Pač, zelo preprosto 
– po vaše »simpl«, zelo »simpl«.  
 
Si predstavljate, da ste nekaj, kar ste, pa mislite, da ste dobri. Še dobro je, da mislite, da ste 
dobri, ker se potem vsaj malce, malce rangirate, kam kdo sodi, kam kdo presodi, kam kdo 
sebe usmerja. In to je dobro za vas, ker se s tem kaj hitro zbudite. 
 
Duhovnost je Meni najbolj sveta energija, skozi katero Sem se pretakal tudi Sam. Tako neuk 
Sem bil kot vi, čisto vsi. Iskal Sem in hrepenel. Pa Sem prešel neki samomor. V nekemu 
samomoru Sem se zbudil in se ozavestil, da moram živeti in preživeti. Kaj drugega? Kot 
nekdo, kateri te pljuskne in pošlje nazaj.  
»Simpl.«  Vdahneš. Izdahneš. Vdahneš. Izdahneš. Vdahneš. Izdahneš. Zblazniš in znoriš. In 
postaneš dober, moder, krasen, super. Popoln mož. 
 
Vendar, ko vidiš, kaj ti prihaja naproti, ni vse tako enostavno. A, če imaš Ljubezen, če imaš 
tisto preprosto potrditev, da pripadaš, da živiš in hrepeniš, je vse »simpl«. »Simpl« je vedno 
»simpl«. Tako kot Bog, kot Oče, kot dih, kot življenje, kot duhovnost, kot denar. Kot to, da si, 
kar si, kakršen si. Kar misliš, kar čutiš, kar daješ, kar sprejemaš – vse to si. 
 
Zelo preprosto je, ko nekdo, tako, kot Sem bil nekoč tudi Sam, Sem Sebe podajal k vam. 
Vedno znova Sem razmišljal, da Bom vzor, da Bom Nekdo, na katerega bo Bog ponosen. 
 
Bog je Sveta Energija – najbolj čista, ljubeča Energija. Le h komu ne bi hrepeneli ali se 
obračali kot nekako k Bogu? Pozna morda kdo še koga, kateri je bolj čisti? 
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A Bog ni vse tako zelo preprosto. Bog je vse in je od vsakogar. Je v vsakomur. Je Energija, 
Življenje, Utrip, dah, silhueta. Popolnost – nepopolnost. Moralnost – nemoralnost. Tako 
Ljubezen kot preizkuševalec. Tako Zgoraj kot tudi Spodaj.  
 
»Simpl.« 
Ima pač dva pola. A ne zaradi Sebe – zaradi shrambe. On je pač shramba, sprejemnik za vse 
in za vsakogar. Tisto, kar je pač visoko, po časti, se lahko približa in ohrani spomin gibanja, 
spanja, sodelovanja, življenja, razmišljanja in je lahko samo kepa energije ali prostor, v 
katerega se zlije energija in pač postaneš del nekega procesa. In le kot energija uma, katera 
vibrira in katera lahko tudi odpošlje Nekoga, če se odloči, da koga preizkusi. 
 
Tako je v davnini mnogokrat preizkušal tudi Mene. Vendar, ponosno pravim ali Sem takrat 
dejal, da Me ni prelisičil. In samo zato, ker Nisem padel na limanice.  
 
Pazite se skušnjave. Pazite se preizkuševalcev, kjer vam neki glas ali nekdo prične govoriti, 
ali vas pričnejo obhajati ali k vam pričnejo prihajati takšni, drugačni in vedno znova je vse v 
popolnosti. 
 
Pazite se! 
To je stopnja odražanja v duhovnosti. Kar naenkrat se prebudite. Kar naenkrat slišite, tako 
kot Sem slišal Jaz, kot Sem videl Jaz. Kot Sem bil pripravljen sprejemati Boga v Sebe in v 
vsakogar, se skozi to prebudi, zbudi in nadgradi tisto nekaj, tisto nekaj veličastnega, tisto 
nekaj ljubečega, tisto nekaj popolnega, ker začutite, da ste na pravi poti. 
 
Prava pot je energija Ljubezni. 
 
Kako vedeti, da je to tisto nekaj, kar si vi pravzaprav želite? 
Preprosto. To je tisto, kar vas žene, kar vas vleče, kar vam daje toplino. Prav topla energija 
se ovije okoli srca, okoli srčnega ovijalca. 
 
Srčni ovijalec je tisti, kateri se giba in nagiba okoli frekvence srčnega utripa. To je bitje, 
katero diha in se vrtinči in izgleda kot čakra.  To bitje je točno tisto, kar vi ste v zasnovni 
obliki ali podanosti – kot bi bila enostno ene celote. 
 
Kako je lahko zasnovnik, ko je nekako zadnje živeči in je nevtralen – to je Mene najbolj 
begalo, kako je lahko nekdo, kot Sem bil tedaj tudi Sam neuk in nisem vedel, kako je mogoče, 
da imam potem takšno obtežitev vsegá? Da prihaja to, da prihaja ono. Da prihaja 
preizkušnja. Da prihaja neki ciklus, v katerega Sem pahnjen in se preprosto odvijajo energije 
za energijo, dogodek za dogodkom in preprosto stojiš in se čudiš svojim čudesom, kaj vse se 
dogaja. 
 
In srčna energija je del vašega prvobita, iz koder vas delijo. Srčna energija, srčna struktura 
je prvobit točno nekakšne iste silhuete ali postavitve, kot so vam opevali pranskega duhá. 
 
Pranski duh je tisti, kateri vas spremlja in vam tečnari in vam teži dneve in noči. Skozi vsa 
življenja isti davitelj, isti nekdo, kateri vas žene in vas preganja. A ne direktno. Nekako tako 
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preko tistega, kateri vas vodi kot instinkt. Ta vas žene, ta vas usklajuje, ta vas usmerja. Ta 
vam podaja tisto hrepenenje.  
In ko vi poženete ta ciklus srca v pranskega duha, v instinkt, se prične graditi nekakšen 
trojni delež energije. Treh točk. Gradi se nekakšna dualnost, tako spodaj kot tudi zgoraj. 
 
Pazite to! 
Ta zasnovna energija ali zasnovna struktura, dobro, je tista energija, katera ste vi prvobit 
bili. Iz vas so naredili klon ali nevtralno energijo zasnovnika in zato se enakopravno 
povežete s harmoničnim delom srca. Smešno preprosto.  
 
Če pogledate svoje srce veste, kdo ste bili in kakšni ste bili v prvemu življenju.  
Zato imate lahko občutek pripadnosti, občutek iskanju, občutek ljubezni. Občutek nečesa ali 
pa ravno nasprotje. Se pravi, sovraštvo, bolečina, obup. A bolečina, sovraštvo in vse to 
negativno ali nižje vibrirno, se rodi in ustvarja iz nemoči. 
 
Ko ste bili nesmrtni, ko ste imeli nesmrtno energijo, ste živeli več tisoč let, nekateri več 
milijonov let in se niste spreminjali. Si predstavljate, kakšna velika kapaciteta ste morali biti, 
če ste nekako iz tiste nesmrtne energije ustvarjeni ali postavljeni? 
 
Na podlagi srca ali srčne energije, ko vi na najnižji točki fizičnega življenja dozorite, se 
prebudi instinkt. 
Instinkt vas žene v iskanje nečesa tistega, kar pripada, pripadamo ali se usklajujemo. Vera. 
Hrepenenje. Ljubečnost. Ljubezen. Se pravi, ta eden in edinstveni energetski pol. 
 
Ko se pričnete v temu delu prebujati, oddajate signal. Bitja in prostori in časi in zavedanja – 
posamezniki, skupine, skupnosti, razkrojevalci, nesmrtni, smrtni, rajni, živi, milijone in 
bilijarde jih lahko pritegnete na sebe, ko oddajate ta zrelostni signal iskanja ali hrepenenja. 
Pri vas pravite to preprosto ali čisto, čisto »simpl«,  duhovnost.  
Ker iščete. In s tem, ko iščete, hrepenite. Hrepenenje oddaja signal nečesa, kar ste in se 
odprete. Nastane takšna, kot energija lovljenja, kot ena velika lovilna posoda, na katero se 
pripne frekvenca ali laser, iz katerega izhajate in ste kot cvetoča roža. 
 
Bolj ste lepi, če ste ljubeči.  
Bolj ste nekako navzdol zaviti ali oddajate cvet navidezne ljubečnosti ali ljubezni, pripadnosti 
nekako v nasprotujoči se harmoniji zavisti, neprivoščljivosti, tekmovalnosti. Tistega nečesa, 
kot pravite, sovraštva. Kot pravite, napadalnosti, fizične nasilnosti, prodornosti ali dejstev, 
kjer nekdo zaradi vas trpi.  
Vse to se ta frekvenca tega cveta obrača navzdol in takoj pridobivate prostor k sebi ali do 
tam, kjer se odpre ta svet ali ta cvet.  
 
Si predstavljate?  
To, kar ste, kar oddajate, kar hrepenite, se pretoči navzdol, ker je teža frekvence vašega 
načina življenja ali srca lahko tako nizko vibrirna, da se odprete navzdol. Takrat se odpre 
spodnji predel. Odprejo se plasti, svetovi, časi in prostori. Od tam prehajajo k vam lahko 
različna bitja.  
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Vendar, vsakdo je ponosen, ko nekdo nekoga čuje, sliši, vidi, čuti, zaznava. 
Vendar vedno, zlato pravilo je, da začutite kdo je. 
 
Marsikdo se predstavi, na primer: Jaz prihajam od tam in od tam. In sem to, in sem to, in sem 
to. In bla, bla, bla, bla, bla – nakladajo, tako kot znate vi, tako kot znamo Mi, tako kot znajo 
vsi. »Simpl.« 
 
Vi morate vsako frekvenco začutiti! Kako jo boste začutili, če ste hladni, ne srčni, neiskreni, 
pretkani, igrivi v nasprotni pol? 
 
Dejansko boste to, kar ste in dobite od tam privržence. In kaj se zgodi? 
Ti privrženci vas podpirajo in podpihujejo. Vi ste prepričani, da je to najbolj prava, najbolj 
sveta sfera. Najboljša in najboljša in najboljša in najboljša. In kar letite. V resnici pa tonete 
navzdol. Na to bodite pozorni! 
 
Torej, poudarjam, srčnost je osnova, da začutite.  
Ne primerjajte se, ampak preprosto začutite. Poglejte v sebe, kot bi bili veliki velikani, kot 
velika energija, katera se obrne v sebe, v strukturo svojega telesa in želi videti notranjost 
svojega telesa. 
 

Takrat, ko ste ljubezen, se začuti okoli srčne čakre topla energija. Ne morete 
igrati. Ne morete »blefirati«, kot pravite pri vas, ampak se tukaj, v temu 
delu, začuti toplota na materiji. 
 
Če tega ni, da le začutite vibracijo hladne, proste, prosojne energije, 
pomeni, da se pričnite nadzorovati in opazovati.  

 
Nobeden ni padel učljiv na svet, razen tisti, kateri prenašajo spomin, kar pomeni, da se v 
življenju učite. Zato vam je dana zgodba življenja, zorenja in učenja. Kar pomeni, ko vidite, da 
ste nekaj naredili napačno, ne boste več naredili napačno, ker ste se ozavestili, da je to nekaj 
narobe, da nekoga tepete, drobite, skačete po njem in zahtevate in postavljate ultimate. 
Postavljate nekaj. In zabijate otroka, starega ali starejšega, ali takšnega ali drugačnega 
nekam, v ponižujoči položaj.  
Mhm, če vam je to super, potem ste na pravi poti, da greste navzdol. 
 
Če pa se ozavestite in vas zapeče vest in se pričnete ukvarjati s tem, da morda pa nekaj res 
ni bilo pravo in da se morda celo ozavestite, da morda pa to kar niste bili vi, čisto sami, 
ampak nekaj, nekdo, neka sila, nekaj tistega, ste na pravi poti preobrazbe. 
 
In to rabite. Rabite, da vas nekdo malce klofne. 
Moj Oče je bil zelo neizprosen do Mene in do marsikoga med vami, med Nami. A je vedno 
modro ravnal. Dejal je: »Bolj, ko te tepejo, boljši si. Bolj, ko te mendrajo, lepši si.«  
 
Dejal Sem Mu: »Oče, zakaj Bog Zgoraj, zakaj telo spodaj? Zakaj moram trpeti? Zakaj moram 
umreti?« 
 



 

 6 

Oče je dejal: »Saj energija ne umira, Sin Moj.« 
 
Hm, energija? 
Videl Sem vse. Razumel Sem vse. A v času življenja, fizičnega življenja ti, kako pravite?, 
»trokira« možgan. To se je dogajalo Meni. Mnogokrat. To se dogaja vam. To se dogaja vsem. 
Zato, ker imate pač fizični možgan. 
 
Zelo preprosto. 

Fizični možgan je pravzaprav skupek neke najnižje frekvence spomina 
vsegá, kar je bilo. In ker ste vi zasnovna energija, vi pa možgan niste, 
ker ves edini spomin v celoti je češarika, se pravi, je to nekaj tujega.  
 
 
 

In že v osnovi, karkoli delate, karkoli se spominjate, karkoli sebe opozarjate, karkoli sebe 
usmerjate, v karkoli sebe gradite, ne gradite sebe, ampak gradite spominčke, koščke, 
utripe nekih različnih krasnih bitij, kateri se spreminjajo in programirajo z vami.  
In s tem spreminjate svet, bodočnost in življenje. 
 
Vsako bitje, vsak drobec, vsak trohec prihaja iz različnih prostorov. In ko se vi skozi 
duhovnost budite, ko se vi skozi duhovnost gradite, se ti utripi ali ti momenti zbujajo in 
prebujajo in oddajajo signal, kot signalne rakete. 
Naenkrat so kot veliki laski vpeti v prostore, v čase, direktno v svoje shrambe ali v svoje 
telesne strukture. Če ste dovolj vztrajni, od tam oni k sebi pritisnejo in privlečejo različna 
bitja. 
 
Sedaj, kot veliko že veste – se spomnite, ko ste odstranjevali reptilska jajčka ali kristale v 
malih možganih, ste k sebi, dejansko po koščkih, ko ste potiskali kristalčke navzven, njihove 
zasnove spravljali iz telesa, so njihove celote prihajale po svoje kose. 
Zato so vam neki Modri možje dejali, da jih morate po koščkih, dnevih dejansko podajati 
navzven. Zato, da vsi naenkrat ne priletijo, da se morda ne ustavijo tam med vrati, v 
notranjosti in da vas ne postane strah. 
 
In ko vi sebe v duhovnosti prebujate oziroma gradite njih, njihov spomin in spreminjate 
njihov svet, dojamete, da se oni povezujejo s svojimi. 
 
In tukaj nastaja največja težava! Ja, tako je.  
In skozi to se spomini sestavljajo. K vam pride neko bitje in ker imate droben košček nekoga 
od nekoga, se on zagotovo vedno znova predstavi, kdo je, kaj je, zakaj je, ker ga vi čujete, ker 
ga vi slišite, ker ga vi zaznavate. Ker ste vi pač modri, kar na vsem lepem ta, kateri je prišel, 
postane vaš sluga. Prva vaša napaka! 
 
»Mhm, ti si prišel sem k meni. Aha, u, to sem jaz. A, ne, nisem jaz. Aha.« Ga pogledate, ga 
»prečekirate«, ga prestrukturirate, ali je dober ali je slab. Mhm, koliko koristi boste imeli od 
njega? Aham, seveda, ker je on prišel v vaš svet. On je prišel v vaš svet – ne vi v njihov, a ne, 
ampak on v vaš svet, ker je prišel blizu.  
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In ste pozabili, da je prišel samo po košček spomina, katerega 
imate tukaj, ga vi dejansko poprosite: »Ooooooo, ti si ta pa ta. O, 
boš ti meni naredil to in to? Ti boš meni poslužil to in to, ker jaz sem 
sedaj duhoven!« 
 
 

In tako se nabirajo in spotikajo bitja, katerim vi nikakor ne pustite oditi, ker vi niti ne veste, 
kako ste sestavljeni. In to je najtežje. 
 
To je Mene Oče učil in Me kaj hitro streznil in postavil. In dobro je naredil. Dandanes Sem še 
vedno samski moški, ampak še vedno imam veliko modrosti skozi to. 
 
Pazite se to! 
Ko ta bitja prihajajo po svoje deleže, se čudežno pojavljajo. Zaznavate jih morda kot 
angele. Poznate te svetle angele. Poznate temne angele. Poznate takšne in drugačne. Vsi so 
krasni, če pač znate dihati z njimi. A eni so za naravo, eni so pa morda za vas ali pa za tiste 
koščke, katere imate v sebi, katere vi osvobajate, da jih sprostite, da se sestavijo, povežejo in 
morda ostanejo ob vas. 
 
Saj poznate. Ko si odstranite kakšno bodalo, se zbudi svetlo bitje in to je eden od primerov, 
kjer vi lahko zavestno obdržite bitje k sodelovanju ali povezovanju. 
 
Ampak, najboljše od najboljšega je, da ste vi iskreni do sebe. Kar pomeni, da najprej se 
obračate v sebe, da zaznate svojo frekvenco srca. Na podlagi tegá se rangirate oziroma se 
odpirate. Rangiranje je omejena črta, linija drsenja navzdol. Zato se ne primerjajte, od kod 
kdo prihaja, kam kdo odhaja, ker nič ne pomaga, če vi prihajate iz svetih krajev, če ste pa 
tukaj na Zemlji, čisto v kontra živeči poljni enoti živeči in delate nekaj, kar ni v sorazmerju s 
harmonijo ljubezni, čutenja, harmonije ali karkoli drugega. Se pravi, ste še daleč od tistega 
raja ali kraja, kamor prehajate. 
Pa tudi, če imate očiščeno karmo. Očiščeno imate davnino. Vi pa morate graditi SEDANJOST. 
In večina od vas ima veliko izživetih postavitev za nazaj, a za naprej kar pozabljate. 
 
DUHOVNOST 
 
Duhovnost je ena od najbolj cenjenih vrednot vsegá, ker se skozi duhovnost izkažete kdo 
ste, kaj ste in zakaj ste. Skozi gradnjo sebe prebujate. Skozi prebujanje prihajajo delčki, bitja 
po sebe in morda celo ostajajo ali pa vam v bližini delajo družbo,  sodelujejo z vami, se 
morda celo zabavajo ali družijo, ali pa odhajajo. 
Kar pomeni, da skozi duhovnost vi pridobivate skozi več in čim več svojih privržencev. Bolj, 
ko vi postajate čisti, bolj nekako prehajate na površje. Prav dobesedno, kot bi lezli iz fizične 
materije. S tem rešujete in razrešujete tuje spomine, da se oni lahko spajajo v celoto. Kar 
pomeni, da skozi to, ko nadzorujete sebe, opažate in se ne zgražate, kakšni ste, kakšni so 
drugi, kakšni so ti. Saj tu in tam lahko malce pokramljate, vendar, ne dodajati srčne energije! 
Ne biti privoščljivi ali neprivoščljivi. Preprosto le bodite in opazujte. 
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Če ne morete pomagati, če ne ČUTITE, da bi pomagali, potem tega ne naredite! 
 
Kadar pa čutite, da želite pomagati, pa pomagajte kolikor lahko, kolikor čutite – ne kolikor 
pričakujejo. Kolikor čutite. To vam odpira še višjo frekvenco. 
Višja frekvenca pomeni, da se v telesni strukturi odpirate kot kanal. A to ne pomeni, da boste 
kar prifrčali na površje in boste kar naenkrat kot Bog, kot Jezus na svoji celoti, na svojemu 
telesu! Nikakor ne! 
 
Postajajo pravila. Postajajo obtežitve. 
Dokler imate fizično čisto gibljivo materijo, ste tako kot ujeti na materijo. Pridete na površje. 
Se lahko gibate. Se lahko premikate. Ampak, še vedno imate repek spodaj. Tako, da, dokler 
ste živi in niste mrtvi, po vaše, po zemeljsko ali pa tudi Moje bivše pozemeljsko, se pravi, ste 
vi še vedno skrbniki materije. 
Če padete ven, v raznih prometnih nesrečah, raznih šokih, raznih takšnih ali drugačnih 
postavitvah, so načini, kjer se približno lahko še spajate s telesno strukturo. Ampak, enako 
kot šok pri raznih spodrsljajih, kjer zdrsite ven iz telesa, na primer komi, na primer udarcu, 
prestrašenosti, vi spolznete ven iz telesa. Enako se, na primer dogaja, ko vi zorite, ko je 
vedno več bitij zunaj in se odmika. Vedno večja praznina je. Vedno večji pretok gibanja imate 
po materiji, izven materije, v avri, nad avro, pod avro. Kjerkoli, v različnih smereh. 
 
Ampak, vedno znova se vračate nazaj v prvobit svojega položaja. 
 
To je nekaj, kar je duhovnost. Kar je energija v ovoju. 
Če bi bilo drugače, ne bi imeli avre, ne bi imeli ovijalca. Še vedno bi bili nekako samostojni, 
ampak niste. To pomeni, da ste še vedno v podrejenemu položaju. 
 
Dobro pazite! 
To je paket duhovnosti. Duhovnost je tisto, kar ste. 
 
DENAR 
 
Na drugi strani pa imate vrednoto denar. Denar je vrednota, kjer je sveta vladar. Ampak 
samo Zemlje. To je manipulacija. A brez denarja se pač živeti ne da. Tako pravijo. Vendar, 
se da živeti. 
Dokler vam ne zaračunajo kisika, dokler vam ne zaračunajo vode v telesu, dokler vam ne 
zaračunajo vaše odvečne telesne teže, dokler vam ne bodo zaračunali, da imate pretežke 
kosti, dokler vam ne bodo zaračunali vašega razmišljanja, je še dobro. Imate vse brezplačno. 
 
To si zapomnite!  
Denar je suženjstvo, zato, ker se je eden izmed vseh glavc izmislil, kako si podrediti tiste, 
kateri niso hoteli biti podrejeni in niso hoteli služiti.  
Dajte jim denar. Denar je tisti, kateri bodo oni delali. Dajte jim zlatnike, saj tako ali tako bodo 
potem vrnili zlatnike nazaj, ker bodo gradili. Če bodo hoteli graditi, bodo morali kupiti 
zemljo. Če bodo hoteli kupiti zemljo, bodo morali delati. Če bodo hoteli delati, bodo morali 
služiti nam. Tako pač je. Začrtani krog. Mi smo na dobrem. Tako so si mislili. 
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In ena dobra glava se je spomnila prav to. Ampak nihče drug kot nekdo, kateri se je to že v 
davnini taktično spomnil. 
Vse, kar se dogaja na Zemlji je podoživljanje spominov. Nič drugega. »Simpl.« Vse to, kar se 
dogaja na Zemlji, je nekoč, nekje že bilo. Vsak utrip. Vendar po različnih nivojih oziroma 
različnih krajih, različnih časih, različnih prostorih, različnih planetih. Z različnimi ljudstvi, vsaj 
po zunanjosti, ne po notranjosti. Po notranjosti ste takšni kot ste.  
 
Ampak, to je bistvo.  
Ker je nekoč razpadala marsikatera civilizacija zaradi manipuliranja denarja, obračanja 
denarja, nadzorništva, je potem padala tudi duhovnost. 
 
Ljudje, kateri se v duhovnosti primerjajo in štejejo skozi denar, postajajo sužnji denarja. 
Denar pripada Zemlji. Zemlja pripada podzemlju. Podzemlje pripada nadzoru. Nadzor 
izhaja iz teme, iz neukosti, iz neuničljivih, nesprejemljivih, nepreoblikovanih energij, katere 
so bile nekoč ustvarjene za rušenje sistema. 
 
Tega vi še ne poznate na Zemlji, ker ste kloni, ker enostavno živite kot kloni in podoživljate in 
podoživljate. Zato imate karmo. Zato spreminjate vedno znova neke spomine. Zato sanjate in 
popravljate. Zato živite, da spremenite, zato, da pobegnete iz nečesa, kar je nekoč nekdo bil 
ujet. 
 
Meni se je vedno zdelo krivično, ko Sem dejal: »Zasnovnik. Zadnji Sem, pa tako trpim! Zakaj 
mora biti temu tako, če pa je »zasračkal« ta, pa je zgrešil ta? Pa je narobe naredil ta.«  
Pa se po več tisoč letih srečaš s takšno osebo – isto osebo in z grozo ugotoviš, da se ni nič 
spremenil, da je še vedno takšen, kot je bil. 
 
Si lahko mislite, da je več kot 95 procentov umov nespremenjenih? Da so še vedno enaki! 
Da se skozi vsako generacijo preoblikuje le 5 procentov od vsega, kar je tukaj živečega. 
Grozljivo! 
 
Zato Mi je bilo v veliko veselje in v veliko čast, ko Sem spoznal, da čez več tisočletij bodo bitja 
pričela sodelovati. Sodelovanje pomeni nadzor. Nadzor pomeni manipulacijo. A prihaja in je 
prešlo in prišlo obdobje, kjer se več ne ubija, ker se več ne obeša, kjer se več ne kolje, čeprav 
bi marsikdo še komu malce zvrtal kakšno kotanjo ali špranjo v kakšno žilo, da bi kje kaj 
odteklo iz neprivoščljivosti. Tudi dandanes, ne glede na to, koliko tisočletij se spreminja 
zapis, je to nekaj najtežjega, a hkrati najbolj veličastnega. 
 
POTREBNO JE SLEDITI SAM SEBI IN POSLUŠATI SEBE 
 
Vi ste sprogramirani tako, da vedno razmišljate tako kot vam predhodno nekdo pokaže. 
Torej, če vam nekdo pokaže pot in vam jo zapiše, se vi držite kot pijanec plota, da ne bo 
padel. In je zagotovo, ker so vas tako naučili in prevzgojili, se vi držite točno zapisane besede. 
Pa pogledate v Biblijo. Pa pogledate v duhovne knjige. Pa pogledate v Modrece, kateri so 
zviti in pretkani in ne znate in ne razumete obrniti besede in jo začutiti. In ne znate izluščiti, 
kaj je dobro za vas, se vedno vrtite v krogu. 
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Vendar, tako zelo preprosti ste! In tako zelo predvidljivi ste, če vas človek samo potisne v 
nekaj. Ko vas človek, energija, duh ali življenje preprosto spomne na nekaj, vi pričnete 
razmišljati. 
In vi ste ena najbolj prefinjenih civilizacij »ever«.  Kamorkoli se obrnem, ste vi tisti, kateri vas 
je najlažje sprogramirati. 
 
Resnično. Zelo preprosti ste. 
Zato, ker vam pokažem rdeč karton in vi že sledite. Se že usedete in že ležite. Vam pokažem 
zelen karton, boste že tekli. Preprosti ste! 
Če vam pokažem srčno energijo in pravim: »Morate biti topli, morate biti srčni, morate biti 
iskreni, ker vas to povezuje z Bogom, z Višjo energijo oziroma z vašim prvobitom«, boste vi to 
delali.  
 
Če vam Bom dejal: »Tega ne smete delati!«, ker, ha, vam ne Bom privoščil, da boste srečni. 
Bom dejal: »Aaa, bodite zavistni! Ne, ne, ne – ta ne sme zmagati! Uuuuu, »un« ne sme dobiti 
denarja, da ne bo slučajno z mojo ženo! Ne, ne, ne, ne – bom mu vrnil drugače!«, pa boste 
zopet sledili. 
 
Kako boste vedeli, katera pot je prava? Ali tista, kjer vas Bom spodbujal k ljubezni? Ali vas 
bo tista, ko vas Bom spodbujal k zavisti?  
Ne boste vedeli, če ne boste začutili. Kar pomeni, da mora vsak posameznik imeti svojo 
glavo na svojemu mestu. Ne v skupnosti. Skupnost je lahko zelo dobrodošla, če so prave 
glave na pravemu kupu in ne delajo slabo. Če pa delajo dobro, kot na primer meditacije, kjer 
hrepenijo in več tisoč glav lahko skupaj premakne marsikaj! Če so v hrepenenju obrnjeni v 
pravo smer. 
 
Preprosto! 
Vse na svetu je osnova: pripadnost, simbioza in ljubezen. Vse. 
Živali medsebojno živijo v simbiozi.  
 
Le človek ne želi živeti v simbiozi, ker ima vstavljen program manipuliranja, da mora imeti 
nadzor nad nekom in sebe dokazovati.  
To dokazovanje govori dejstvo, da vi nekoga spreminjate, ker se medsebojno tepete 
znotraj v sistemu, kaj je prav in kaj je narobe. 
 
Zato bodite POZORNI na to, da NOTRANJOST je odraz koga spreminjate. Tisti, kateri 
razmišlja, njega spreminjate, pazite to! Tisto, kar vas žene in po čemer hrepenite, pa ste vi. 
Zelo preprosto lahko veste, kaj ste in v katero smer želite iti. 
Če nimate vsega usklajenega, se opazujte in si dopovedujte, kaj je prav in kaj je narobe. 
 
To je tako kot otrok. Edini človek od vseh novorojenčkov, kateri ne hodijo, je človek. Kar 
pomeni, da je prehitro porojen, prehitro postavljen v svet zato, da je nadzor, da je 
manipulacija, da je program. Pomeni, da morate, zelo preprosto, se učiti hoditi, govoriti, se 
spreobrniti. Celo učite se spati. Celo učite se razmišljati. Kar pomeni, da delate po nivojih. 
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Vsak nivo, se pravi, srčnost gre v en nivo ali v en sveti prostor. Razmišljanje gre v drugi sveti 
prostor. Nagon gre v tretji sveti prostor. Se pravi, gibanje ali govor, besede, gre v drugi 
prostor. Se pravi, vsak občutek, vonj, pekoči občutek – vse to se ločuje. 
Si predstavljate, koliko dela imate, da vse uskladite že samo pri hrani, da veste, kaj želite 
jesti, ker vam to gode in si želite? Ker vam vonja dobro. Ker je na oko dobro. Ker je tisto, 
čemur vi zahrepenite in da potem z užitkom pojeste. Še najtežje pa je, da pridete do tegá, da 
imate to na krožniku. 
 
Kar pomeni, da je mnogo usklajevanja, mnogo bitij, mnogo vsegá, da se to vse skupaj 
medsebojno poveže in uskladi. Zelo zelo preprosto. 
Učenje. Zavestno so vas postavili, da se prej porodite zato, da vas lahko PROGRAMIRAJO.  
 
GENIJI IN DUHOVNOST 
 
Nekateri otroci ostajajo in ohranjajo geniji. Imajo spomin. V dveh ali treh letih so zreli kot bi 
bili stari 30 letniki. To govori o temu, da je duša pripravljena na preporod in da zmore s 
svojim umom, s svojim čutenjem, svojim življenjem nadaljevati in zaključevati pot nečesa, 
kar je bilo. 
 
Zakaj genij in duhovnost nekako gresta vzporedno? 
Zelo preprosto, ker se geniji povezujejo z nekom in dihajo z nekom, kateri je izven materije 
in kateri je podan v obhajanju. 
 
Najbolj pomembno je, ko najdete sami sebe v telesu – kdo ste in kateri delež ste, se boste 
našli IZVEN vaše avre. 
Izven vaše avre se k vam pritegne ali sami sebe pritegnete – si predstavljate? Tako kot drugi, 
kjer se prebujajo in ko za njih izživite, pridejo po svoje deleže in se odmaknete. 
 
Pazite to! 
Ko VI zorite in ko vi opravljate svoje, vi prebujate svoj delež neke shrambe in ga pritegujete 
k sebi, v svojo bližino. 
Zato imate mnogokrat lahko občutek kot, da ste poleg telesa, kot da ste nekje v prostoru, kot 
da zaznavate in s tem drugim deležem, kateri je zunaj, vi sebe lahko balansirate po 
duhovnosti in sami sebe odpošiljate, ne da bi se tega zavedali. 
 
Kar pomeni – neprivoščljivost pomeni, da sebe potisnete navzdol. Svoj delež, sami sebe 
pahnete navzdol in ste spodaj. 
 
POVEZAVA Z LASTNIM SFERNIM SVETOM 
 

Če ste ljubezen in hrepenite in ste in želite biti hrepenenje, ljubezen ali 
pripadnost, vi svoj delež, kateri je izven, odpošljete tja. Ko se tam 
enakopravnost zgradi, se odpre vaš sferni svet.  
Torej, od tam, od koder ste, se ta svet pripne tako kot diagonalno na vas,  
v prepono, v predel dihanja ali pleksusa. 
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Zato vedno bolj umirjeno dihate – mnogokrat, a včasih zaznate – hoo, kot, da bi prenehali 
dihati, kot da bi bili mali slončki, kateri hlastate za zrakom, tako se zazna ta sferni svet 
pripetosti samega sebe. 
 
Če ste vi v temu zorenju sebe dobro postavili, sami za sebe odprete svoj lastni svet. 
Takozvani kristal se odzvanja od vas na vaš delež in znova nazaj. 
 
Bitje, katero je, kar ste vi zunaj, kar ste nekje speči, sami sebe prebujate in skozi gradnjo 
duhovnosti postavljate nazaj. 
 
Ko zgradite to, vi čutite, da ste budni, da ste vodeni in ste večino časa vodeni od samega 
sebe. Vendar, vašemu deležu ali na vašega deleža bedijo različna bitja, katera skrbijo za red 
in harmonijo. 
Med njimi je instinkt eden prvih, kateri zazna, da vi prihajate k vam ali sebi, pa se tega ne 
zavedate. Zato je duhovnost tako zelo pomembna, ker prebuja, ker prebuja in vas gradi. 
 
V določenemu momentu, ko bo dovolj praznega prostora v telesu, se vi sami povežete in 
spojite in vstopate v materijo in zapolnjujete materijo, se prelivate preko materije, prebujate 
in s tem pridobite povezavo z vašim prvobitom prostora in časa, od koder prehajate. Si 
predstavljate, kakšna čast je to? Hkrati skozi to sebe povežete z neko Višjo frekvenco in 
oddajate signal. 
 
Ko vi pridete do te stopnje, ste vi nekako navidezno prebujeni. Vi točno veste, da lahko 
pomagate. Vi točno veste, da lahko slišite. Vi točno veste, da lahko pripadate. Služite, če 
želite služiti. Ali pa samo ste. 
 
Takrat nastajajo daritve oziroma neke sposobnosti. Te sposobnosti so tiste, kjer vi veste, da 
skozi njih, na različne načine lahko pomagate.  
 
DUHOVNOST IN PLAČILO 
 
Zemlja je tukaj zelo zatkala svoj prostor. Dejala je: »Če ste duhovni, ne smete tržiti ničesar, 
ker je to vaš dar.« 
 
Ja, figo! Nič ni vaš dar!  
Vi ste gradili, da ste prišli do tegá. Kar pomeni, da ste vi delali zato, da ste tukaj. Ker pa ste 
pač v temu svetu, kjer vas vsi nekako davijo zaradi denarja, pa hočejo denar, pa boste 
naredili duhovnost malce materialno. 
 
Se opravičujem, ampak, tako je, dragi moji. 
Vi za duhovnost namenite čas. Namenite svoj prostor. Namenite svoje življenje. Namenite 
vse, kar vam je svetega. Kar ste in postanete nekaj, zato, ker ste bili pridni, ker ste bili 
marljivi, ker ste delali in ste upali stopiti svojim sanjam naproti.  
 
Sedaj veste, da lahko tudi pomagate. 
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Lahko zdravite. Lahko pogledate v prihodnost. Lahko pogledate v preteklost. Lahko 
uporabite nihala. Lahko uporabite karte. Lahko uporabite kamne. Karkoli. Karkoli. Karkoli. 
Skozi kar vi različne duhove, duše in energije premikate in zbujate. Koga morate dobesedno 
kdaj klofniti. 
 
Pa se zgodi, da pridejo kakšne cvetke k vam, pa vam pravijo: »Ja, pa to je vaš dar. Pa vi ne 
morete tega zaračunati. Ja, seveda ne morete zaračunati! Kako lahko vi kot dar zaračunate 
nekaj ali nekaj, kar ste? Pa ste ure in ure presedeli za njega, pa mu podali vzpodbudo. Pa 
kako morate v bistvu sploh računati? Kaj ste vi zdravi? Kaj ste vi normalni? Bolje, da služite in 
nič ne zaslužite.«  
Daj, bodite sužnji, pa boste njemu najbolj pomagali. Ker ta človek bo prišel nazaj, pa bo hotel 
deset ur vašega dela. No, pa bo prišel še nazaj, pa bo hotel dvajset ur vašega dela. Pa vi 
boste dali na kraj svojo družinico, svojo rodbinico, svoj posel, svoje preživetje in boste samo 
z njim delali. Bla. Bla. Bla. Bla. Bla. In boste samo njegovi. 
 
Na koncu boste dojeli, da je potrebno plačati pač suženjske položnice, da je pač treba otroka 
nahraniti, da je potrebno pač plačati nekaj, kup enih izdatkov in vsega. Ampak, vi bodite 
duhovni, ker Zemlja je dejala, da duhovnost je pač neplačljiva. Dragi moji, vsakdo se spotika 
ob isti vzorec. 
 
Vendar vam prišepnem takole: 
Vsi tisti, kateri namenjate svoj čas za nekaj ali za nekoga, je vedno dam-daš. To je prvo in 
osnovno pravilo.  
Vesolje vedno funkcionira dam-daš. Jaz nekaj naredim – ti nekaj drugega postoriš. Jaz dam 
to, ti daš ono. Jaz vzamem to, ti vzameš ono. Jaz razbremeniti to, ti razbremeniti ono. Jaz 
udariti tukaj, ti udariti tam. 
Se pravi, nasprotja. Preprosto.  
 
Kako ne imeti slabega občutka ali slabe vesti v temu, da svoj dar pač zaračunate? 
Vaš dar je lahko zaračunan z uslugo proti uslugi, če se vi tako odločite. Vaš dar je lahko 
vrednoten po denarju, lahko po hrani, lahko po obleki ali pa po uslugi. Če nimate denarja, 
pa bi potrebovali nekoga, od nekoga uslugo, pa mu operite okna. Pa mu ponudite, da mu 
oplejete vrt. Pa mu ponudite, da mu pokosite travo. Morda, da ga peljete na sprehod. Morda 
njegovega psa. Morda pospravite njegove kakice. Nekaj pač naredite. Ne pa vse samo jemati. 
 
V momentu, ko nekaj samo jemljete in zahtevate, nič ne izživite, nič ne spreminjate. In 
tukaj se zatkano spotika spomin. Torej, tisti, kateri so v davnini samo jemali, v temu 
življenju pričakujejo, da bodo vse dobili tako, kot nekako na pladnju. 
 
To pomeni, to je prvi znak, da ima človek neizživeto karmo in neizživeti spomin.   
Torej, vi morate človeku pomagati, da izživi svoj del spomina in karme in da vam, ker vi tako 
čutite, da vam nekaj plača, se lahko že v naprej dogovorite, da bo vam toliko in toliko plačal, 
ali toliko in toliko postoril, ali toliko in toliko odbil. Ali karkoli drugega. Morda kje, kakšen 
minus ali vaš minus morda kje odštel, se pravi, da se tukaj zbalansira, da se njemu omogoči 
izživetje karme. 
Pričnite razmišljati tako. 



 

 14 

 
Torej, tisti, kateri pride, pride vedno z razlogom do vas. 
V momentu, ko imate vi občutek slabe vesti: »Joj, zaračunati mu moram. Ah, kako bom to 
postavil? Oooo, kaj pa, če mu bom preveč? Joj, kaj pa če bom premalo? Kaj pa če bom to? 
Kaj pa če bom ono?«, je to moment, kjer se vi gradite, ker v davnini niste upali postaviti 
cene – morda za krompir, morda za kos zemlje. Morda za nekaj, kar ste potem izgubili in so 
bili vaši otroci lačni. Kar pomeni, da je to utrinek ali utrip vašega spomina, vaše vzgoje. 
Torej, se skozi duhovnost in denar spreminjata oba. 
 
Kadar vi v telesu začutite, da želite in svoj dar, sposobnost, prodate, zabarantate in da vi 
čutite, da morda želite dobiti, na primer tisoč evrov, če tako čutite, vi morate v naprej 
povedati, kakšna je vaša cena. 
Nikakor pa ne smete človeka, kateri je prišel k vam, zavajati in mu kasneje povedati, 
kakšna je cena. Takrat se to šteje vam v izgubo, v težino, v laž in barantanje. Vedno morajo 
biti čiste energije.  
 
Duhovnost je tanka linija, kjer vi dobite pravično energijo, da računate, da poplačate, da 
pridobite energijo dotoka karme v ustreznemu sorazmerju. 
Vi bodite pošteni in povejte, kaj ponujate, na kakšen način ponujate in kakšna je vaša 
vrednost. Naj vas ne bo sram. Naj vas ne bo strah. Naj vas ne obteži nekaj, da ste duhovni. 
Vsako delo je častno delo. In vsako delo je vrednoteno delo. 
 
Jaz ne postavljam neka merila, da sedaj mora biti vse plačano. Vi podarite takrat duhovno 
energijo, ali duhovni dar ali vaše sposobnosti le tedaj, ko vi to začutite. Ker s tem vi 
dobesedno njemu odplačujete karmo, uravnavate karmo, ampak, kadar delate po impulzu, 
po občutku, po instinktu. 
To je nekaj, kar kar privre na površje, je točno to tisti spomin, kateri vaju združuje, da ste 
tukaj in sedaj. 
 
Ljudje, kateri prekomerno tržijo pri posamezniku, ne pri skupini, se pravi, da posameznika 
taktično obirajo ali obirate ali tisti, kateri gredo v to, kjer pogledajo, da nekdo ali od 
nekoga lahko pridobijo dotok denarja, so kaznovani. 
Kadar vi postavite ceno in stojite za ceno v ponudbi, katero pač ponujate in ko tisti nasprotni 
izbere ali sprejme, niste kaznovani, tudi, če je cena visoka. Kar pomeni, da ste ponudili dam-
daš. 
 
Nikakor niste obteženi, kadar je nekako delo navidezno slabo narejeno. 
To pomeni, da ste vi naredili vse, kar je bilo v vaši moči, pa je bilo navidezno delo slabo 
izpeljano le v očeh tistega, kateri je pristopil k vam, ne pomeni, da ste vi kaznovani. Ker ste vi 
v samo delo vložili sebe v celosti, kot ste se zmogli dati in podati in pomeni, da niste 
karmično obteženi. 
 
Kadar pa vi taktizirate in obračate in je delo slabo narejeno zato, ker vi ne želite nekaj 
podati, pa veste, pa zmorete, pa bi lahko, pa bi morda lahko zaprosili, pa bi morda lahko 
naredili, ste v trenutku dvakratno obteženi. Kar pomeni, toliko energije, kot ste vi njemu 
namenili, toliko energije se odbije nazaj.  
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Kar pomeni – nulta točka: toliko ste dali njemu, toliko v enaki meri se je odbilo nazaj. Nato se 
pridruži njegov delež energije, se pravi, koliko je on upal in zaupal in se to odbije nazaj. 
Kakšen je njegov občutek na koncu, se vse skupaj spoji z vašim deležem minusa in plusa, 
njegov delež minusa in plusa in nastane celoten spomin.  
 
Kar pomeni, ko v momentu nastane spomin celote, se to preslika še v dodatno dvojno 
obtežitev. Kar pomeni, da nikakor ne smete zavajati ljudi, pa da veste, da nekaj ni, takrat 
ste obteženi.  
Takrat vam kaže bolezen, izguba nekoga, katerega ljubite, izguba premoženja, prometna 
nesreča, bolezen ali kakšno hujše bolezensko stanje nekoga, za katerega niste hoteli niti 
slišati ali kaj takega. Se pravi, vedno ena težka postavitev, v kateri boste vi morali dati mnogo 
več ljubezni, potrpežljivosti, strpnosti, predvsem pa denarja, da boste lahko, ali njemu, 
nekomu v družinskemu krogu ali sebi močno pomagali. Kar pomeni, da sami sejete energije 
zapisov. Zato bodite pozorni na to. 
 
Duhovnost in denar sta združljiva toliko časa, dokler imate suženjski sistem. 
Ko bo vaš suženjski sistem padel in denarja več ne bo, tudi nadzora več ne bo, boste vi 
posamezniki dejansko popolnoma umirjeni in sharmonizirani. Boste živeli v simbiozi. Boste 
živeli kot v nekakšni komuni ali sodelovanju. Upam, da Sem našel pravi izraz? 
 
Saj veste, komuna ne pomeni zaprti prostor, ampak dihanje, pripadnost, sodelovanje in 
pripravljenost sodelovanja in obračanja, deljenje vsegá. Se pravi, tisto, kar imate vi, imajo 
tudi drugi. Kar imajo drugi, lahko imate tudi vi, čisto sami.  
 
No, ravno partnerja ne boste ravno delili, razen, če ste takšni fenomeni ali pa sebe, če vam 
tako ustreza? Pač, komuna – Sem nekako sprejemal kot celoto nekega materialnega dela ali 
življenja, kot ga imate tukaj in sedaj.  
Jaz v Svoji postavitvi zagotovo v neki simbiozi ne bi kar z veseljem delil nekoga. To priznam. 
Vendar, materialnost, znanje, vse ostale vrednote pa vsekakor da. Kar pomeni, da bi moral 
še malo Sebe graditi in dopustiti, da bi šel preko tegá. Bi pa z veseljem opazoval, kaj bo 
naredila Moja Draga, če bi jo nekako že imel ob Sebi, bi vsekakor to gledal in opazoval. Saj 
veste, to je pač spomin Zemlje. 
 
(Smeh in ploskanje) 
 
DENAR, PLAČILO – VSE JE DAM-DAŠ 
 
Pa da preidemo nazaj, na denar. 
Torej, sedaj ste razumeli. Denar je vrednota, katerega je trenutno še sveta vladar. Torej, 
dokler imate ta vladni denar, ste sužnji. To sprejmite. Tako pač je. Dokler ne boste hoteli biti 
več sužnji, pač ne boste imeli denarja. 
Zelo pazite, da v vašemu sistemu ne bo padlo ali prešlo na plačevanja in obračanja preko 
kartice brez denarja, ker potem vas bodo šele obračali in opeharjali. Ker denarja tako ali 
tako ne boste videli, niti ne boste vedeli koliko ste porabili, kje se bo kaj malce sfižilo in tako 
boste postajali vedno večji čipki, vedno večji programčki in vedno večji otopeli energetski 
poli. Tak, da pazite se tegá. 
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Vendar, dam-daš je osnovno pravilo. 
Kadar boste vi imeli kakršnekoli, na primer meditacije, zdravljenje ljudi s pogovori. Na 
primer, zdravljenje ljudi ali prebujanje ljudi na takšen ali drugačen način, se pravi, kjer boste 
vi svoj prosti čas, svoj prosti, svoj prosti, na primer prostor ali materialne doktrine, dobrine 
podarjali in delili, je pošteno, da tudi nekaj dobite nazaj. Vendar vedno le toliko, kot boste 
sami za to želeli. Nekateri bodo želeli denar. Nekateri bodo želeli le biti in sodelovati. 
Nekateri bodo želeli, da se obrne energija dela ali znanja. Torej, izberite sami. Vendar, vedno 
naj nekaj priteče. 
 
A vedno z daritvami, ali z zahvalo ali s sodelovanjem, morate vi znotraj sebe opazovati. V 
momentu, ko vas pograbi žalost ali bolečina, pa navidezno se nasmehnete in sprejmete 
daritev, je prav, da tudi spregovorite. Vendar, PAZITE, na kakšen način spregovorite! 
 
Lahko, da boste nekoga pičili, da ste pričakovali več, da vam bo dal morda v pušco tam, kot v 
cerkev, kot mečejo v tisti žakeljček. Se pravi, kjer tisti malce pogledajo v notranjost, pa 
pravijo: »Oooooo, samo tolkle mi je dal? Ooooo, dajte malo papirnatih denarcev.« 
Se pravi, takrat, kadar se vi počutite slabo, je zelo dobro, da najprej ozavestite, da je 
težava pri vas, ker vi niste nekaj naredili in postavili, kaj pričakujete oziroma kakšen je vaš 
pogoj nekega sodelovanja. 
 
Torej, ne spreminjajte ljudi okoli sebe, ampak najprej spreminjajte sebe. Sebi povejte, kaj si 
želite. Vendar, ne bodite neprecenjeni. Ker, če se boste preveč cenili, da boste nekako več 
hoteli služiti, verjemite, da ljudje včasih tudi ne bodo prišli, ker morate vi tudi oddajati nekaj, 
da bodo ljudje prišli za tisoč eurov vas malce pogledati, na primer.  
Morda vam bodo prišli za tisoč eurov prekopati kakšno njivo, pa vam pobrali krompir – za 
sebe, ne za vas. To pomeni, da vas bodo malce goljufali. 
 
Energija denarja je zaključevanje davnine, kjer je tekel denar.  
V davnini – srednji vek, zgodnji vek, pozni vek – katerikoli vek, katerokoli obdobje, je bilo 
vedno pravilo: »Daj, pojdimo se streljati. Daj, pojdimo pobijati. Daj, pojdimo moriti. Daj, 
pojdimo delati nekaj, kar ni prav.«  
 
Zaradi česa? Lepe žene? Morda lepe Helene? Morda lepega, mikavnega prostora, kjer je več 
hrane, večja dobrina lepih moških, na primer? Ali pa bogastva, denarja? 
Torej, dežele, katere imajo več zlata, so bile najbolj na udaru, ker imajo in so imele več zlata. 
Torej, vedno pravilo – nekaj, kar vi lahko oprimete in se lastnini. 
 
NAUČITI SE MORAMO CENITI SEBE IN OVREDNOTITI SVOJE DELO 
 
Denar je manipulacija tega sveta. Zato morate zelo paziti, da ceno postavite res, ne v 
primerjanju, koliko ima vaš sosed, koliko ima tista lepa soseda? Koliko ima, na primer tisti v 
naslednji vasi ali v naslednjemu mestu? Morda v Ameriki koliko kdo služi, pa ste vi v 
Sloveniji? Ali pa morda v Makedoniji? Se pravi, ne se primerjati! 
 
Pojdite v sebe in začutite. 
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Neka vrsta dela, jo jaz smatram, da je vredna toliko in toliko. Ne hodite h Gospodom 
spraševati, koliko je vredno vaše delo. Ampak, vi se naučite ceniti sebe in ovrednotiti. Če 
boste dali nizko ceno pomeni, da se malo cenite. Če boste dali previsoko ceno, se lahko 
precenite. Zato poskušajte vzeti neko zlato sredino, pa opazujte, kako in kaj se bo vse skupaj 
obračalo. 
 
Pri nekaterih ljudeh boste prišli v točko, kjer boste dejansko vedeli, da ne smete vzeti 
ničesar. Prav čutili boste in boste hvaležni za to, da niste vzeli. 
Na nezavedni ravni se skozi to izravnava zapis zgodovine, kar pomeni, da poslušajte sebe. 
Nikoli pa ne delajte nekaj proti sebi! Morda enkrat ali dvakrat že uskladite, vendar, zelo 
hitro potuhtate, kdo vas izkorišča in kdo vas nekako podpihuje. 
 
Ljudje, kateri dobijo običajno nekaj, kar si želijo, so vam hvaležni in vam bodo tudi podali 
denar.  
Po drugi strani imate ljudi, kateri prihajajo vas preverjati, ker oni sebe gradijo in se takoj 
primerjajo. Torej, takšnih se nič ne bojte. Tudi, če vam pošljejo kakšno inšpekcijo, so oni 
desetkrat bolj obteženi, ker je na zelo kratek rok  situacija vračanja in obračanja zelo 
sunkovita. Tako, da, nikoli, tudi, če vam je hudo, se ne obremenjujte s tem, ker bo njemu še 
desetkrat težje od vas. 
Torej, postavite si VREDNOST! 
Tudi, če kakšne postavitve ne vidite, pa veste, da lahko in zmorete, si nekako pomagajte 
morda s kakšno drugo protiuslugo, da vam morda kje kaj pomagajo, kje kaj pripeljejo. A 
vedno se IZRAZITE!  
 
Zlato pravilo torej je, da v naprej poveste svojo ceno. 
Če v naprej poveste svojo ceno, ste pošteno nastopili. In za tistim, kar ponujate za to ceno, 
tudi stojite. Niste obteženi. 
Zato v duhovnosti, dragi moji, nikoli ne razmišljajte, da je vse brezplačno. Človek, kateri 
vam nameni čas, da vas sprejme, si je odvzel svoj prosti čas. Podal je svoje znanje, kolikor 
ga je pač zmogel podati. Nekateri ga imajo malo. Nekateri ga imajo veliko.  
 
Kako vi, kot prišlek veste, katero je pravo merilo, da ima nekaj premalo ali nekaj preveč? Ali, 
da je morda vzvišen ali da je prenizek? 
Kako veste, ko pa ste vi prešli k njemu? Torej je karma vaša!  
 
Vi prehajate k nekomu, zato začutite. Tudi, če ste v komunikaciji z nekom in vam nekdo ne 
ustreza, imate vi kot prišlek ali tisti, kateri je prišel po pomoč, pravico zavrniti samo 
sodelovanje. 
 
Pazite to! 
Ko vam nekdo ponudi neko vrsto ali vrednost svojega dela in ga vi začutite kot izredno 
neprijetno osebo in vam ne ustreza, imate vi vso pravico reči, da se ne počutite dobro in da 
ne želite tega dela in se iz vljudnosti opravičite. Vljudnost. Vam Bom opeval zakaj? 
Opravičite, da ne želite, da to in to naredite, ker ne čutite in se lahko poslovite. 
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Bodite prijazni. Prijazna energija vleče harmonijo, naredi tehtanje. Morda pa prav to on 
rabi, ker v davnini je bilo morda kaj obratnega. 
 
Ko vi poslušate sami sebe, boste vedno harmonično sharmonizirali. 
Vrednost denarja je energija, katera vas harmonizira po duhovnosti, a le na stopnji nekega 
zemeljskega dotoka. 
 
Bodite pozorni! 
V nekemu momentu potem dobesedno pride do eksplozije. Denar prične pritekati, ne da bi 
se vi tega zavedali ali da bi se sploh še obremenjevali. Zakaj? 
Ker se je na drugi strani vaša energija zvišala in sharmonizirala nad nulto točko in se 
podzemeljska energija, kar je denar, enakopravno širi in postavlja. Pridete do točke, kjer 
dobesedno vam prične marsikaj teči naproti, ne da bi se tega preprosto zavedali. 
 
Nikoli in nikdar pa ne obtežujte nekoga in ne obsojajte, ker nekaj postavi ceno. Cena je 
osnova za to, da vi stopate naprej po karmi ali da padate nazaj. Kdo ste vi, kateri pridete in 
prosite za pomoč ali sledite in opazujete in si drznete opazovati nekoga, koliko kdo služi, 
koliko kdo postavlja ceno? Zakaj ima nekdo tako? Zakaj ima nekdo kaj takega?  
 
To je tako, kot bi se obrnili v naravo in bi dejali: »Zakaj imajo Gorenjci same smreke? Zakaj 
imajo Primorci kar neke borovce? Zakaj imajo tako? Jaz bi pa hotel imeti tako, neko 
mešanico vsegá!« 
 
Kdo pa ste? Kdo pa ste, da lahko cenite, ocenjujete, postavljate, zahtevate? 
Torej, vi ste v poziciji, kjer vam še veliko, veliko primanjkuje, ker ste pod nulto točko in 
morate šele priti na nulto točko.   
 
Zato si v življenju zapomnite in pomnite – nikoli ne ocenjujte in ne presojajte!  
Vi imate pravico oceniti v takšnemu kontekstu, da v določenemu momentu morda nekaj 
niste dobili, kar ste pričakovali. To je prav. 
A po drugi strani se morate zavedati tudi, zakaj vam nekateri preko kristalov dajo morda 
samo toliko, kolikor je vaša frekvenca telesa zmožna sprejeti energijo dotoka samega 
zdravljenja. 
 
Ko pridete v to harmonijo, se prične energija dobesedno vrtinčiti v snopu. Kar pomeni, da 
tisti, kateri v duhovnosti pridejo do točke ne obremenjevanja denarja, so že v fazi, kjer se 
frekvenca prične široko odpirati.  
Spirala se prične odpirati tako, da samodejno prične vse dotekati k vam in se skozi to, skozi 
to sito prične usipati dotok ljudi, dotok želja, dotok prošenj, dotok komunikacije in se iz 
vedno večjega lijaka, kjer je veliko nerazrešenih spominov ali davnine, vedno bolj dela sito, 
ker vedno več razrešujete.  
 
Na koncu postanete v modri energiji. Prav modra energija se prične viti nad vami ali okoli 
vas in vaša avra se prične gosto cediti in je tako, kot bi stopili v prostor in bi zaznali gosto 
energijo. Se pravi, to je izraz ali moment, kjer je človek izpustil tudi vrednost denarja. 
 



 

 19 

Duhovnost –  ne imejte slabega občutka, ker si boste vzeli košček nečesa, kar vam je 
podarjenega. Če vi pravilno, pravično in dosledno nastopate in stojite za tem, kar ponujate in 
ste pošteni v temu, da se izražate, niste nikoli obteženi. 
 
Nikoli pa ne razmišljajte, da boste kar podajali nekaj vedno brezplačno. Zakaj? 
Ker ste žalostni. Na koncu vas popada vedno večja žalost. Bolečina. Neprijeten občutek. 
Morda ne tisti hip. A pride za vami kot črv neke zlorabe, neke neprijetnosti, kar je prvi izraz 
nečesa, da morate spremeniti, ker skozi to se izravnava karma in karmični dotok. 
 
Bolj, ko boste delali harmonično, večja moč bo v vas samih zato, ker bo vedno večja energija 
nad vami vseh teh privržencev, kateri izživijo karmo in postajajo vaši prevodniki, vaši angeli, 
vaši vodniki, vaši zvodniki. Se pravi, vedno večja moč in harmonija je v vaši telesni strukturi. 
 
Kadar pa vi kot duhovni ljudje začutite in se zavestno zalotite, da bi pa nekaj naredili 
brezplačno, pa je običajno to takrat, kadar nekdo nima karme do vas. 
 
Ko boste pričeli opazovati ta tok te energije boste dojeli, kako si lahko sami sebi olajšate 
življenje, a hkrati tudi obtežite. 
 
Čez določeno obdobje v vašemu sistemu suženjstva več ne bo, ker ne bo več denarja, ker 
ne bo več nadzora.  
 
Zakaj? 
Ker se bo znotraj vašega planeta pričela vršiti kot komunikacija ali komune, skupnosti, 
pomoči drug drugemu. Tako bo ugasnil ta stari sistem. Nekateri si tega blazno želijo. Nekateri 
ne. Predvsem je veliko strahu – kaj bo, kako bo, zakaj bo? Ne obremenjujte se s tem.  
 
Zakaj? 
Tudi na svet ste prišli kot novorojeni, brez denarja v dlani. Kar pomeni, da, če bi bil denar 
osnova za vaš obstoj, bi ga držali v dlani in bi z njim prišli na ta svet. Pa tega nimate! Tako 
kot obleka ni vrednota za to, kar ste, ker tudi z obleko se ne porodite, ampak samo s tem, kar 
ste. Kar pomeni, da je to tista energija te vrednote. 
 
Torej, zgodovina se skozi denar zapira. Zapira se prav materialni svet. Zato glejte na 
duhovnost in na denar iz drugega zornega kota, predvsem pa se vedno znova obrnite v sebe 
in vedno znova opazujte, kako vi začutite, ko nekaj naredite. 
 
Učenje je zdravo. Spotikanje je najbolj ta pravo. Pomembno je opazovanje in potem, da 
naredite točno tako kot začutite in tako za tem tudi stojte. 
 
Nikakor, nikakor pa v življenju ne glejte drugam, zakaj ima nekdo toliko in zakaj imate vi tako 
malo. Morda ste v davnini bili vi veliko bolj bogati, pa ste od tistega na nasprotni strani več 
pobirali, pa se tukaj, v temu življenju tehta in pretehta nazaj. 
 
Vse je dobro in vse je slabo. Vse je prav in vse ni prav. Vendar vedno, ko vi začutite, da je 
dobro, kar ste naredili in postorili, je to vedno prav. To si pomnite in zapomnite!  
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Edino, kjer bodite zelo previdni je, da odvzemate življenje nekomu zato, ker vi mislite, da 
je tako prav. To je pa nekaj, kar ni v povezavi z duhovnostjo, kar ni v povezavi z denarjem, 
ampak je to življenje za življenje. 
Se pravi, to pa je nekaj, kar ne sodi v ta sistem. 
 
Torej, s čimerkoli se v duhovnosti ukvarjate – ali s slikanjem ali z ustvarjanjem nečesa, ali s 
podajanjem svojega znanja ali s podajanjem energije, strukture, videnja, vedeževanja, 
pregledovanja, vse nekako vrednotite. Takšno kot energijo imate pri sebi, jo podajte na 
nasprotno stran in vse bo dobro za vsakogar. To si pomnite in zapomnite! 
 
Glede na to, da Sem si vzel res veliko časa za malce preproste obrazlage – upam, da Smo res 
preprosto opevali. Da Smo vam res na preprosti način pričarali vaš svet, duhovni svet, Naš 
svet in povezavo vseh plasti vsegá, kjer se tehta in pretehta. Da boste vedeli, kaj je prav, kaj 
je narobe. Kaj je dobro, kaj je slabo? Vedno čutite sebe! 
Nekaterim bo kakšna postavitev blizu, nekaterim ne. Zato vsak posameznik, tako kot je 
unikat, naj izbere sam. 
 
Jaz bi predlagal, da malce naredimo premora, da potem v drugemu delu odgovarjamo na 
vaša vprašanja, katera se lahko dotikajo tega področja, katerega Smo odpirali, da bomo še 
malce razčlenili, da boste lažje razumeli, kako je dobro in lažje za vas, da bo vam življenje bolj 
lepše, bolj blizu in morda najbolj blizu. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 



 

 21 

DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko končno nadaljujemo.  
Znova Smo povezani nazaj. Lepo, lepo pozdravljeni od Nas vseh tudi v vašemu področju. 
 
Tako kot je bilo predhodno opevano, povedano, predlagano, da bi se nekako držali tematike, 
tako poprošam tudi Sam, zato, da Bomo nekako tematiko Duhovnost in denar morda 
razčlenili tudi na vašemu področju, tistemu, katero je morda vam najbližje ali čisto blizu in 
morda potrebujete kakšen odgovor, podporo ali karkoli drugega. Tako, da, kar z besedo na 
dan tisti, kateri želi prvi povprašati. Tako, da Smo mu kar na voljo. Izvolijo. 
 
»Gospodje pozdravljeni. Jaz se vam res iz srca zahvaljujem, da sem lahko danes tukaj pri 
vas in za vse (Jasara) informacije, ki ste jih, ki ste jih tako srčno z nami podelili. Nekako sem 
si zaželel vprašati nekaj in da ste tudi to mojo prošnjo slišali. Imam malce daljše vprašanje, 
ki bo morda pomagalo vsem nam, in sicer: tisti ljudje, ki duhovnost nekako resnično živijo 
in jo ne uporabljajo kot nekako samo broško, ki jo zaradi lepšega nekako potrebuje ego; 
tisti ljudje, ki širijo svoje poslanstvo v želji, predvsem v želji, da širijo luč med ljudi in da 
pomagajo delati ta svet še lepši; tisti, ki nekako bogastva ne iščejo v materialnih stvareh, 
vendar je za njih pravo bogastvo to iskanje v Nebeškem kraljestvu ter stvari in pa trenutki, 
ki jih denar, pač, v stvareh in v trenutkih, ki jih denar ne more kupiti – tisti ljudje so 
velikokrat, najbolj trpijo, ker jih nekako – a so to morda na preizkušnji ali bodo kljub temu 
vztrajali na svoji poti in to pot hodili? Vendar se mi zdi, da, a ne bi bilo bolje recimo, da bi ti 
ljudje imeli mogoče več, se bi lahko s tem denarjem oziroma s tem prostim časom lahko 
naredili še kaj več za ta lepši svet, ne, ker pravijo: »Bodi zadovoljen s tem, kar imaš!« 
Ampak, nekako se s tem ne strinjam. Iz srca sem sicer hvaležen za vse, kar imam. Resnično, 
vsak dan. Ampak, če sem s tem zadovoljen, potem nekako vstavljam, da bi k meni prišlo še 
več. Ali se morda motim? Pa še, ko delam, resnično delam iz srca. V tem uživam. In vi veste, 
kakšen je namen vsega tega, kar počnem. Vendar, kljub temu, ali je morda, kaj narobe 
delamo, delam, da se kakšne stvari potem ne iztečejo tako, kot si želimo? Iz srca hvala.« 
 
Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
Kar se tiče duhovnosti nekako ljudi, kateri so topli, ste srčni, ste iskreni, ste predani – takih je 
kar nekaj, zelo veliko. Ampak, prav ti ljudje ali pa vaše zmesi ljudi poznanih, imajo najtežje 
karme. Zakaj? 
Zato, ker iz usmiljenstva  ali pa, ker ste preveč dobrega srca in ste pripravljeni v razumevanju 
in v harmoniji, še predno se utelešate, pomagati in doprinesti marsikaj, ker vidite, ker veste, 
kako kaj razrešiti, ste tako srčni in usmiljeni, da se podate na pot raziskovanja in odpravljanja 
karme tudi drugim. 
 
Tako na podlagi tegá, kateri so srčni, iskreni in predani, kot pravite ali opevate, so najbolj na 
udaru prav ti ljudje. Da, drži. 
Te duše so tiste duše, katere so tako kot v središču pozornosti, na kateremu se vse vrši. Se 
pravi, pride eden, pride drugi, pride tretji, pride četrti, peti, deseti, stoti – ali posameznik ali 
dogodek in ti ljudje vedno znova trpijo in se močno, močno borijo, da preživijo, da obstojijo 
predvsem zato, ker spreminjajo program drugim. 
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Ti posamezni cveti ali posamezniki so odraz nečesa, kar bi vesoljno stvarstvo moralo biti. S 
svojo potrpežljivostjo, strpnostjo, predanostjo, da pomagajo, da sodelujejo, predvsem pa, 
da samo so, so tako kot bacil, kateri zmorejo okužiti vse okoli sebe. 
 
Si predstavljate? 
Imate bacil, v katerega vedno znova nekdo dreza ali se nekako spotika. Ta posameznik je 
tisti, kateri oddaja svoj odsev. Določene duše se ne odzovejo tako in so vedno znova v istemu 
programu, v istemu vzorcu. 
Ta nasprotni bacil ali kristal zelo sveti in vztraja. Na ta način nasprotnik, kateri hodi po 
njemu, dobiva vedno znova in znova in znova in znova in znova, tisočkrat priložnost, da 
dojame, kaj je prav in kaj ni prav, kaj sme in kaj ne sme. 
 
Hkrati pa, ko pridejo takšne duše na površje, te usmiljene energije zmorejo oditi, ker so 
običajno dobro izživele svoje postavitve. Razen, če se iz solidarnosti, iz sožitja, iz 
usmiljenstva znova ne podajo v pot razreševanja in kazanja novega vzorca, kako mora biti, da 
se prebuja ta harmonija tega medsebojnega razumevanja. 
 
Te duše, katere pa izstopijo in so bile slabe, nepravične, nepoštene, neiskrene in se morda 
tega sploh niso zavedale, niso tako karmično obtežene, predvsem zato, ker niso vedele, ker 
niso prebudile trenutka, kjer bi se ozavestili in zbudili, kaj je prav in kaj narobe. 
In dokler so te duše v verovanju, v prepričanju, da je nekaj prav in dokler jim v notranjosti ne 
pride na površje, da dojamejo in doumejo tisti, trohico trenutka spoznanja, da pa morda ne 
delajo prav, oni dejansko niso obteženi, ampak so vedno v istemu vzorcu, v isti vlogi. Kar na 
nek način ni tako nekako nepošteno postavljeno kot, če pogledamo celoto. 
 
Oni so vedno nasilni, nasilni, nasilni. Vendar, gosti se energija zapisa. Vi, na primer, da ste 
slabi in ste hodili po nekomu dobremu – eno življenje, eno vstajenje, morda drugo, deseto, 
petnajsto in se niste zbudili, vam bo določenih solidarnih posameznikov zmanjkalo, ker vam 
jih ne bodo več dopustili. 
Hkrati pa boste vi v podzavest dobili vzorec, kakšen je nekdo bil in vam v podzavesti prične 
odzvanjati, ker boste pričeli iskati nekaj takega, da boste znova mendrali in mendrali. Tako 
dela vaša podzavest, vaš spomin, vaš fokus. 
 
Če ta program ne uspeva, dajo v bližino takšnega neko osebo, katera je srčna, identična 
tistemu predhodnemu, po kateremu je nekdo mendral kot biser ali lesket, se ta oseba v to 
osebo noro zaljubi in skozi to ga pričnejo programirati. In v momentu, ko se ta oseba zaljubi, 
prične čutiti, prične hrepeneti. Prične se v njemu prebujati tisto nekaj, po čemer on vedno 
bolj hrepeni in hlasta.  
 
In kaj se zgodi? 
V nekemu momentu to osebo odvzamejo iz njegovega življenja – ali zaradi bolezni ali skozi 
neko tragedijo ali jo pa preprosto odstranijo. Zato so odločilni usojevalci, ker je ta oseba že 
izpolnila svoj namen trenutka prebuditve. In ko takšna oseba odide iz njegovega življenja, ta, 
na primer zavedeni, zlobni ali še ne čisto zgrajeni posameznik, on v sebi prične iskati tisto 
nekaj, kjer on ozavešča kaj hoče v svojemu življenju. 
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V momentu, ko on prične iskati, on prične hrepeneti. In ker prične hrepeneti, prične iskati 
med zunanjimi posamezniki. On vedno bolj projicira kaj hoče in s tem ustvarja sebi novo 
svežo energijo. 
Tisti, kateri so mu bili podani, so dejansko zaradi tega močno trpeli. Vendar, ko prične iskati, 
prične ustvarjati neko polje, energijo vrtinčenja. Ta energija vrtinčenja, nastaja kepa energije.  
V določenemu momentu to energijo odda in postane ta energija večni odboj in iskalec. 
 
Znova takšen posameznik v nekemu momentu to energijo nekam usidra. Običajno vedno na 
neko »navidezno« žrtev, a v resnici ni žrtev. Vendar so točno postavljeni momenti, točno 
postavljena rojstva, kdaj gre kdo v rojstvo, ker se do stotinke sijaja momenta v naprej točno 
ve, kaj bo kdo naredil in kako bo naredil. In se mu znova pripelje takšna oseba naproti. 
 
Ta se spne z njegovo odposlano energijo in se znova združita. In takrat nastane obtežitev.  
Se pravi, ta, kateri je bil zloben, je oddal program, to energijo, to kepo energije. Ta se je 
pripela na nekega dobrega in sta se skupaj spojila. Nastane priteg in posameznik pride v 
bližino, na primer zlobnega ali spreminjajočega.  
 
V trenutku se v njemu zbudi program: »Vau, to je to, kar jaz iščem!« In v trenutku bo on 
pričel paziti na ta cvet, da bo on dober in v momentu bo temu vsemu vse poskušal dati, da bi 
mu ugajal. In to je moment, kjer se duša zbudi, kaj je prav in kaj narobe. In če še tedaj dela 
slabo in se prične on ozaveščati, kaj naredi dobro, kaj naredi slabo in se prične zavestno 
popravljati, brzdati ali nadzorovati, pride do vračanja energije nazaj. 
Torej, tista odposlana kepa se iz posameznika, kateri jo je dopustil, da ga je prelila, izlušči in 
se dober spomin ali dober pečat, ker je bil povezan s tisto dobro energijo, zlije nazaj in 
takšen posameznik se prične graditi in spreminjati. Prične postajati dober. Vsaj trudi se biti 
boljši in najboljši, kar pomeni, da zavestno prične paziti na to, da bo dobro postavljal 
program. 
 
Žrtev je znova posameznik. Navidezno posameznik, kateri je bil dober. Tako kot ste dejali, da 
tisti najbolj trpijo. Da. Najbolj trpijo, ker imajo pot potrpežljivosti, zorenja in čakanja. 
 
To so običajno zelo modre duše, katere točno vedo v podzavesti, ali v zavesti ali v 
notranjosti srca, da želijo pomagati in da ne želijo nekoga izpustiti vsaj toliko časa, da se 
nekdo zbudi, potem odidejo iz njegovega življenja. 
Se pravi, del svojega življenja takozvano žrtvujete, darujete, vendar točno veste, da boste 
odšli. 
 
V momentih, kjer so dobre duše postavljene kot prebuditev, so one v kasnejšemu času, če 
so pravilno in dobro izpeljale svoj dogovor, nadgrajene tudi z nesmrtnostjo. 
Nesmrtnost pomeni, da se ohrani popoln spomin popolnega vsegá.  
 
Torej, posameznik je živel na Zemlji. Bil je dober. Bil je srčen. In je živel brez duhovnosti, ker 
je duhovnost bila njegova ljubezen. Se pravi, je le bil ljubezen, je bil le potrpežljivost. In 
takšnim dušam dobesedno sije ljubezen iz oči, iz obraza. Imajo mile poteze, mile energije, 
milo nekaj, kar vas nikoli ne zmoti na obrazu ali na postavitvi, ampak vedno znova pritegne 
vaš pogled. 
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To je prvo znamenje, da je duša zelo modra, ker ima zelo mehko postavitev. In to je tisto, s 
čimer si duša, dobra duša ali tisti, kateri je bil žrtvovan na Zemlji, končno zmore odpreti 
vrata, da odide drugam in se več ne reinkarnira. 
 
V takšnih momentih so na koncu poti te duše nadgrajene. Vendar, v fazi življenja pa 
izgleda zelo krivično, zelo boleče in zelo nepošteno. In dejansko se vidi, da tisti, kateri so 
dobri, najboljši, najbolj trpijo. Da. Zato, ker imajo najtežjo odgovornost – spreminjati svet 
okoli sebe in ostati odsev, slika, kakšen je in kakšen mora biti svet. S tem ustvarja spomin 
in oddaja frekvenco.  
 
In vi se tudi morda v razredu, v šolskemu sistemu spomnite nekoga, kateri je bil mili, tihi, 
preprosti v ozadju in se ga vedno znova spomnete. 
Na drugi strani se vedno znova spomnete največjega nasprotnika. Se pravi, dva pola. 
Sredinskih polov morate že zelo razmisliti, koga ste imeli v razredu, da se spomnete. Torej, 
vedno sta dva nasprotja. Tako je postavljen sistem zaradi spominov in zaradi spreminjanja 
programa. 
 
Na koncu poti pa so prav te duše, katere so modre duše, nadgrajene, da zmorejo oditi iz 
zemeljskega sveta. Kar pomeni, da na koncu koncev, v končni poti dobijo pa pot zmage in 
tistega vsegá, zaradi česar so oni tudi iz usojene poti tudi prešli.  
In običajno te energije, katere so najbolj čutne, najbolj srčne, najbolj iskrene, živijo pot svoje 
lastne usode, torej spomina, kaj so si izbrali predno so se reinkarnirali, kaj so se dogovorili, 
da bodo kot usmiljenci naredili. In v bistvu te svetle lučke so spomini, da se mi vedno znova 
lahko spomnemo in da nikoli in nikdar nihče ne more opevati, da ni dobil priložnosti okusiti 
nekaj dobrega ali nekaj slabega. 
 
To je pač pot zorenja in vse se sestavlja na bazi materije. 
V času življenja je to najnižja točka, najtežja točka, a najbolj čaščena.  
 
Zakaj? 
Ker s tem spremenimo zapis materije, torej vseh bitij, kateri sestavljajo materijo, ker ste to, 
kar ste, ker podajate, spreminjate ali ste odsev, ali pa le programirate njih, spreminjate zapis 
vodne Sirharjune. Se pravi, vodna Sirharjuna ali vodna duša je sestavljena zopet iz milijonov 
milijardnih deležev, se pravi, njim spreminjate program ali pa ohranjate spomin, če ste čisti, 
takšni iskreni in predani. Ne glede na to, kakšna je vodna Sirharjuna spreminjate konstrukcijo 
črevesne duše, konstrukcijo ali energijo zapisa sive duše, katero poznate, katera izstopa in še 
marsikaterih drugih deležev, na katere je nekako povezana frekvenca vibriranja, da se s 
takšno hitrostjo ustvarja energija, da se ustvarja zvok. Zvok vleče skupaj energijo in nastaja 
materija. Materija pa je povezovalna vseh struktur energij skupaj in skupaj vas sestavlja zvok. 
Zvok je frekvenca spomina, torej, vse to se prepleta in spreminja. 
 
Tako, da, ne glede na to, kako je hudo na Zemlji ali v času določenega življenja, pride nagrada 
za vsakogar. 
 
»Hvala za tako izčrpen odgovor.«  
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Prosim. 
 
»Se pravi, potrpljenje, zaupanje, hoditi po poti svojega srca in moč volje?!« 
 
Točno tako. 
 
»Hvala.« 
 
Tako, da, biti to, kar ste – to je bistvo vaše zmage. 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Zahvaljujem se za današnje predavanje in vse, kar nam dajete. (Jasara) Moje 
vprašanje je, bi pa bilo na temo sveta brez denarja. Zdaj je denar zelo neenakomerno 
razporejen po svetu. Kaj se bo potem zgodilo? In, ali lahko to mi pričakujemo že v našem 
času? Hvala.« 
 
Vi ste generacija, katera dobesedno se ozavešča in se spominja, kaj so delali dedki in babice 
in kako so živeli. Hkrati vidijo in vidite, kako so živeli vaši starši in kako morda še živijo vaši 
starši. Ste generacija, katera vidi, kako živijo tukaj in sedaj oni sami ali vi sami. Hkrati gledate 
na to, kako živijo vaši otroci ali tisti, malce mlajši. In ste generacija, katera zmore še videti 
morda tudi nekaj, kar je za njimi. 
 
To pomeni, da skozi te večplastne generacije ozaveščate, kako so vaši dedki in babice živeli 
togo, a hkrati v neki navidezni harmoniji. 
Hkrati vidite in ozaveščate, kaj so vaši starši, po vaši presoji, delali slabo ali delali dobro. 
In hkrati vidite vzorec od vaših staršev ali prednikov in jih vi zmorete spremeniti ali ohraniti. 
Skozi to vi dejansko vidite svoje delo na svojih otrocih, kar pomeni, da postanete odsev 
spremembe tistega, kar pač dajete naprej med otroke.  
 
Torej, ste generacija, katera vidi predhodno, vidi sedanje in vidi nekako za naprej. Kar 
pomeni, da ste generacija, katera zmore pretehtati vsa polja. To pa je nekaj, kar je najbolj 
bistvenega. 
 
Če ne ozavestite in ne vidite, da vas ničesar v življenju ne moti in delate isti vzorec, katerega 
so delali starši, stari starši ali katerikoli drugi in vi živite dobesedno enako, pomeni, po vsej 
verjetnosti, da ste navidezno zadovoljni z vzgojo ali s postavitvijo, katero imate. In z vami 
navidezno ni nič narobe. Ampak, ste še vedno ujeti v programu, v kateremu ste se spotaknili, 
so vas postavili ali vzgojili, vse dokler se nekdo v verižnemu členu ne bo uprl. Običajno so to 
vaši otroci. 
 
Sodobna generacija otrok je postavljena za to, da ozavesti in da zavestno spreminja 
program. 
 
Kako zavestno spremeniti program, je zelo preprosto – upreti in biti ne tisto, kar drugi 
hočejo, ampak biti to, kar si v resnici in si želiš, je prva in osnovna sprememba slediti 
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samemu sebi. In to pomeni, da, če bi vi otroke samo spremljali pri rasti in vzgoji in hrani, bi 
videli, da se vsak otrok pravilno, zdravo prehranjuje. Vse dokler mu vi ne zbalansirate 
nekakšnih programov, da je morda bolje jesti več viki kreme, morda bolje jesti več 
čokolinota, samo tistega, kar je sladkega. Malce se šalim, ampak, vseeno.  
 
PONUDIMO OTROKU ZDRAVO IN NEZDRAVO HRANO IN OPAZUJMO NJEGOVO IZBIRO 
 
Se pravi, je otrok tisti, kateri točno ve iz hrane, koliko bo vzel in sprejel, dokler mu vi ne 
ponudite umetnega. Ko mu vi ponudite umetno, prav poskušajte, tisti, kateri ste še mladi 
starši in imate še čisto male otroke, kateri bodo šele posegali po hrani, naredite zelo 
preprosto.  
 
Pojdite na vrt in naberite različne strukture hrane. Dajte morda na nekakšno mizico in 
opazujte, kaj bodo otroci iz sadja, zelenjave in vsegá nabirali.  
Potem na drugo mesto ali na drugo mizico dajte pa umetno. Torej, vse, kar je predelanega. 
In boste v trenutku videli, kako je sistem postavljen, da dokler mu vi ne boste potisnili v roko, 
on ne bo vzel umetnega, ampak bo jedel naravno, ker dela po nagonu in občutju. 
 
Ko mu boste vi sladkali ali dali sladilo, mu boste v resnici dajali slabi program. Skozi to mu 
boste pričeli množiti neke bakterije, katere bodo posledično šle v rušenje telesa ali 
neharmonijo telesa. 
 
In boste videli, če boste otroka samo postavili med dve mizici, bo on vzel tisto, kar je 
naravno. Zakaj? 
 
Naravno oddaja energijo življenja. Vsak sadež, vsak plod oddaja frekvenco, zato sije.  
Ste kdaj opazovali naraven paradižnik, katerega odtrgate iz vrta, ima drugačno strukturo, ima 
drugačen vonj, ima drugačno barvo. Predvsem pa ima lesket. Umetni pa je takšen – pusti, in 
kot bi bil malce potopljen v neki vosek. 
 
In dejansko se vidi energija pri tistemu, kateri je sveže odtrgan. In to je tisto, kar je naravno 
in pristno. 
Vsi ljudje bi morali sebe dejansko delati po naravi, po občutku. Tako bi lahko v življenju 
izbirali med dobrim, med slabim. Slabo je običajno program nečesa, kar je umetnega, kjer 
vas peljejo. In to je tisto, čemur vi v življenju ne smete slediti. 
 
Vi lahko sledite umetnim postavitvam le toliko časa, dokler čutite, da je prav. 
Ko začutite, da nekaj ni več prav, da vam dela škodo, da vam dela breme, da vas duši in 
bremeni, to je prvi znak, da morate v zelo kratkemu času nekaj močno spremeniti, 
predvsem pa prerezati in se odmakniti od tistega, kar vas duši. 
 
Če vam je breme denar, se pravi, naredite rez, spremembo, način življenja, da boste fokus 
energije odmaknili od tega, kar je denar, ampak ga usmerili v nekaj, kar je življenje, kar je 
narava. Kar je ta postavitev. Ker skozi to boste vi sebe spremenili in boste sebe umirili, sebe 
sfokusirali na drugo postavitev in v trenutku vam bo pričel tekati denar – pritekati, ker se ne 
boste več z njimi obremenjevali. 
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Enako je z ljudmi. Enako je z duhovnostjo. Se pravi, vi morate dobesedno samo začutiti, se 
usmeriti v tisto in dobesedno vam bo življenje prineslo točno tisto, kar vi vzgajate, kar vi 
rabite, kar vi pridobivate. 
 
Izvolijo. 
 
»Prav prisrčna hvala in vas lepo pozdravljam iz srca (Jasa), ker sem lahko zopet danes z 
vami. (Jasara) Moj problem je vedno bil denar, zato sem danes dobila ogromno, ogromno 
odgovorov (Jasa), tudi neki, neki strahovi. Pomagali ste mi v tem letu, kar se tiče svoje 
poslovnosti, ker sem želela vse skupaj že zapret. Imam vašo podporo. Vsak dan sem vam 
hvaležna. (Jasa) Imam pa zdaj eno vprašanje. Nekje, pač, da moramo delat vse z ljubeznijo. 
Naj ne bo denar na prvem mestu, ampak, da delamo z ljubeznijo. In k meni je prišla ena 
gospa. Pravzaprav sem jo zavrnila, ker se mi je zdelo, da ne bom svojega dela opravila z 
ljubeznijo. In tu se mi zdaj poraja vprašanje, ali sem naredila prav, ker sem poslušala sebe 
ali je to potem zdaj, tak, pod narekovajem nek strah, ali je bilo prav, da sem, da sem to 
naredila? Ali je bilo to narobe? In bi vas prosila, da še naprej stojite ob meni, ob mojem 
delu vsi Tisti, vse Energije, vsa Bitja. Najlepša hvala.« 
 
Jasara. Ponižno sprejemam vašo zahvalo. 
Kar se tiče vašega dela – ne bi dejal, da je modro zavračati vsegá. Ampak, pri vas vidim nekaj, 
kot da ne bo delo dobro izpeljano, kot, da niste zmogli začutiti, da bi bili vi zmagovalni in 
dobro vse skupaj izpeljali. Prav neki strah je prisoten. Predvsem pa davnina.  
 
Pri vama je bila davnina. V davnini je bilo veliko neprijetnosti prav zaradi tegá, ker je ta ista 
oseba vas izpeljala na drugi mlin, če se Smem tako izraziti in ste bili vi zelo trpinčeni. 
Opeharila vas je za nekaj. 
In ko je ta oseba znova prišla do vas, je prišla z razlogom, zato, da bi popravila svoj spomin. 
Ker v davnini je nekako zašla zaradi določenih okoliščin, ne Bom poudarjal katerih, je znova 
prišla do vas, da bi popravila ali spremenila zapis.  
Ker ste jo zavrnili ali se odmaknili od tegá, ona ni prešla do te točke, a se bo splet okoliščin 
znova ponovil in se bo znova nekako soočala z isto postavitvijo. 
 
Tudi pri vas se zna še enkrat narediti nekaj podobnega, če se ne bo slučajno še ta oseba 
vračala nazaj, glede na to, da vidim, da se usojevalci odločajo prav za takšno postavitev zato, 
da si bosta obe nekako razbremenili določene zapise. 
Vi boste skozi to dobili več samozavesti, več upanja in zaupanja. Predvsem pa zmogli stati, 
da je morda samo toliko kot dobi, tudi najbolj prav. 
 
Vi niste tisti, kateri zmorete soditi in razsoditi, koliko je dobro, da daste ali da ona sprejema. 
Torej je pomembno tisto nekaj, da daste kot čutite. Da sprejmete in naredite, a hkrati njo 
lahko tudi opozorite. 
Zna se vam še dvakrat nekako izpeljati podobna situacija, vendar boste drugače odreagirali. 
Vi boste že v naprej povedali, koliko mislite ali čutite, da zmorete narediti v nekih 
spremembah in s tem boste osebo dobro postavili in bo oseba na to pripravljena. Kar bo 
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nastalo več, bo veliko več hvaležnosti in pristnosti. Tako, da, samo zaupajte si in pojdite 
direktno proti svojemu cilju. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Prav lep pozdrav. Hvala za vse modrosti, (Jasara)  podporo, ki sem jo prejela v tem letu. 
(Jasara) Z vašo pomočjo se počutim dosti bolj umirjena in svobodna, kot še nikoli do sedaj. 
Po drugi strani, čeprav je to vprašanje zelo osebno, ampak se nanaša na točno današnjo 
temo, (Da.) se pa počutim tudi, na nek način ujeta. In iščem, iz situacije, v kateri sem, kako 
videt in prepoznat prave korake naprej in kje naredit spremembo?« 
 
Zelo preprosto. 
V svojemu življenju sebi postavite fokus, po čemur želite ali hrepenite kot vrsta dela. Se 
pravi, po tistemu nečemu, kar ste vi kot sanjali, kot hrepeneli ali se pretvarjali, da bi morda 
delali ali bili, boste pričeli realizirati svoje sanje. 
Skozi ta fokus boste vi sebe usmerjali v realizacijo in izživetje tistega, kar ste bili poslani. To 
boste delali z ljubeznijo. Posel, v katerega se spuščate, je potem ta ljubezen, pripadnost in je 
tako kot nekakšen hobi. Skozi hobi, navidezni hobi ali dodatno delo ali nekaj takega, kot neki 
konjiček ali kako drugače na Zemlji pač opevate, saj se razumemo, je to tisto, kjer se 
preusmerja energija. 
 
Ker vi nekaj delate z ljubeznijo, vsaka ljubezen obrodi sadove. In to vrsto delo potem 
dobesedno prične sebe, samo po sebi ponujati in pridobivate denar. In vi se nikoli več ne 
boste usmerjali na to, da boste pridobivali denar, ker boste svoj fokus usmerili v delo ali v 
tisto smer, kar boste vi želeli ali hrepeneli ustvarjati. Ker boste našli sami sebe v notranjosti 
nekega projekta, je to tisto, kjer vam posledično prične teči tudi denar.  
In skozi to se izravna ta energija in se naredi harmonija. Skozi to se tudi umiri nekakšen 
strah pred tem, ali bo dovolj denarja ali ne bo, ker vi več ne boste usmerjali fokusa, energije 
v pridobivanje denarja ali pa v strah, ali bo konec meseca dovolj denarja, da boste poplačali, 
da boste prišli skozi mesec in vse skupaj. Ampak boste vi dobesedno prenehali hraniti to 
polje in svojo energijo usmerili v to, da boste živeli svoje sanje. 
 
Zato so tudi otroci zelo razbremenjeni, ker otroci uživajo v svojih sanjah. Ker živijo svoje 
sanje. Zato imajo lesket na obrazu, ker so neobremenjeni. 
In vi mnogokrat pogledate otroke in pravite: »Joj, ko bi bil jaz še vedno otrok.« V resnici pa 
oni samo živijo tisti moment, svoje sanje, ker ves fokus dajejo v tisto, da uživajo v samemu 
delu.  
 
Če boste vi svoje delo usmerili prav v to, da boste uživali v njemu, bo denar posledično 
prihajal zato, ker boste vi gradili polje nad nulto točko in bo denar, katero je pod nulto točko 
energije, pritekal sam. Zato ker rastete zgoraj, rastete tudi spodaj in gre v harmonijo. 
 
In pri vas se kaže, v nekaj mesecih velika sprememba prav pri poslovnemu podvigu. Vi boste 
nekaj še dodali, kar vas bo neka oseba vzpodbudila. In vi se na dolgi rok zagotovo ne boste 
več tako obremenjevali za neko preživetje ali finančno postavitev. 
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Le pazite, ker boste potem, v nekemu momentu na preizkušnji. Ker, kolikor boste dobili, 
toliko boste porabili. In veliko boste dobili.  
In veliko vam bodo HOTELI porabiti. Hoteli porabiti! In skozi to bodite pozorni, da boste 
znali reči NE, da boste dotekli tudi novi dotok denarja. 
 
Ker, če ne boste enakomerno hranili te energije, boste videli, da znate potem znova imeti val 
ne dotoka denarja. Ker toliko, kot boste šli proti sebi in se pustili zmanipulirati in boste 
vedeli, da nečesa ne boste dobili, enako polje boste imeli izgube, ker določenih ljudi ne bo ali 
določenega programa ne bo izpeljanega, se pravi, bo toliko tudi odpustnega. 
In to vam bo šola, da boste res delali v fokusu svojih sanj. Tako, da, na dolgi rok pa ne vidim 
nekih res težkih, težkih prelomnic, kar se tiče samega denarja, v slabe postavitve. 
 
»Iskrena hvala.« 
 
Prosim. 
Jasara. 
 
»Srčna zahvala za vaša učenja, ljubezen, daritve. Iskrena zahvala.« 
 
Jasara. 
 
»Pozdravljeni. Tudi jaz se zahvaljujem za vse darove oziroma za to, da sem lahko danes 
tukaj. Se pa zavedam, ja, da si za vse sam moraš zaslužit, tako kot ste prej rekli, ne, z 
ljubeznijo, s fokusom. Me pa zanima, a je tudi obdobje te podpre, recimo? 2016 ste rekli 
enkrat, da je leto hudiča. Pa če bo zdaj kaj prijetnejše 2017, ne? (smeh) Ne, da se mi 
trudimo in delamo, ampak samo okolje nas že zadržuje tudi v tej smeri?« 
 
Zelo dobro vprašanje ali nekako modrovanje! 
Leto 2016 je res leto hudiča. Hudič vlada temu letu. In ne demoni. Ne Zemlja. Ne rajni, 
ampak hudiči. Kar pomeni, da ste že v takšni plasti, tako kot raste masa energije ali ljudstva 
navzgor, tako se prebija in podira v nasprotni pol. 
 
To pomeni, da bolj, ko boste rasli, prej boste prešli v ta vrh. In tako kot rastete navzgor, 
prebijate in osvobajate sebe navzdol.  
In ker ste ravno masovno v plasti tega leta, kjer mu vlada hudičeva energija, je to tako, kot bi 
bili na ladjici, na barki, polno valov. Kot bi vam nekdo že nekaj pokazal, vam nekaj dal na 
dlani: »Primi, primi, primi«, – aaaa, pa bi vam odpeljal. Še huje pa je, ko vam ponudi, pa vam 
da klofuto kot: »Kaj vzameš? A si si prislužil?« 
 
Torej, leto hudiča je najbolj fenomenalno leto. In veste zakaj? 
Zato, ker se vedno znova obračate nazaj, v sebe in pričnete iskati in kopati rešitve v sebi. 
 
Leto hudiča je zelo dobrodošlo zato, ker ste skorajda prenehali obsojati druge in ste ves 
fokus pričeli usmerjati v sebe – kako rešiti, kako se nekako ozavestiti in vidite, kako dogodki 
tečejo. 
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Tako, da, kot je gorko, je tudi dobro. Iz Naše smeri gledano, bi vam dali še deset let 
hudičevega leta. (smeh)  
 
Zakaj? 
Ne zato, ker bi vas sovražili, ampak zato, ker skozi to enostavno hitreje rastete in hitreje 
zorite. In to Mi potrebujemo. 
 
Hudičevo leto je izjemno, ker se pripenja v predel gležnja.  
 

Prav v predelu gležnja, se pravi, pod to kostjo, v temu 
zunanjemu in spodnjemu predelu, se pravi, v temu prerezu, 
je nekakšen pregib.  
 
 
 

 
In v temu centimetru je 
vpeta hudičeva energija.  
In tisto, kar je nižje, vas 
včasih žge v podplate. 
Imate občutek pekoče 
energije.  
 

 
Saj hudič ni v nebesih. Saj je hudič v peklu – vročina. Osnova. Se pravi, žge v samemu, uf, 
fundamentu? Ni fundament! Kako se? Osnovi? Osnutkom? Da. Tale slovenščina od Moje 
Lanike je res malce posebna. Domača! 
  
Vendar, to pomeni, da imate v podplatih, od prsta pa vse do predela podplata, se pravi, 
najtežje usedline in to, kar jih je ustvarila materija. 
 

To pomeni, da se v hudičevemu letu pobira usedlino iz 
podplata. Prav iz podplata.  
 
 
 
 
 

Najtežje je v temu predelu, kjer 
se dela ta črka »U«, kot ta 
pripogib ali upogib. 
 
 
 

To pomeni, da točno v temu letošnjemu mesecu se nahajate v teh zapisih vsi. 
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In več kot imate teže po materiji, bolj vas manipulirajo oziroma hudiči pritiskajo na to, da 
bi vi spreminjali pepel. 
 
Saj veste. Materija se upepeli, ali razpade ali sprhni. Ta energija nastane pepel.  
 

Od vašega telesa nastane običajno vse skupaj 
toliko pepela energije, kot je od vrha nohta, pa 
vse do tega pregiba.  
Ta energija se zgosti kot kepa energije in se 
vrtinči v podplatnemu delu.  
 

 
In to pomeni, da vse, kar je materija naredila – saj poznate, dotik, pogled, vzpodbuda, 
prijem, udarec, karkoli in od vsega tega, kar je bilo gorkega, se spušča usedlina v podplat. 
Točno v ta predel. 
 
Če boste vi kdaj gledali svoje podplate, boste opazili, da je različno obarvan predel. Kot bi 
ga prerezali.  

 
Enako kot dlan. Na eni strani je bolj svetla. Na drugi strani bolj temna 
in se vidi prerez. Prav barvno se spreminja in se barvno oblikuje. 
Ko delate z energijami, se naredijo takšne pikice. Bela energija. In 
nastanejo kot kepice. To je ta svetloba.  
 
 

Dober zapis po materiji se shranjuje po dlaneh.  
Slab zapis po materiji se shranjuje na tleh, na talni površini, se pravi, na podplatu. 
 
Ker je hudič v nižji frekvenci, se pravi, in to polje je nekako pod mrtvim poljem, kjer imate 
plast mrtvecev, plast razkrojevalcev, se pravi, plast tistih, kateri so v uničevalni ali v 
preoblikovalni energiji, kar so demoni, hudiči in še marsikatera druga vojska in postavitev 
izpod podzemlja, se vedno pripenjajo na podplate. Vse do gležnja. 
Zato imate mnogi dosti težji korak ali občutek, da imate nestabilno leto ali nestabilni korak. 
 
Tisti, kateri imajo izčiščene zapise, imajo občutek lahkosti v telesu ali v podplatu.  
In hudič ali hudičevo obdobje ali hudičevo leto je zelo fenomenalno leto zato, ker se izpod 
podzemlja posamezna bitja dobesedno spajajo s svojimi usedlinami ali pa s tistimi, katere so 
oni vodili. Zavisi na posameznika. 
 
In tisti, kateri so bili vodeni in so zašli iz poti, se pravi, se znova ponovno vračajo ali 
obračajo nazaj. To so energije, katere oni potem preko noči običajno prebujajo. Zato imate 
občutek, da se tresete izpod podplatov, ko sanjate ali navidezno spite v času noči. In vedno, 
ko nekako prehajate, ko spite, prehajate preko pleksusa na površje in lebdite na telesni 
strukturi.  
 
Če boste pozorni, boste vedno opazili, da ste vpeti v fizični podplat. 
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Ste v podplatu in lebdite zgoraj. Navidezno imate malo energije navzven. Se pravi, kot telo 
nad telesom.  A dobesedno ste vraščeni v podplat. Kar pomeni, če bi vašo energijo obrnili 
pokonci in jo obrnili tako nasproti, da bi podplat prijel podplat – se pravi, duša bi šla 
navzven, bi se razlila, bi se prijela podplat na podplat, bi morali celotno strukturo materije 
za nekaj decibelov znižati v frekvenci, jo spustiti v globino zemlje, bi v trenutku materija 
razpadla. Bi v trenutku vsak posameznik zmogel pobrati, kar bi hotel in telo bi izginilo. In to 
je nekaj, kar nekateri zmorejo z določeno frekvenco, ali premakniti telo ali ga prenesti telo 
na neko drugo lokacijo ali pa določene civilizacije celo doprinesejo, da telesno strukturo 
zmorejo razbiti in jo premakniti. 
 
In ker nikakor Nebo ne dopušča, da bi materija razpadala in da bi prehajalo do tegá, da bi se 
v času sna pričelo izginjanje, so vas nekako zaprli v podplatu, kar pomeni, da ste zraščeni kot 
podplat v podplatu in na ta način ste vi dobesedno samo prislonjeni in ste na nek način 
zavarovani. 
 
In tako hudičevo leto spušča posameznike navzgor do vas in vas potem tudi ženejo v 
spremembe, v preizkušnje, v skušnjave. Ampak, bolj, ko gre proti koncu letošnje leto, lažje 
vam gre. Kar opazujte to. Najtežje je že za vami. 
 
Sedaj je dosti lažje zato, ker se vedno znova že vidi rešitev. Vedno znova že čutite, da se bo 
nekaj dobrega izvilo iz slabega, pa čeprav v določenemu momentu ne vidite niti prst pred 
seboj. 
In to je ta sprememba celotne mase te energije. 
 
Naslednje leto ali prihajajoče leto ne bo leto takšnih preizkušenj, ampak bo dejstev. Se 
pravi, in bo veliko lažje, zato, ker bo za vas, kateri ste nekako v razumevanju in v 
spoznavanju že toliko dojeli, da se boste naučili življenje živeti, sprejemati.  
In ker zvišujete frekvenco, tudi razumete, tudi vidite, tudi zaznavate. In predvsem se bo še 
sunkoviteje izvijalo. 
 
Skorajda dve tretjini ljudi tukaj je v letošnjemu letu izživelo največ zapisov, kot bi skorajda 
celo to življenje izživelo. Imate občutek, da je vse strnjeno in se dogodki zelo sunkovito 
nizajo. Da. Predvsem zato, ker je hudičevo leto zadnja plast preizkuševalcev, kateri 
razrešujejo spomin. Torej, če samo malce logično pomislite. Če svet hudičev vlada, pomeni, 
da ste od zgoraj že veliko počistili, da se nahajate še v tej spodnji točki. To pomeni, da sebe 
vedno bolj razbremenjujete ali v bistvu razbremenjujete telo. 
 
In dogodki so tako kot v lijaku in se vedno sunkoviteje gibajo. Tako kot se Zemlja hitreje 
premika in je krajši dan, krajši čas in imate dogodke strnjene. Ker, tudi če v lijak, v tistega, 
katerega prelivate, na primer mivko, je tudi tako kot peščena ura, zelo počasi navidezno 
teče. In bolj, ko gre h koncu, bolj sunkovito se vije in izteka ta prah. Enako se dogaja v telesni 
strukturi.  Tako, da, še malo, pa bo tudi letošnje leto kmalu za vami. 
 
Izvolijo. 
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»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za vse, kar ste mi, prihaja, na mojo pot prinesli. 
(Jasara) Na predavanjih ste omenili, da mi živimo na poseben način. Živali pa, na primer, v 
simbiozi. Me pa zanima narava, kako živi? Grem po gozdu. Opaziš dva drevesa, ki se 
bojujeta za svoj prostor, svetlobo. Kaj je v njiju? Kaj podobnega kot pri nas, ne?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Poglejte iz drugega zornega kota v naravo. Če ena rastlina v naravi nima toliko vode, da bi 
preživela, ji druga rastlina ne odvzame vode, ampak ji dopusti, da pride do vode. 
 
Če opazujete sistem boste videli – je prostor, kjer je lahko suša ali je prostor, kateri je kot 
voden in je poln zelenja. Torej, ali je za vse dovolj ali pa je za vse premalo. Torej, rastline so 
si zmožne medsebojno deliti prostor in dopuščati druga drugi, da dobijo dovolj hrane, 
dovolj strukture in vsegá. 
 
Rastline ali drevesa, ker ste lepo opevali, da se bojujejo za svoj prostor. Po neki logiki naj bi 
vsako drevo naredilo svojo krošnjo. Torej, bi vsako drevo potrebovalo najmanj dvakrat toliko 
prostora kot je ono samo veliko, da bi se raztezalo, da bi dobilo dovolj sončne svetlobe, da bi 
dobilo dovolj vode, dovolj neke sence, dovolj hranil, dovolj vsegá. 
Torej, rastlina se je bila prilagojena oziroma pripravljena prilagoditi, da vse strpa na 
minimum. 
  
Vendar, kaj je bistvo vsegá? 
Vsako drevo, vsaka živa energija ali bitje – ni bistvo tisto, kar je zunaj, ampak tisto, kar je 
notri. Vsaka rastlina ali drevo ima svojega prebivalca ali dušo. Tu in tam Smo že kaj omenili. 
 
Če gledate oljke, oljke so edino živo bitje še na Zemlji, v vašemu rajonu, kjer se izrazito 
vidijo bitja, kjer se vidi energija obrazov, teles, gibanja.  
Enkrat si vzemite čas in se posedite v drevored oljk. Opazujte in občudujte oljke. Navzven 
bodo prišla bitja. To so čuvaji ali njihovi privrženci. Opazujte to, boste videli, kako je drevo 
celo izoblikovano in nastane živo. Kar gibati se prične. Morda Sem smešno opeval. Poskusite 
in boste začutili o čemu vam opevam. 
 
Enako se dogaja z rastlinami ali z drevesi tukaj na Zemlji. 
Vendar, ni bistvo življenja tukaj in sedaj, ampak je bistvo življenja, da rastlina ali drevo 
vzgoji svoje bitje, ker vsako drevo bo preko te energije premeščeno drugje. 
 
Zemlja, ko na Zemlji izživi to bitje drevesa in ga več ni, se njega preseli v drugo kraljestvo. Iz 
drugega kraljestva energije črpajo to strukturo bitja in ga usmerijo in ga znova 
materializirajo. 
To je tako, kot bi energijo ali dušo potopili v Andalo in postane vidno. 
 
Kaj pa ste vi drugega kot rudnina, kot prah, kot pepel, kot zemlja? Kako mislite, da ste sploh 
nastali in da imate vse sestavine telesa, kar ga imate tukaj in sedaj, tako zemlja kot tudi vi, 
čisto sami?  
Zelo preprosto, ker je to postopek, kjer se energija duše spusti in se prične vrtinčiti in 
transformirati. In se poveže z duhom ali dušo, se pravi tistega nečesa, kar se zapusti, se 
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prične paritveni, navidezni ples, vrtinčenje energije in se potopi v sunkoviti hitrosti v 
posebno rudnino, kot bi se v magmo potopila, se pravi, se energija posameznika spusti in 
dobesedno pretoči vse do središča in skozi fizično materijo in znova nazaj, da se napolni z 
rudnino. 
 
In zato potem vi, ko odhajate, nekako tisti, kateri odidejo ali kosi duše, se pravi, vedno 
zapustijo telo tukaj in sedaj. 
Ko pa pride do popolne transformacije, pa se vse vzame s seboj. 
 
Torej, bodočnost, tako rastlin, tudi tistih, kateri se ozko gibajo in trpajo zaradi takšnega ali 
drugačnega postopka, imajo to živo bitje v sebi. In to je bistvo. 
To je tisto, kar se bo preneslo drugam. Tako, kot se prenaša vsako mrtvo bitje. Na primer, 
čebele pri vas množično izumirajo in jih ne boste dobili nazaj zato, ker jih Mi pobiramo in 
prenašamo drugam. Zato, ker jih podarjamo svetom ali prostorom, kompaktnim energijam, 
kjer imajo harmonijo, simbiozo in mirno življenje. In s tem tudi plod življenja, diha in 
vstajenja funkcionira in teče naprej. 
 
Tako, da, v sistemu, kjer imate, ne možnost, da lahko morda rastline presadite, ker so gosto 
tkane in je nekako pregosto, male rastlinice poberite in jih prestavite morda drugam, da 
bodo lahko lažje vzklile, če tako začutite. 
Drugače jih pustite, ker tudi v najtežjih okoliščinah, na primer v gozdovih, kjer je močna 
gosta rast, kjer ne pridejo do neba, navideznega neba ali svetlobe, te bilke ali mala drevesca 
vzgajajo tega duha, katerega pa Mi ali pa katere druge civilizacije, katere pobirajo iz mrtvega 
polja ali iz življenja same materične narave tega duha, da ga odpošljejo in da na ta način 
spreminjajo ali preoblikujejo svet. 
 
Ker se takšna bitja medsebojno lahko v simbiozi sprejemajo, sobivajo, lahko nastaja nova 
vrsta. Gibanje energij, sprememba energij je osnova za to, da nastane nova vrsta. 
Na primer, tako kot vi križate določene rastline medsebojno ali pa delate preizkuse na 
živalih, kjer klonirate, mešate, mešetarite ali v samih osnovah, kjer so še morda sami jajčki ali 
osnove, tako nastaja nova vrsta. 
V resnici pa je najprej potrebno pomešati energijo. 
 
Kako lahko človek ustvari novo vrsto? 
Zelo preprosto. Ko prične razmišljati, kako bi povezal dve rastlini, najprej na nezavedni ravni 
poveže energije. In iz polja narave življenja, točno takšnih bilk ali rastlin, kjer so se bojevale 
za obstoj, oni poberejo energije navzven. 
Energije se spojijo, ker je ustvarjen namen in razmišljanje. In šele nato pride do 
razmnoževanja, do preizkusov na materični strani. 
 
Tako, da, vse je najprej na poti same energije. 
Izvolijo.   
 
»Pozdravljeni. (Jasa) Najlepša hvala za vse, kar nam dajete. (Jasara) Lani hvala, ker nam to 
omogoča. (Jasara) Imam pa vprašanje – denar in otroci. Sicer, jaz imam že odraslega sina. 
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Pa se mi zdi, da je to kar precej pereča tema. Namreč, dajat denar otrokom, plačevat 
zadolžitve. Kaj pravite v zvezi s tem?« 
 
Ho, ho. Zelo dobro vprašanje! 
Najprej, kar je, je bistvo, da se otrok zaveda, kaj si želi. Otrok si v resnici ne želi nekakšnega 
denarja, ampak, skozi denar si želi realizirati ali priti do svojih sanj. Kar pomeni, da bi vi 
otroke morali naučiti najprej živeti svoje sanje od malega, da potem kot odrasli ne bi 
hrepeneli po denarju. 
 
Torej, če vi želite kot malim otrokom spremeniti in prebuditi program hrepenenja svojih 
sanj, morate najprej to realizirati pri sebi. Če ne realizirate pri sebi ali vsaj ne ozavestite, 
kako postavitve energij tečejo, boste vedno opazovali, kako otroci nenehno ali pa že odrasli 
otroci nenehno trgajo in zahtevajo ali želijo denar za to, da vam ga pobirajo, vam nalagajo 
breme. Oni pa v resnici ne realizirajo svojih sanj, ker tekmujejo, primerjajo ali navidezno 
hrepenijo ali pa si ustvarjajo, kaj je dobro za njih, da bodo živeli v miru, da jim bo pritekal 
denar. 
 
Kakorkoli obračate tok, boste vedno videli, da denar vam vedno je postavljen vmes samo 
zato, da bi nekako prešli do umiritve, da bi imeli več denarja oziroma večjo svobodo. Da bi 
imeli več dotoka srčnosti ali umirjenosti, nenehnega nadzora od drugih, da se skozi to umiri. 
Se pravi, vse skupaj teče v to, da bi bili le vi, čisto sami. 
 
Kako pravzaprav otroka ali odraslega človeka sprogramirati ali spremeniti, da preneha ves 
čas nekako drezati ali nekako prositi ali zahtevati ali pa pričakovati denar? 
 
Zelo preprosto! 
Spomnite ga, naj prične iskati svoje sanje. Tisto nekaj, po čemer je hrepenel kot mali otrok, 
kot mladostnik, kot mladostna energija, ko je odraščal. Ko se je pretvarjal. Ko je upal, da 
nekoč, ko bo odrasel, pa bo tisto nekaj, skozi kar si bo pridobil nekako, ali sloves ali slavo ali 
svobodo ali harmonijo. 
 
In če boste dobro pogledali, boste dejansko videli, da je denar le neka vmesna energija, 
katera vas navidezno postavlja, da boste svobodni v sistemu, v kateremu se sukate. 
 
V resnici pa je svoboda vaše sanje, tako kot Sem predhodno dejal. Če boste vi nekaj delali z 
ljubeznijo, kjer boste uživali v temu, vam bo – kako pravi Lana: »Figo mar!«, za tisto, koliko 
boste dobili denarja. Ker boste zopet ves fokus energije in le ljubezni, usmerjali v tisto, kjer 
boste sebe radostili, živeli, hrepeneli, radostili sebe in vse okoli sebe, pomeni, da 
posledično priteče tudi denar. To je tako. Tako je medsebojno ta svet energije povezan.  
 
Da. Da. Da. Bom. Bom. Bom.  
Me že kar malce preganjajo. Jaz bi še kar na nekaj ducat odgovoril.  
 
Ampak, vseeno, samo še na ta fokus.  
Se pravi, vašemu sinu oziroma otroku prišepnite, naj se spomni, po čemu je hrepenel in 
skozi to hrepenenje prihaja do sanj. Njegove sanje lahko postanejo hobi ali konjiček. Iz 
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konjička ali hobija pride v realizacijo, v uživanje, v opazovanje svojega dela. In zopet bo 
opazoval in občudoval kreacijo svojega dela.  
Energija se bo vedno več usmerjala v to, v ta dotok. Energetski dotok se bo obrnil. Vedno 
več bo tega dela ustvarjenega. Vedno večje bo zadovoljstvo. In naenkrat potem pride tudi 
denar. Ker je to tako kot dam-daš.  
 
Ker Me že kar karajo, ker Sem res dolgi, vendar bi odgovoril še na kakšno vprašanje z 
največjim veseljem, vam moram pač prišepniti, da se moram posloviti. Zato ker nekateri, 
kateri so prešli danes samo zaradi postavitve denarja, vam moram prišepniti prav to. 
 
Daritve so bile danes podane prav v smeri denarja in to iz strani Bitij, kateri so vas v 
predhodnih življenjih najbolj obtežili. To pomeni, da so k vam, do vsakega posameznika 
prehajali nekako privrženci ali pa tisti, kateri so vas, ali pa bitja, kateri vas sodelujejo, sedaj že 
to poznate, najbolj nekako opeharili, so vam tistim, kateri imate izživeto karmo, podarili 
nekaj, kar so naredili kot kepo energije, katera bo lahko stekla naprej do tistega, katerega 
boste vi srčno začutili – morda med potomce, morda med rojake, med prijatelje, med 
sosede. Morda med šefe. Morda med tiste, kateri so vam dragi ali pa manj dragi. Se pravi, te 
daritve so pretočne. 
 
Tisti, kateri nimate karme izživete, pa vam Oni odvzemajo nazaj breme, točno vsegá, kar so 
oni v davnini zakuhali, postavili in vso tisto posledično težino ali bolečino. 
Kar pomeni, da je to en poseben dar, v kateremu so se ta bitja medsebojno povezala in prišla 
prav zaradi vas. 
 
Kdo je krivec za to? Ne Mi, ampak Naša Lana, fizično najmlajša med Nami. Ona je bila tista, 
katera je za vas to uredila. 
 
(ploskanje) Jasara. 
 
Tudi na fizičnemu telesu, če boste dobro opazovali, boste tu in tam zaznali zlati žarek, kot 
svetloba, katera se bo tu in tam prelivala po telesu. In točno tam se bo gibala ta daritev. In to 
je tisto, kar se potem spaja z zlatimi daritvami, tiste, katere vam tudi mnogokrat podarjamo v 
daritev, kot v spodbudo, da se spomnete in opomnete vedno sebe, da želite biti ljubezen in 
da greste v fokusu harmonije in simbioze. 
 
Tako ustvarjate lepši svet, lepšo lastno postavitev, lepšo lastno življenjsko energijo, katera 
vam je v čast in v ponos.  Tako ste v ponos sebi kot vsem tistim, kateri vas obkrožajo. 
Predvsem pa vašim nekakšnim oglednikom. To pa so vaši sledilci ali vaši otroci. 
 
Vsekakor pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan. 
Pozdrav. 
 
 
 
 
 


