BODIMO SREČNI
Vodi: Lana Praner, Vrhnika, 19. novembra 2016
Takole. Končno lahko tudi v Našemu svetu pričnemo. Malce Smo v zamiku, tako, da se vam
tudi iz Naše smeri malce opravičujemo. Vendar, tudi nam je nekako godilo malce odmika,
tako, da Smo se lahko vsi medsebojno vezali in povezali.
Najprej en srčen pozdrav vsem vam, kateri ste se zbrali pod Nami, pred Nami, za Nami.
Kakorkoli že opevamo, je vsekakor najbolj prav.
Srčen pozdrav vsem tistim, kateri ste se odzvali na Moje povabilo na naše druženje, na vse,
kar smo za danes ali za nocoj – pri nas je namreč že proti večeru prehajajoči čas, tudi
pripravili.
Danes Sem izbranec tudi Sam, da Bom sodeloval z vami tudi v prevodu, tudi iz različnih
Ozvezdnih jezikov. Kar 429 jezikov se medsebojno prepleta do Ozvezdnega jezika. Potem
gremo skozi baze Ozvezdnih jezikov, katere prevajamo še 369 različnih izrazoslovju ali
jezikov, kot pri vas nekako opevate. Nato se vse skupaj združuje in nekako 23 Bitij
medsebojno vezanih, je povezanih na Mene, da skupaj prevajamo in sodelujemo v zadnjih
treh jezikih: karkarjunščini, harjunščini, stari hebrejščini in slovenščini. Tako, da Sem zadnji v
prevodu danes Sam, še z dvemi ozadnimi povezavami za, kot pravite ali opevate: »Za vsak
slučaj ali vsak primer«. Tako imate nekako pri vas.
Moje imenovanje je preprosto le Oče Vnebovzetovstva. In danes Bom Tisti, kateri Bom
povezoval in podajal vso Besedo na vašo stran, na vašo usmeritev. Malce Bom
razbremenjeval ta prostor, tako, da bo tudi lažje za vas, ker bodo ravno pričele potekati
daritve. Tako, da, vsekakor je pomemben ta čas za to, ker Smo vam obljubili, predhodno
podali in pripravili in nekako usklajevali daritve na današnjo tematiko.
SVET LJUBEZNI IN LJUBEČNOSTI
Današnja tematika je tematika – nekaj najlepšega. Tako kot Vilinski svet, bi Si upal opevati,
tudi ta svet Ljubezni in Ljubečnosti.
Ljubezen je nekaj najlepšega. Vendar, večina od vas opevate, omenjate, se izražate – jo ni, in
ni in ni. Jo iščete. Jo posuvate. Jo nekako privabljate. Jo medsebojno usklajujete. Delate
marsikaj, da bi imeli ljubezen.
Vendar, ljubezen je nekaj svetega, svetlega in pretočnega.
Najprej se morate zavedati, da je to energija, katera dosega najvišjo stopnjo vsegá.
Ljubezen je enakopravna mera Razsvetljenja ali tik nad Modrostjo. Modrost, Razsvetljenje
je nekako energija skupnega povezovalnega tira, po kateri in preko katere se svet vsegá
izvija in prelevi.
Ljubezen je shramba. Je shramba energije, katero in iz katere črpate vi, čisto vsi – vse, kar
ste, vse kar bodete in vse, kar boste postajali.
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Bodite nekako razumevajoči. Bodite sledilni, da boste razumeli, zakaj je nekdo srečen, zakaj
je nekdo nesrečen. Zakaj nekdo izraža: »Ne dotikaj se me!« Zakaj nekdo izrazi: »Objemi me,
vzemi me!«
Ljubezen je namreč energija vsegá. Osnovna energija ali Izvor popolnosti, popolnega
sprejemanja, popolnega predanega vsegá.
Ljubezen je osnova za nastanek celotnega obstoja, da ste danes tukaj, kjer ste.
Če Nekdo ne bi imel toliko ljubezni v sebi, toliko brezpogojne predanosti, da bi se odločal za
pot sodelovanja, preoblikovanja ali samega prvobita, ne bi bilo ničesar. Ne bi bilo simbioze.
Ne bi bilo razumevanja. Ne bi bilo dopolnjevanja. Ne bi bilo ničesar.
Zakaj tako opevam?
Preprosto.
IZVORNA KODA, DVOJNO JEDRO
Bil je Nekdo, kot Bom dejal Vir. Lahko ga imenujete Bog, Boah, karkoli. Lahko ga imenujete
Brahma. Lahko ga imenujete Energija vsegá. Lahko ga imenujete Vir, Izvir. Oče. Popolnost.
Božanstvo. Ni pomembno.
Pomembno je, da je iz ene Celovitosti, iz ene Popolnosti, iz ene Predanosti nastala Izvirna
koda, po kateri se premikate iz večnosti.
Najprej je bil Izvor. Ta Izvor je pripeljal do točke, da sta nastala dva. Dva. Par.
Adam in Eva sta simbolizirana. To ne obstaja. To ni vir, da bi dejal, da je v obstoju imenovana
Eva in v obstoju obstaja Adam. Ne. To je v prevodu izoblikovanih enot.
Vendar, Adam in Eva v Ozvezdnemu jeziku pomenita DVA. Dva pa skupaj tvorita novo oblast,
novo popolnost. Ljubezen ju povezuje, da nastaja trojnost, da nastanejo tri točke vsegá.
V vesoljnemu stvarstvu je vse vezano na tri točke, na tri energije, zato je trojni stoliček
najmogočnejši, najbolj kompaktnejši. In vse v obstoju, v telesu, izven telesa, v ozvezdju ali
kamorkoli gledate ali pogledate, se povezujejo tri točke. Trije duhovi – tri energije. Skupaj
tvorijo karo. Tako Zgoraj kot tudi Spodaj.
Odsev zgornjega dela Ljubezni, kjer sta bila v Ozvezdju, kot Bom dejal, prispodoba Adama in
Eve, sta bila Izvornika.
Izvornika pomenita – ne živeča tukaj na Zemlji, dragi moji, ampak nekje, od nekod se je
počrpala Izvorna koda kot genetska preobrazba, iz katere se je preoblikovalo in vzpostavilo
dvojno jedro moškega in ženskega energetskega pola. Medsebojno ju je povezovala le
Ljubezen, popolnost in predanost. Iz njiju naprej se je pač razvijala Energija in to
simbolizira vaš prvobitni obstoj Adama in Eve.
Če Ljubezni ne bi bilo, ne bi bilo ničesar. Ne bi bilo drevja. Ne bi bilo ptic. Ne bi bilo ničesar,
kar se seli, prihaja ali odhaja. Ne bi bilo življenja, ker ne bi imeli čuta.

2

Ljubezen je osnovni vir vsegá, kar na sebe privablja energijo povezovalnosti in
ustvarjalnosti.
TRI ENOTE – LJUBEZEN, USMILJENSTVO, SKUŠNJAVA
Lahko bi Ljubezen imenovali Usmiljenstvo. To je enako polje. Se pravi, Ljubezen Zgoraj ali
prvobitna. V nasprotujočem se delu, enake mogočnosti je Usmiljenstvo, ko se Energija
spušča navzdol. Tako nastaja dvojna točka ali dvojna enota. Iz teh dveh dvojnih enot
nastane Skušnjava kot trojna enota, kateri je živi vir spodaj, v spodnji postavitvi.
»Brez ljubezni živeti ni!«, - tako vam opeva neka pesem. Zelo mogočna je.
Vendar, ker ste vsi ustvarjeni iz Izvora Ljubezni, morda le iz tistega, kar vam morda um in
razum sprejmeta – morda po starših, morda po starih starših, morda še kaj nazaj.
Vendar, pa vzemimo to osnovno enoto:
Ljubezen je usmiljena energija. Je potrpežljivost, je predanost, je harmonija, je
povezovalnost. Je vse, kar tvori novo moč nove postavitve.
Ljubezen v medsebojni prepletenosti z vsemi temi postavitvami preoblikuje svet. Na Zemljo
je umetno postavljena. Prvobitno zemeljski planet je bil samo oguljeni planet, poln vrenja in
tekočine magmatskega izvora. Ničesar ni bilo.
Nato se je energijo planeta premaknilo in ohladilo. Tako so nastali osnovni pogoji za življenje.
Kako ga ohladiti?
Preprosto. Z vodovjem.
Tako se je nastajala hlapovina. Iz hlapovine ali hlapov se je stekala energija navzdol in se je
pričelo tvoriti vodovno energetsko polje. Tako, kot bi dejali – manj je kompaktnosti, več je
vodovja.
Ne glede na to, kaj boste opevali, boste čez čas dojemali, da je svet planeta ustvarjen iz
enake strukture, enake težnosti kot vaše telo. Toliko kot imate v telesu, v telesu vodovja,
toliko ima planet ali Mati Zemlja vodovja.
Ko pogledate na površje boste dejali, temu ni tako. Ko boste malce pogledali pod površje in v
povezovalne tire spodaj, boste dojeli, da je enakopravna vrednost. Torej, kot se giba vaše
telo, se giba energija fizične strukture planetarnega ozvezdja. Kot se giba energija in
harmonija vas samih, se giba energija in harmonija Ozvezdja ali planeta, planeta Zemlje.
Torej, kar delate vi, se dogaja s planetom Zemlja. Kar razmišljate vi, se dogaja s planetom
Zemlja. Kar boste postorili, boste postorili planetu Zemlje. Kar boste na novo ustvarjali,
boste ustvarili tudi v planetu Zemlja.
Torej, vse se projicira. Zakaj?
Ker imate v sebi varovalo. Varovalo pa je telesna energija duše, materije, katero vi
izpuščate toliko časa, dokler niste enakopravni, povezani z vsemi duhovi, dušami in
energijami.
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ŠTIRI OSNOVNE DUŠE
Poznate, da je telo sestavljeno iz najmanj treh duš. Štiri so osnovne duše.
Torej, siva duša, katera izstopa in prehaja, odhaja in vas izpušča, je najvišja vibrirna enota,
katero vi poznate, s katero se vi lahko povezujete tudi kasneje. Če enakopravno
zaharmonizirate ali zavibrirate, se lahko z rajno dušo tudi povezujete.
Vendar, kako vedeti, ali ste na enaki stopnji kot je bila duša v sami materiji?
Zelo težko ali skorajda nemogoče, ker morate vibrirati enakopravno. Kar pomeni, da je svet
prepletenosti, preslikav in izraznih energij v svetu Zemlja zelo zatkan.
Druga energija je energija telesne strukture. Je duša telesa. To je tisto nekaj, kar vi
zapustite, kar se potem razčrviči in raztopi.
Najmočnejša energija je energija vodovja, je vodna duša ali duša Sirharjuna.
In zadnja duša, najmočnejša, je okostenela duša, je duša smrti, katero imate v sebi. Smrt se
skriva v vas samih. Ne prihaja in ne odhaja, ampak spi. Ko se vi prebujate, se prebuja tudi
ona sama. Ko vi zaspite, spi tudi ona sama toliko časa, dokler hlapovina ne razpada.
Če pa vi morda, po določenih energijah prestopate in skozi vibracije popolnosti in Božanstva
ljubezni, ljubečnosti, prestopate nek nivo, pa se prebujajo vse tri duše oziroma štiri duše za
vami.
To pomeni, več kot imate ljubezni v sebi, vendar, ne se Mi tehtati, kdo je bolj ljubeč! Ne
želim videti tegá! Ne rečete sebi: »Jaz sem popoln. Jaz sem dober. Jaz sem ljubezen.« Ne
delajte tegá, ker boste padli in zdrsnili nazaj.
Kako veste, katera je prava mera ljubezni? Kako veste, kaj ljubezen pravzaprav je? Kako
veste, v kateri meri ste res popolna ljubezen, ko pa nimate nikjer nobenega merila? Kje v
življenju ste popredalčkani, da veste, kje je merilo predanosti?
Vi kot zadnja živeča enota nimate kot zasnovna energija čisto nič od teh spominov, da bi
lahko nekako primerjali ali pa sebe iz spominov podajali. Zato bodite pozorni – ne delati tegá,
kar vam Bom nekako prišepnil. Vas Bom peljal skozi določene postavitve.
PREBUDITEV PRAVE LJUBEZNI
Pazite to!
Ko vi duhovno rastete, ko vi preprosto ste in ko vi sebe pretakate skozi gibe, skozi življenje,
skozi poglede, skozi dotike, skozi sproščenost, spontanost, prijaznost – se pravi, ko
preprosto samo ste, ste šele osnova za prebuditev prave ljubezni.
Prava ljubezen je enakopravna Viru ali Izvoru.
To pomeni, prava ljubezen je, ko se je nekdo sposoben spoprijeti, spoprijateljiti,
popolnoma predati, popolnoma podrediti, popolnoma prilagoditi, popolnoma spremeniti
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sebe, popolnoma spremeniti tebe ali kogarkoli drugega, se pravi, popolnoma delati v
predanosti, strpnosti in potrpežljivosti, čakanja in življenja.
Zakaj je to tako težko razmeti in doumeti?
Preprosto zato, ker bi morali biti Bog.
Bog ali Vir pomeni dati utrip, dati motivacijo, dati osnovo za nekaj več. Nikoli razmišljati.
Nikoli taktizirati.
Ko taktizirate, niste ljubezen. Ko gledate in ocenjujete, niste ljubezen. Ko pretkano iz strani
občudujete v takšnih, narekovajih opevano, niste ljubezen. Ko iščete napake, niste ljubezen.
Ko ste sposobni sprejeti in dopustiti, da nekdo stopi na vas, da nekdo zmendra vas, da vi
potrpežljivo čakate in dočakate, da posameznik dojame in doume, da se razume, zbudi in
prebudi, da se na novo zgradi skozi spoznanje, kaj je prav in kaj narobe, ste šele na pravi
poti, da ste ljubezen.
Zato Zemlja v preobratu ali v postavitvi vsekakor ima močno noto ljubečnosti v sebi in v tej
predanosti podaja sama sebe za vas.
V OKOSTENELI DUŠI JE SHRANJEN ZAPIS PRVOBITA NAŠE NAJVIŠJE VIBRACIJE LJUBEZNI
Najboljše energije ljubečnosti, strpnosti in potrpežljivosti se skrivajo v najnižji točki smrti.
Smrt ali okostenela duša je zadnja, najtežja in najbolj obtežena energija, s katero se nihče
na zemeljski obli ne želi soočati ali srečevati.
Prav ta duša ima v sebi, izza sebe ali skozi njo gledano ali pogledano, shranjen zapis prvobita
vaše najvišje vibracije ljubezni.
Kako veste, da ste Ljubezen, ko pa ne zmorete priti skozi smrt na drugo stran, preko nje, se z
njo dopolniti in zapolniti, da zmorete videti, kje je tista najnižja točka določene usedline
največje ljubečnosti?
Zakaj najvišja ljubeča točka ali shramba vibracije prav doli, spodaj, v okostenelosti ali še
globlje? Zakaj?
Zato, ker so energije, ker so bitja, katera zmorejo v sebi toliko ljubečnosti, toliko strpnosti,
toliko potrpežljivosti in toliko modrosti, da zmorejo sebe spustiti v globino in potrpežljivo
čakati, sebe postavljati in njih spreminjati. Njih čakati pomeni njih spreminjati.
Bistvo je, da nikogar ne prepričujete, nikomur ne dopovedujete! Ne prepričujte in ne
priporočajte! Preprosto duša dojame in razume in v trenutku postane odslikava vsegá.
Najvišja ljubeča energija je ujeta spodaj in ne Zgoraj, kar pomeni, da prav od vas najvišja
ljubeča energija se z vami poveže šele tedaj, ko prehajate obsmrtno izkušnjo, ko izstopate
iz okostenelosti ali iz ujetega telesa in vas energija življenja izpusti.
Ne zapusti, ampak najprej izpusti, da kot zasnovna energija zmorete priti na površje in pazite
to, sami sebe pobrati v najgloblji točki.
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Vedno pravimo in opevamo – zasnovnik je brez spomina, ker nima v
temu življenju ničesar.
Je le najvišja vibracija čistega kristala ali ljubečnosti tukaj znotraj, v
pleksusni energiji.

Kje je potlej drugi del?
Ko greste preko smrti, najdete svoj najvišji delež, kateri je spodaj in potrpežljivo čakate in se
spojite, ko se spojijo vsi Zgoraj.
Zanka, v kateri ste zatkani! Moč ljubečnosti je torej v najtežji usedlini ali skozi najtežje
prehode.
DUŠA LJUBEZNI
Vendar, Mi vas ne bomo peljali skozi to, da se boste vi sestavili s to energijo, ker je še niste
vredni. Ker, ko ste jo vredni, pride sama na površje skozi okostenelost, skozi portale v
prebavnemu traku, kjer je črevesna duša ali ta, dejansko energija telesa in vse, kar je
povezano s telesom, se potem dejansko pretaka v notranjost vodovja, se poveže z energijo
sive energije in nato prihaja pred vaše obličje.
Nekateri to energijo nikoli ne prebudijo. Večina od vas jo dobite tedaj, ko kot zasnovnik
izživite v popolnosti, v enakopravni enoti enakopravnega duhá.
Vendar, ko pridete do te enakopravnosti, ste vi mali, majcena energija, s katero se zlijete v
svojo ljubečnost ali ljubečo energijo. Ljubeča energija pa je duša ljubezni, o kateri ne veste
nič od nič.
Duša ljubezni je energija ali izvor, katera je v popolnosti ali v popolnih deležih shranjena v
varni energiji ali v varnih prostorih, do koder vi nikoli ne posegate.
Vi vedno posegate skozi meditacijo, odpirate podplate, rilčkate v globino, potujete proti
nižini, proti globini, a vedno znova pozabljate, da z ljubečnostjo, s tisto vibracijo energije, s
katero se odpirate navzdol, pobirate tudi navzgor.
Torej, če se vi želite spajati z Dušo ljubezni ali s shrambo vas samih kot zasnovnike, ne
iščite nje, iščite sebe v telesni strukturi in sama pride do vas.
Duša ljubezni se prebuja sama. Ker ste vi zgoraj, v zasnovni energiji – zasnovna energija je
energija, katera vibrira in se premika.
Energija ljubezni ali zasnovna energija prehaja na obličje, najprej srca,
potem očesnega dela, očesnega zrkla.
Ko pogledate človeku v oči, najprej zaznate toplino, ljubezen ali pa
sarkastičnost, neprivoščljivost, hlad ali prezirljivost.
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Torej, kar zasnovnik daje, kar zasnovnik ustvarja ali seje, je odvisno, ali privablja Dušo
ljubezni izpod najnižje točke v sebe in preko sebe.
Torej, zasnovnik je izvor ali odsev, preslikava od nekoga, od koder je nastala čisto nevtralna
Izvirska energija. Nikoli ni v povezavi z Dušo ljubezni, ker Duša ljubezni je shranjena ali bolje
rečeno, ujeta ali zajeta ali nameščena, ker sedaj veste zakaj – zaradi svoje predanosti in
potrpežljivosti, v točkah, v predelih, kamor vi nikoli ne posegate.
Ko se vi prebujate, ko vi pričnete ljubiti, spoštovati, ceniti in sebe predajati, se znotraj vas
prične odzvanjati energija. Lesket v očeh se vam izrazi. Toplina in milina vam zariše obličje,
obličje in poteze. Izoblikujejo se ustnice ali polnost ustnic. Oblika vaših ustnic. Vašo
iskrivost, igrivost ali nezadovoljstvo, hlad – vse to se izraža in zapisuje v obliki telesne
mimike.
Ko vidite nekoga, vam je nekdo po obličju topel, srčen in prijeten.
Ko pogledate drugega v obličje, vam je neprijeten, takšen, malce, kot bi se ga želeli
odmakniti. Vse to izraža ali zapis dokončnosti se izraža na obličju.
Obličje torej izraža, kaj boste dobili na fizični materiji, ko srečate nekoga, ko ga spuščate do
sebe ali pa ga premaknete od sebe.
Torej, kako spoznati?
Ne le po vizuelnosti, ne le po toplini oči, ampak tudi po srčnosti.
So duše, katere se preoblikujejo in skozi življenje rastejo in se dopolnjujejo, sprejemajo in se
preobražajo. Kar pomeni, ko se duša ali energija človeka ozavesti, kaj je prav in kaj narobe,
se zmore pričeti preoblikovati, transformirati in postavljati v novo obliko, v novo podobo,
v novo energijo. To pomeni, da skozi to energijo, prav skozi to energijo, karakterno sebe
spreminjate. Karakterna energija pa je tisto, kar v tistemu obdobju tudi izražate.
Strpnost, potrpežljivost je takšna tanka linija, do koder seže vaš korak.
To pomeni, da ljubezen je neomejena ločnica ali postavitvena energija, katera teče in teče
in teče. Vendar, da ljubezni ni konca in kraja, poskrbi energija zavesti. Energija zavesti njo
nadzoruje in ji pravi: »Dobro. Ti ljubiš. Ti sebe daješ. Ti sebe daješ v popolnosti. Da si morda
ženska in se daješ moškemu. Si ženska in se daješ otroku. Si ženska in se daješ rodu. Si
ženska in se daješ prijateljstvu. Si ženska in se daješ poslovnemu svetu. Se daješ naravi. Se
daješ hiši. Se daješ domu. Se daješ Nebu. Se daješ Zemlji. Se daješ in razdajaš. Vendar, Jaz ti
povem, do koder greš.«
LJUBEZEN
Torej, vi ljubite partnerja in se mu predajate. In vi ste brezpogojna ljubezen, ker ste
zaljubljeni. Ljubezen se vam rodi na očeh, na obličju. Po energiji. Pričnete sijati. Govor se vam
preoblikuje. Spremeni se energija vedenja in vsegá. Izražate, da ste zaljubljeni.
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Enaka, približna frekvenca je, ko dobite to energijo nazaj. Takrat se dve energiji združita in
postaneta mogočna energija predanosti ene celovitosti. Ta energija zmore sebe
transformirati, oblikovati, preoblikovati in to širiti naprej, med druge ljudi.
Ko ta energija doseže določeno stopnjo spoznanja, da se lahko razdeli med druge ljudi, jih
privabi in okužuje. Zopet se naprej energija vrtinči in prijatelji se dobro počutijo ob človeku,
kateri je zaljubljen, ker je drugačen, ker je spokojen, ker je miren, ker je hudomušen, ker je
igriv. In ta igrivost spreminja njih, ker jih sprošča. In oni se sproščeno vedejo naprej in se tako
sproščeno zopet žene naprej. In je tako, kot bi zglobek ob zglobek prislanjali, spreminjali in se
gibali.
DVOM
Takrat prihaja razumska energija in opazuje in gleda. Karma prihaja. Dobro. Stavila, sestavila,
srečala in spojila sta se. Sedaj ju opazuje. Dokler energija enakopravno vibrira v ljubečnosti,
ju vez ali ta umska ali razumska energija, zavisi, kdo prav sodeluje, pusti pri miru.
V momentu, ko eden od partnerja si želi drugega nadzorovati, nadzorniško vesti, pomisliti ali
podvomiti, v trenutku dovoli energiji uma ali razuma nadzor. Torej, dvom. Zopet nastane
dvom in tretja točka, se pravi, katera je točka, katera tvori zemeljski zapis.
Dokler vi ne dvomite, dokler vi ne, kako se izražate?, skenirate, pregledujete, opazujete, saj
se razumemo, je energija prosto lebdilna in samo ste.
Ko pridejo dvomi, vi že shranjujete energijo in pobirate ali zavirate energijo in nič več ne
tečete v tej energiji, ampak jo zaustavljate. Kar pomeni, da v trenutku, v trenutku
ustvarjate karmo.
In ko prihajajo dvomi, bi vi morali preprosto se posesti in se izraziti. Izraziti v eni, drugi ali
tretji postavitvi. Izrazite, zakaj mislite, da je temu tako, zakaj vidite, kaj opažate, se pravi,
in se dogovorite.
Potem dopustite, da zopet ljubezen steče svoje poti.
Morate vedeti, da dvomi izpodjedajo in rušijo stabilnost vezi.
In če se nekdo ustali in pokaže pravi karakter tiste dvojnosti, zunanjosti ali česarkoli
drugega in vidite, da vas ne posluša oziroma vas ne sliši, ne sodeluje, se ne povezuje, je čas
za odmik.
Vendar, kako se odmakniti, ko pa ljubite? Kako se odmakniti, ko pa želite in hrepenite?
Preprosto. Bodite v ljubezni toliko časa, dokler čutite, da cvetite. Ko ne cvetite, si podajte
dlani, se objemite in pojdite dalje. Dopustite živeti. Dopustite drug drugemu živeti. Ne
nadzorujte se. Preprosto se rokujte. Imejte se radi in pojdite vsak svoje poti.
Ko se v takšni harmoniji dva razideta, ker si nista lastniška in si nimata biti pravice
uporabljati lastništvo drug nad drugim ali podjarmitev drug nad drugim, se ti dve energiji
zmoreta v takšni ljubečnosti, v takšni globini modrosti, spoštovanja pretočiti naprej k
drugemu partnerju. Drugi partner znova dobi enaki vzorec. In tako se zavest, program
človeštva, postopoma spreminja.
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Ko pa vi v momentu, ko vidite, da vas nekdo ne ljubi več, ker ga ves čas pikate, ker ga ves čas
sekate, ker ves čas drezate, zakaj ni takšen kot je bil, zakaj ni takšen, ampak je drugačen,
pomeni, da ste nezreli. Pomeni, da nista več za skupaj. Da ste svoje že izživeli.
In temu se reče modrost – izpustiti nekoga, katerega vi ljubite in on morda ne ljubi več vas,
je to najvišja modrost vsegá.
Zakaj bi ga dušili? Ali mislite, da vas bo imel rajši, kot pa predhodno? Nikakor ne!
Ljubezni, tako kot smrti, se ne da kupiti, se jo ne da pridobiti, se jo ne da osvojiti. To je
samo program zaupanja – ali ste ali pa niste!
LAHKO SE NAUČIMO PROGRAMA BITI SREČEN
Dokler ste na bazi Zemlje ali zemeljskega življenja, prehajate iz različnih Ozvezdij, iz različnih
skupnosti, iz različnih programov – lahko umetnih, lahko neumetnih, lahko klonskih, lahko
takšnih, drugačnih. Se pravi, karkoli. Na Zemlji imate res veliko pestrost. Zato bi se lahko
naučili programa biti srečen.
Biti srečen pomeni dopustiti sam sebi biti to, kar ste in to dati na površje.
Kaj pa pomeni biti to, kar ste? To je prvi korak!
Če ste človek ali duša, katera je ves čas v pogonu in radi tekate in tečete in hodite ali
plavate, plavajte tudi naprej. Tecite tudi naprej. Skačite. Pojte. Se derite. Kričite. Delajte, kar
pač ste, v čemer uživate.
Ko nekoga spoznate in je nekdo drugačen od vas, pa pravi: »To me moti. Prenehaj biti tak!
Zakaj cmokaš za mizo? Zakaj ne znaš jesti lepo?« To je nekaj, kar mogočno moti – ne Bom
dejal koga?
»Zakaj imate predolge hlače? Zakaj imate kratke lase? Zakaj imate to? Zakaj imate ono?« In
že pričnete iskati, zakaj to ni dobro.
Najprej se zavedajte, da ne ocenjujte drugega!
Če vam partner ni všeč v kratkih hlačah in bi ga rade oblekle v dolge hlače, si poiščite
moškega, kateri bo rad nosil dolge hlače in ne kratkih hlač. To je prvi korak. Zakaj?
Ker s tem ne boste energijo usmerjale v to, da boste se živcirale, nervirale, besnele ali
rohnele, da imate moškega, kateri vas spravlja ob pamet, ker ves čas kaže noge in ga druga
dekleta ves čas gledajo. Morda ne samo dekleta. Morda še kaj več.
Ampak, kaj to pomeni?
Da na površje prihaja ljubosumje. Ljubosumje pa je nasprotje ljubezni. Ljubosumje pa je
tisto: »To je moje! To ni tvoje. To bo moje. To bom jaz gledala v postelji. To ne boš ti
gledala!« Kar pomeni: »Ne, ne, ne, ne – ne bomo delili! To bo moje!«
Ampak, dekleta! Vi si boste moškega dale izza hrbtišča, ker je to vaše. A po drugi strani boste
dejali: »Uuuuuuu, jaz bi imela tudi tistega.« Tisti ima malce daljše hlače, ampak tega s
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kratkimi hlačami pa tudi ne bi dale. Kar pomeni, da bi drugi speljale ali izmaknile, pa bi imele
dva. Zakaj ne, če so vsi za to, če je vsem lepo? Zakaj ne?
Ampak, ko vi nekoga ne izpustite, tonete v ljubezni. To ni ljubezen. To je nadzor. Nadzor je
manipulacija. Manipulacija je del Zemlje. Zemlja je pekel. Pekel je svet stvarstva
onostranstva, kamor sodite, potonete in sebe zajadrate in ste v svetu, kjer je ves čas samo
jokanje, kreg, nesporazum, potrpežljivost, ujetost in vse.
Torej, prva vstopna točka, da boste srečne je, da za sebe izberete moškega, kateri nosi točno
takšne hlače, kakršne so vam všeč. To pomeni, da ne greste do moških, pa ne rečete ali ne
omenite, da vam so pa všeč moški s karirastim vzorcem, pa jih bo ta moški dejansko dal na
obličje samo zato, da se vam bo pokazal, da je pravi moški in vas bo speljal pod odeje. Vse to
je le pretkanost. Igra besed. Manipulacija. Postavitev.
ENERGIJA HREPENENJA
Bodite pozorne!
Ko vi v sebi veste, kaj si želite in zahrepenite za tem, to tudi dobite. Zakaj?
Hrepenenje je energija, je polje, katero se gosti in gostinči okoli srca. To srčno polje odzvanja
vibracijo navzgor v Nebo. Nebeška energija se Zgoraj sestaja in enakopravno postavlja in
spaja postavitev in ustvarja film dogodkov v predčasju. Predčasje je Zgoraj. Predčasje se
spušča potem na vas in se znova dogodek v materiji ponovi. In ciklus je približno, približno
sklenjen. Torej, na materiji se znova ponovi. Iz materije izhaja, ker vi v materiji hrepenite, si
zaželite in dopuščate potu Višinskih energij, da vam pripeljejo energije, po čemer hrepenite.
Torej, se dve točki skupaj spojita.
In kaj je to?
Nič drugega kot tisto, kar ste nekoč že imeli.
Energija hrepenenja je spomin davnine, davninskega pretoka, od koder pač prehajate, kjer
ste pač bili in živo živeli. Vendar, ta drugi delež se skriva tudi v drugemu polju, se pravi, v
moški in v ženski polovici.
Torej, na fizični bazi je tretja, živa točka, v kateri se vi gibate in premikate.
Je torej ta energetski pol.
Če ste ženski, ženska, jo imate v moški energiji. Se pravi, imate to moško
polovico v sebi zlito in nekako vakuumirano.

Imate zato to dualnost ali dvojnost v telesu. Saj, to vam je že poznano. Ta drugi del od tega
polovičnega dela pa ima nekdo v sebi, se pravi, in se potem spaja.
Tako je na bazi živega življenja spojeno tri točke – se pravi vi, kateri zahrepenite kot
zasnovnik, se odda energija in se realizira in ponovi in se dogaja na fizični bazi do fizičnih
ljudi. Tretja točka pa je to spajanje tegá, kjer potem dobite kar vzgajate.
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Vzgajate pa to moško energijo. Če ste ženska, vzgajate moški pol. In ta moški točkovni del se
spoji z drugim moškim. Se pravi, ali s tisto polovico, kjer je pač shranjena v človeku.
To je tisto, gospa, ko imate v telesu razrez telesa. Imate moško polje in žensko polje. In
žensko polje je tisto, kjer se vi povezujete sami, moški del pa vzgajate v sebi. Zato imate
malce moškega, malce ženskega dela. In ta drugi delež od vas same, od ženske polovice, se
nahaja običajno v moškemu delu, v moškemu telesu. Vi pa imate samo moško polovico ali
kos, s katerim vi rastete. In ta energija se potem spoji z moškim, s katerim se bosta ti dve
polovici spojili in izrinili vašo žensko polovico. In tako vi lahko dobite v sebe drugo žensko
polovico in tako lahko ustvarite tudi čisto žensko, v izvoru tudi v telesu.
Že dolgo nazaj Smo opevali to. Le toliko, da se nekateri še spomnite na to.
Torej, trije deli, tri energije so torej tiste, katere povezujejo in ohranjajo to energijo.
LJUBEZEN JE SPREJEMANJE, POTRPEŽLJIVOST – POSTAVLJANJE MEJE
Ljubezen je sprejemanje, a hkrati tudi velika potrpežljivost. Vendar, kako vedeti, kdaj
postaviti mejo? Zelo preprosto.
Imate otroka. Otrok vas živcira. Vas ne posluša. Vas jezi in razjezi. A še vedno ga imate radi. A
znotraj sebe ga še vedno obožujete, saj je vaša kri, saj je vaša ljubezen, saj je vaše telo. Tako
nekako pravite ali opevate in ste strpni in potrpežljivi.
Vendar, kaj se lahko dogaja, ko pa vas otrok ves čas jezi? Le zakaj vas jezi?
Zato, ker je odraz vas samih, ker je vaša preslikava. Poiščite jo v njih! Če ni v vas, je pa od
partnerja. Povezava. Preslikava. To je tisto, kar vas jezi.
Kako spraviti to ljubezen v pogon med otrokom in med staršem? Zelo preprosto!
Spremenite se. Poglejte se in bodite preprosto to, kar ste. Prenehajte se skrivati.
Prenehajte igrati. Če ste takšni jezljivi – razjezite se in povejte: »Jaz se jezim. Jaz pač takšen
sem!« In se ozavestite, da morda pa ni ravno dobro, da se ves čas jezite, ker vas lahko
zadane tudi kap. Kar pomeni, da znova niste v harmoniji. Ampak se znova pričnete ozaveščati
in spreminjati.
Ljubezen je energija vibracije spreminjanja programa.
Če nimate ljubezni, ne boste ničesar spremenili, ker ne boste zahrepeneli, ker ne boste
pripravljeni nečesa narediti ali podariti. Nečesa ne boste pripravljeni nekako preusmerjati.
Ljubezen pa je energija, katera se pričenja v zasnovni energiji, se spaja s srčno energijo. Se
povezuje tudi z zatilnim delom in vibrira okoli vas kot nekakšna plošča, kot oljnata
energija.
Ko vi vstopate v prostor, v kateremu se predhodno, ste se že nahajali ali se nahajate, ali pa se
sploh niste nahajali, se pravi, zavisi od tegá, vedno pride ta energija v površino ali v prostor.
Zato se v prostoru naredi razbremenitev, osvetlitev ali energija harmonije, kjer nekoga vidite
in se ga razveselite. Kjer morda nekoga vidite in vas zagreni in kar pobegnete.
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Torej, najprej vstopa to polje.
To polje izdaja, kdo prihaja, kakšen namen je, kaj bo delal in kaj bo daroval. Vendar, ljubezen
je tista, katero od zgoraj počrpate navzdol.
LJUBEZEN IZHAJA IZ VILINSKEGA SVETA
Energija predanosti so Nebeške energije, katere ves čas skrbijo za harmonijo in za ravnovesje
ljubečnosti. Oni so Tisti, kateri so potrpežljivi in preko Instinkta ves čas sodelujejo z vami.
Zgoraj imate predana Bitja, kateri se prenašajo, pretakajo, prihajajo. Vas potrpežljivo
vzpodbujajo. Vas bodrijo in postavljajo.
Največja moč Ljubezni, katera je dostopna energiji Zemlja ali Življenja, je v Vilinskemu
stvarstvu. Vilinsko stvarstvo pa je tisto, katero je potem naprej predajalo na Andželinsko
stvarstvo. Ampak, Andželinsko stvarstvo je takšno vmesno, vmesna baza med Nebom in med
Zemljo.
Torej, Vilinski svet je tisti svet, iz katerega Ljubezen izhaja.
Vilini so tisti, kateri so prvobitni in so ustvarjalni. Z vso svojo Ljubeznijo energijo ustvarjajo
na dlani. Na dlani ustvarjajo misel.
TEHNIKA: KREIRANJE MISLI, PROGRAMA, KAJ SI RES ŽELIMO, PO ČEM HREPENIMO
Kako izgleda misel?
Zelo preprosto. Ko ste to, kar ste, podajate dlani pred obličje ali pred seboj. Se pravi, obličje
je sprednji del telesa ali obraza. Mi mu opevamo obličje.
Se pravi, energijo dlani daste navzgor. Energija se prične povezovati,
gostiti in vrtinčiti. Energija se prične preprosto povezovati. Zaznavate
energijo, tako kot pikčaste ali nekako pretakane energije, katera prehaja
v okolici ali v energiji po dlaneh.

Prične se povezovati z Zgornjim poljem. Kot bi pričela puhteti. Pa nič ne delate. Samo držite
in se energija prične kopičiti in pretakati. Vedno težja je. Vedno bolj gosta je.
Ta energija se jo čuti, kot bi jo hoteli tehtati. Lahko jo malce premaknete, malce levo, malce
desno in boste začutili praznino in lebdenje in iztekanje iz vaše strukture.
To je nevtralna energija – brez misli, brez fokusa, brez česarkoli. Je samo vir vas samih.
To je energija, katero vi lahko transformirate, oblikujete ali postavite.
Če se v temu trenutku pričnete povezovati in samo razmišljati o srcu, boste zaznali energijo
srca. Kot bi hoteli z mislimi videti srce in začutiti srce, se bo energija srca pričela
povezovati, prepletati in teči na površje.
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Zakaj iztekati?
Ker je vrtinčasta enota, ker je čakrasta energija in se vrtinči prav preko srca.
Energija se prične gostiti. Vedno gostejša je. Zaznavate jo preko srca. Gosti se in kipi.
Prične se povezovati z energijo pred vami. Ustvari se vez debeline in povezave – srce in
kepa ali energija nad dlanmi.
To je osnova.
Kako jo zaznati?
Lahko se premaknete malce bližje ali navzven se zaznava energija, katera se kopiči in ustvarja
pred vašim obličjem.
Če energijo zaprete kot tokokrog, kot nekakšna krožna energija, boste
v svoji energiji pred seboj ali pred obličjem, zaznavali vedno močnejšo
gosto energijo.
In ta energija ni nič drugega kot to, kar se izteka iz vašega srca in se
kopiči. Gosti se. Shranjuje se in ustvarja se.

Še vedno je čisto nevtralna. Je samo tisto, kar ste. Torej tisto, kar ste. Brez programa. In to je
tisto, kar ustvarjate ali vpenjate v to shrambo te energije. Zelo preprosto.
Sedaj lahko pričnete šele vmešavati um ali razum. Pričnete lahko razmišljati, kaj si želite,
po čem hrepenite. In v momentu zaznate, kako iz pleksusa prične teči vibracija, kot bi iz
trebuha iz prsi, iz tega sprednjega dela, pričela energija sebe transformirati. Zakaj?
Ker to je tisto hrepenenje.
V to ustvarjeno energijo vstavljajte samo TISTO, kar si res želite.
Ne razmišljajte, kakšne so posledice. Ne razmišljajte, kakšen bo program. Ne razmišljajte,
kako bo kdo na vaš program pogledal, ampak samo zahrepenite.
Takrat se začuti, prav nad, nekako v sredini želodčka, se pravi popka ali
kateregakoli dela, se energija steka v ta delni, enotni mir.
Ko se prične ta harmonija povezovati, se prične zaznavati, kako se energija
prične kopičiti, ne samo v širini, ampak v globini, kot bi pričela nastajati kepa
energije.

Vi še vedno lahko vstavljate različen program, kaj si res želite.
In v momentu, ko boste prenehali izražati svoje želje ali hrepenenja, se bo zaznalo, kako se
energija zavrtinči, kot kepa energije pred vami. Prične se vrtinčiti preko čaker in
hrepenenje ali fokus, kaj si želite, naj ostane v vašem umu in vašem razumu.
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Ohranite fokus in opazujte energijo, kako se vrtinči pred vami.
Povezuje se prav po čakrah ali po točkovnemu delu, kjer je predel od
popka, do grlenega dela, je pač ta srčni predel srčnega polja.
To je energija, preko katere vi vstavljate in ustvarjate tisto, kar želite
pridobiti. Ustvarjate to energijo.
Ko se energija dovolj zavrtinči, se samostojno odcepi in se odkotali kot bi bila milni mehur. In
če so dovolj velike želje ali hrepenenja in so iz vas, res, to tisto nekaj, kar si želite v globini, se
bo mehur pričel odzvanjati, vibrirati in pretakati kot milni mehur.
Iz polnosti nastaja milni mehur in se bo odmikal in prehajal vedno višje in višje in višje od vas.
Če se zgodi in dogaja, da vibracija energije, se pravi, ne zavibrira in se ne odvrtinči v višine
ali v višave, preprosto niste iskreno prosili, ampak ste bili samo v umu in razumu. Se pravi,
razmišljate in taktizirate, kaj bi bilo dobro za vas, da bi bilo za vas najboljše od vsegá.
Ne.
Vi morate iz notranjosti res zaznati, kaj si želite. Tisto hrepenenje, to dajte v ta program!
In če se zgodi, da ne zavibrira, se pravi, niste dali tega hrepenenja v notranjosti.
Ta energija se prične prosto kotaliti po zemeljski strukturi in običajno razpade, izpari in
izginja. Vendar, tudi ne gre v prazno zato, ker se energija kot brbončice nekako raztaplja in
ustvarja se meglica, prosojna meglica, katera oddaja posamezne signale in nato privablja, kot
lovilka, bitja Zemlje ali življenja, kateri pa so morda pripravljeni sodelovati in vam pomagati.
To niso vedno slabi. To so tudi tisti rajni, kateri morda ne želijo iti, ker nekoga čakajo, ljubijo
ali spoštujejo in so potrpežljivi. Se pravi, vse to se lahko odzove na takšno vibracijo.
Če pa ste dali samo prazno besedo, pa se že energija ne bo odvrtinčila, ampak se bo kar vila
in prislanjala na vas. Niti iz vaše avre se ne bo odvila.
Torej, to je energija, katero vi lahko ustvarite.
In na enaki način ustvarjajo Vilinci energijo na svoji dlani. Vendar z namenom. Se pravi,
ustvariš energijo. Veš, kaj si želiš, kaj si hrepeniš in kaj želiš podariti. In tako nastajajo
zasnovne energije, nevtralne energije in tako ustvarjajo lahko tudi vas in vas odpošiljajo v
različne postavitve, v različne energije.
To pomeni, da ste v Najvišji energiji ustvarjeni iz smeri Najvišjega od Najvišjega tisti čas,
kateri vas je res ljubil ali ljubil sebe ali vse okoli vsegá, da je ustvaril nekaj iz sebe in podal
naprej, v kakršnikoli pač preobleki. To je tisto, kar je zelo pomembno, da veste.
Takšna energija, katera se kotali in vrtinči, se lahko prosto giba tudi po Zemlji. Poskakuje kot
poln balon in se vrtinči in kotali. Te energije ne more nihče oprijeti. Če se jo oprime, se jo
lahko oprime z dlanmi. In ko želi ustaviti program, da morda lahko dá nekaj za skupni
program, če ni prava frekvenca, ga odbije. Duha dobesedno odbije nazaj.
Če pa je prava frekvenca, s kakršno ste vi prosili, pa se lahko posameznik zlije v ta mehur in
vstopi. In v temu mehurju lahko prosto vstopajo igralci ali bodoči igralci, kateri bodo
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pomagali tudi vam ustvarjati in kreirati ali pripeljati tisto, kar si vi želite. Vendar, bistvo vsegá
je, da je ljubezen, da je popolnost.
In kaj se dogaja?
Ko vi hrepenite po neki ljubezni, ko si vi srčno želite, vi dejansko ustvarjate energijo, ne da
bi se tega zavedali.
Nekateri dajete v molitveni položaj dlani in prosite in
rotite Stvarstvo, Stvarnika, Onostranstvo ali kogarkoli.
Včasih dajete dlani na površje k sebi in se oprimete in se
držite in molite in prosite. Pač, različni načini so v
različnemu trenutku, ko nekako prosite ali poprosite.
Takrat nevede ali hote oddajate vibracijo, energijo, katero vi lahko uporabite za kreacijo
novih postavitev. Zato ste včasih uslišani, včasih pa nikakor ne.
Če boste želeli biti uslišani, morate spojiti levi in desni pol, se pravi,
energijo spojiti ali tudi nekako približno na tej strani, da jo daste v okoliš,
ampak najmočnejša je takole vez pred seboj, proti Nebu. In šele kasneje
jo potem obračate in povezujete z energijo srca. In potem se odzvanja
energija naprej.

Ne pozabite!
Energija, katera je kot milni mehur, je lahko odposlana k točno določeni osebi, katero vi
želite morda tudi, ali poklicati kot telepatsko ali jo privabiti ali pa ji postati morda
zanimiva.
Vendar, s to energijo nikoli ne morete zasužnjiti, ker, kaj se zgodi?
Ko ta energija je ustvarjena kot balon, kot ljubezen, kot predanost, ta energija se kotalinči
po Zemlji in gre proti osebi, katera enako vibrira, enako hrepeni in si enako želi. In ta
energija kot balon se prisloni na njegov del njegove avre. In če je enakopravna energija, jo
avrični ovijalec spusti v sebe. Takrat se znotraj njegove avre prične paritveni ples. Energija
zavibrira. Moški morda začuti, da je ženska odposlala energijo vibracije in je postala
lovilka. In on prične iskati. On prične loviti. On prične opazovati in odda enak signal naprej.
Energija balona se lahko napolni z njegovo ljubečnostjo, z njegovo harmonijo, z njegovo
predanostjo. In ta energija kot balon se steče naprej in se odkotali, odskaklja ali prepotuje
nazaj do vas.
Ta energija se lahko potem enakopravno spoji znova v vašo avro in pred vašo avro ostane kot
nekakšen svetleči kristal. Kot bi nekakšno ovojnico dali pred seboj ali kristal naslonili v žele. Si
predstavljate?
Ta energija prične odzvanjati in se lesketati kot bi sonce poskušali ujeti v zrcalo. Zrcalo odbija
in enako oddajate frekvenco signala.
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Ko takšna ženska dobi takšen kristal, napolnjeno energijo, nalito ali vrinjeno na avrično
ovojnico pred seboj, se dva, ko se srečata, le spogledata in se zaljubita.
Enakopravna energija prične prasketati, se stekati in se spoznata, se zaljubita in sta si
enakopravna. Kar pomeni, da enako privabi enako. Zato ne ocenjujte, kakšni ste, kako
izgledate, kako postavljate, vendar samo bodite in zahrepenite.
Če nič drugega, skozi to dobite enako polje in se potem lahko izoblikujete in vidite, ali da ali
ne ali kaj podobnega. Torej, to je tisto, na kar bodite pozorni.
Če boste hoteli biti srečni, boste morali dobiti enako vibracijo na Zemlji. Kar oddajate, to
sejete, to požanjete, to pojeste ali pridobivate nazaj.
Energija sreče se torej steka v energiji hrepenenja, v energiji tistega, kar ste, v energiji
predanosti, strpnosti in potrpežljivosti. Vsegá, kar je vaša prvotna ljubezen ali osnova vas,
kot zasnovne energije.
Vendar, vam Moram prišepniti še nekaj.
Energija ljubezni je lahko različno tehtana, različno polnjena. Nekateri imajo več te ljubezni,
ker so jo morda tudi skozi življenja več podajali na površje in so bolj si upali biti ljubezen ali
predanost. Pač, preprosto vsegá, kar je bilo izbranega.
Takšni ljudje ali posamezniki so zelo topli, so zelo mili, so zelo dragi. Radi ste v njihovih
družbah. In to pomeni, da je tudi skozi življenje sito, skozi katerega se ta ljubezen polni.
Vendar, kje se polni in shranjuje ljubezen iz tega življenja? Zelo preprosto.
Ko vi sebe, kot zasnovna energija, pričnete prebujati, rastete. To poznate. Zasnovnik raste
in ta ljubezen iz tega življenja ga polni. V dovolj močni vezi se poveže srčna energija z
zasnovno energijo in zasnovnik oživi.
Več kot ima te energije shranjene v sebi, več kot jo transformira, višji je zasnovnik. Zato Me
prenehajte spraševati ali nekako zasliševati na kakšnih zasebnih povezavah, kako velik sem,
kako velika si. Točno takšna si, kot imaš veliko ljubezen, kot si jo podala – točno tako velika
si.
Ko vam opevam, da ste tako mali, se pričnete smejati. Nekateri jočete,
zato, ker ne želite biti tako mali. Potem bodite malce večja ljubezen.
Dajte malce več. Upajte si sprejemati malce več. Predvsem pa si zaupajte.

Torej, sreča je v vas samih. Dokler si vi ne boste upali zaupati, si ne boste upali narediti
koraka. Ne boste dopustili, da nekdo pride do vas.
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ENERGIJA KRISTALA LJUBEZNI
Sedaj veste, s čim si pomagati.
S to energijo vrtinčenja in ta energija vrtinčenja odda sebe in sebe pripelje nazaj. Postanete
kristal. Kar je pa najmogočnejšega, je pa to, da ta kristal na avrični ovojnici, pač tistega, kateri
to energijo odda, prične sebe polniti.
In ko se vsaj malo napolni, se, kot bi se iz
hrbtišča, iz sprednjega dela njega samega,
odprla energija nazaj na zasnovnika.

Ustvari se kanal. Zasnovnik se direktno poveže s tem kristalom. Kristal je energija. To je
živo bitje.
Jaz Sem ga tako imenoval – kristal, zato, ker se lesketa in lažje si predstavljate. Je pa tako kot
nekakšno zrklo ali nekaj podobnega izgleda v sprednjemu delu. In ko se polni, se ta energija
po cevi poveže na pleksusni predel, na zasnovnika in prične zasnovnik shranjevati to
energijo.
In ko jo prične shranjevati, zasnovnik prične rasti. Ko raste, zapolnitev teh energij pomeni,
da lahko zasnovnik postane samostojna enota.
Samostojna enota ali gmota pa pomeni, da lahko zasnovnik postane tudi duša. Ko postane
duša, postane samostojen, neodvisen od kogarkoli. Potem lahko izbira koga sprejeti, koga
ne sprejeti.
Zato je Zemlja ena od najboljših opcij vsegá, ker se zmorete izoblikovati. Pa tako zelo
preprosto je.
NAJVEČJA SKUŠNJAVA JE DENAR
A največja skušnjava je vam denar. Denar je sveta vladar Zemlje. Zakaj?
Ker denar je tisti, kateri vam dopušča, da jeste, ker drugače ne morete jesti, ker nimate
opcije, da bi jedli, če nimate denarja. Denar je tisti, kateri vam dopusti, da boste morda ob
partnerju spali v bolj luksuzni postelji, ker drugače ne morete spati, če nimate takšnega
denarja oziroma partnerja, da bo imel veliko denarja, da si boste lahko privoščili posteljo. Pa
čisto vseeno, tudi, če bo hladna in turobna ali osamljena.
Ker, če nimate denarja, nimate ljubezni, ker si ne upate privoščiti kaj drugega. Ker, če ste že
dosti visoko, si ne boste upali vzeti ljubezni nekoga, kateri je bolj skromen, pa čeprav bi vas
ljubil. Zato, ker pač je svet vladar Zemlje je pač denar – se tretira in rangira, kakšna so
oblačila in kakšna je njegova obutev.
Se pravi, če nimate denarja, nimate življenja, nimate obstoja. Je konec vsegá. Saj tega se
zavedate. Malce se šalim.
Vendar, kakorkoli že, dokler gledate kot osnova, da je osnova denar vsegá, ste na zgrešeni
poti.
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Vi ste osnova. Vi ste osnova hrepenenja.
Zakaj ne bi bili vi tisti, kateri bi izbrali? Zakaj ne bi bili vi tisti, kateri bi smeli biti srečni? Zakaj
ne bi bili vi tisti, kateri bi dejali očetu ali materi: »Stop. Tega si ne želim in tega ne dopustim!
In tega ne bom vzela od vas, ampak si bom ustvarila sama. Izbrala si bom drugega fanta.
Izbrala si bom takšnega, pravega korenjaka, kateri bo meni delal lepo. Ne, da bo odvetnik.
Ne, da bo zdravnik, tako kot ti!«
Kdaj si upate narediti to?
Šele tedaj, ko ste na svoji strani in v svoji poziciji točno prepričani, da si to res želite. To je
pa ljubezen.
Torej, ljubezen ste. Iz Ljubezni izvirate. Ljubezen pretakate. Ljubezen sprejemate. Ljubezen
znova oddajate.
SEBE MORAMO ZAPOLNITI Z LJUBEZNIJO, SEBE MORAMO CENITI
Kako sebe zapolniti?
Sedaj veste – z ljubeznijo! Ljubezen je tista, edina energija, skozi katero vi sebi postavite
ceno.
Ko vi rastete kot zasnovniki, postajate gosti, ker shranjujete spomine. Ker spomini so
energije. Energija je duh. Duh nad duhá se narije, nastaja duša in dušinska zmes.
Ko vi na Zemlji ustvarite močno polje te energije, te postavitve, se
odzvanja energija Zgoraj, se odpre polje, od koder prehaja energija
Ljubezni in po diagonali lahko se odpre kanal Svetlobe, kateri dobesedno
izbere vam pravega moškega, pravega partnerja, pravega prijatelja,
pravega človeka ali posameznika, kateri je tisti trenutek najboljši za vas.

Od njega na materiji pa se odbija po diagonali pod vas, globoko pod vas, enakopravno, kot
ste šli zgoraj v ljubezni, se je energija od fizičnega človeka odzvanjala navzdol.
Zakaj navzdol?
Ker je spodnja, tretja točka.
Torej, to so pa njegovi dvomi ali vaši dvomi. In ko vi vzpostavite dvome,
ali ste sposobni ali ste vredni, ali ste zmožni, se pravi, se povezujete s to
energijo.

Takrat je pomembno, da se zavedate, da se CENITE.
Brez vaše lastne vrednosti, cenitve, ljubezni, zavestnosti in zavedanja, da ste vredni, da ste
lepi, da ste popolni, da ste točno takšni kot zemeljska kreacija živega vsegá potrebuje, da
se razvija in zaključuje, boste dojeli, da ste pomembni. Boste dojeli, da ste mogočni. Boste
dojeli, da ste kreatorji. Boste dojeli, da lahko ljubite, cenite, spoštujete, objamete in imate.
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Torej, vse je prepletenost. Vse je v vas.
Zakaj nekateri zmorejo imeti? Zato, ker ne dvomijo. Zato, ker so prepričani v to, da bodo
imeli in da je prav, da imajo.
Torej, blokade, katere si postavljate, niso nič drugega kot dvomi. So spomini. So utrinki. So
signali, kateri privabljajo k vam enake energije – dvoumce, begavčke. Tiste, kateri ne
odhajajo in niti ne želijo v večnosti ostati. Torej, bitja, kateri vam posolijo in ne posladkajo
vaše poti. Zato bodite pozorni. Zato bodite modri.
DARITEV – KRISTAL ENERGIJE
V današnjemu dne Smo vsakemu posamezniku podarili takšen kristal
energije, kateri se bo pretakal okoli vaše avre in se namestil takrat, ko boste
zahrepeneli. Ta odbojna energija bo močno privabljala energijo odboja in
enakega polja, kot boste vi na svoji dlani ustvarjali energijo.
Dvojna energija se bo zgostila in bo privabljala točno tisto, po čemer vi
hrepenite.
To je kreacija Vilinskega stvarstva, Varvarinskega stvarstva, Jahvarjuna Jahveta Visočanskega
in Lanjuške, fizično zemeljsko ali Pranerjeve Gospode, katera je tudi sodelovala v temu
projektu in pretočila to energijo na najnižjo točko fizične baze fizičnega človeka, kjer je tudi
Ona še v tej strukturi.
Torej, to energijo imate kot odsev narinjeno in bo potovala in se gibala po vaši avri, dokler
vi ne boste zahrepeneli in se odločili, da boste sami sebi ustvarili novi program. S tem
programom boste oddajali in privabljali, da boste lahko srečni in ne nesrečni.
Bistvo vašega življenja je, da se ne spravljate na nivo, da morate služiti. Ampak bodite. Če
vam je lepo, bodite v tej lepoti, uživajte v tej lepoti. Bodite in preprosto samo radujte se.
Kadar začutite preproste blokade, obtežitve, da nekaj ni lepo in se morate zato zelo veliko
truditi, da bi bilo lepo, pomeni, da se najprej pogovorite z nekom, s katerim ste, da morda bi
bilo lahko še kaj lepo.
Če pa je nekoč že bilo lepo in se je skozi življenjski ciklus spremenilo marsikaj, se pa opeva,
da se je vse izživelo in ne morete več hrepeneti ali si želeti od partnerja točno tisto, kar ste
dobili pred 35-imi, 40-imi, 50-imi leti, ker sta bila oba drugačna. Oba sta imela drugačno
podlago, drugačno modrost, drugačen pogled, drugačno strukturo.
Torej, ne pričakujte in ne zahtevajte od drugega ničesar, ampak samo od samega sebe!
Ko boste pogledali na to postavitev, boste videli, da se enako odvija v poslu, v družini do
otrok, v prijateljskih vezah, v vseh postavitvah, v kakršnekoli se boste vpeli.
Ko boste morda v poslu in boste zahrepeneli, da vam pride tok denarja, res sebe spravite v
vibracijo obtoka gibanja energije. Spravite sebe v povezavo s srcem in dejansko potem
oddajte program, znotraj, za harmonijo in za ravnovesje.
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Ampak, prosite in delajte program samo v smeri, kjer se boste vi radostili.
Ne glejte na posel ali na radost, da morate biti na neki poziciji, da boste srečni, ker boste
popolnoma nesrečni. Ampak, dajte program, vtisnite v program spomin, pečat, kaj si res
želite delati, ustvarjati, kreirati, da vam pride pred obličje nekaj, kar boste radi delali, kar
boste z užitkom delali, kar boste z veseljem in radostjo podajali in sebe oblikovali.
Skozi to dobite denar, dobite prijateljstvo. Dobite dom. Dobite vse tisto, kar želite. Zakaj?
Ker je vir vsegá v vas samih.
Hrepenenje je torej povezava z ljubeznijo. Ljubečnost, ljubezen je duša ali energija, skozi
katero ali s katero se boste spojili, ko bo pravi čas za to.
Vendar, za časa življenja pa morate sami v sebi zbuditi, narediti, ohraniti, izživeti ljubezen,
da boste vi srečni in ne nesrečni.
Marsikdo opeva, da je Nam vsekakor lahko, ker Smo od Zgoraj. Verjemite, tudi Nam ni bilo
lahko. Skozi marsikaj Smo šli, da Smo se lahko pretočili do točke, da Smo danes tukaj, kjer
Smo lahko, da z vami lahko sodelujemo in da s ponosom gledamo preobrazbo, graditev vas
samih.
To je najmočnejša nota, katero dajete vi od sebe za Nas in Mi za vas. Ta medsebojna vez
sodelovanja, prijateljevanja, pripadnosti ali vezi je tista, katera je vir ljubezni, pripadnosti ali
povezovalnosti. To je tisto, kar daje kolesju življenje, da boste enako kot Mi, tudi vi.
Zakaj pa ne? Mi imamo vsega dovolj, zakaj ne bi imeli tudi vi? Zakaj od vas ne bi imeli naprej
tudi drugi? Točno toliko, kot vi hrepenite, želite in predajate.
Torej, vse je ljubezen.
Zakaj pa živali zmorejo predajati toliko ljubezni, pa ne uporabljajo denarja? Ne uporabljajo
prevoznih sredstev. Ne plačujejo nobenih suženjskih energij zato, da so na toplem, da imajo
lahko skuhano, ali ogreto stanovanje ali okuhano ali skuhano jed. Preprosto zato, ker ne
potrebujejo denarja, ker znajo živeti brez denarja.
Človek pa je vrsta, katera je umetno izoblikovana in postavljena. Spromovirana,
sprogramirana v plasti, da ne zorite, da ne dojamete, da ste sužnji in hrana vsegá. Zato
vam odvzemajo ljubezen.
Ko pa boste vi v sebi pričeli močno graditi to ljubezen, jo boste začutili, boste pričeli
prebujati dušo Ljubezni in bo ta sama pričela prihajati do vas in se bo spojila z vami.
V momentu, ko se bo sama pretočila do vas – ne iti skozi okostenelo smrt ali staričko s kosico
zato, da boste prešli do nje, nikakor ne! Nikakor ne! Tja ne hodite, ker tam ni svet za vas!
Tam je svet drugega stvarstva. Niti ni svet za Nas, niti ni svet za vas. To so druge postavitve.
Torej, vi sebe gradite, da postajate kristal, da postajate magnet in duša Ljubezni bo sama
prišla do vas. In vi boste sami sebe PRITEGNILI v telesno strukturo in skozi to sebe razprli.
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Ko boste prišli do te točke, da se bo duša Ljubezni ali Ljubečnosti spajala nad vami, se
prelivala z vami, ko boste to energijo v zasnovniku zbudili in jo gradili in dopolnjevali, boste
lahko postali, tako kot pri Lani Pranerjevi fizično zemeljski, Larisa Visočanska.
Torej, to, kar je Ona, lahko postanete vi, čisto vsi, ker imate vsi ljubezen v sebi.
Le ne razmišljajte, kaj boste skozi to naredili dobrega ali slabega nekomu drugemu, ampak
samo bodite. Bodite kreatorji svoje ljubezni in dobili boste ljubezen. Dobili boste
partnerski odnos. Dobili boste harmonijo. Dobili boste vse tisto, kar rabite, da boste srečni
in ne nesrečni.
Tudi denar bo za nekaj časa, dokler boste pač v zemeljskemu svetu. Ker pač Zemlja in Nebo
približno sodelujeta tudi v takšnemu konceptu. Ampak, Nebo za telo poskrbi v drugačnih
plasteh. Ampak tudi pridete do denarja, če ga boste pač tako željno želeli ali hrepeneli.
Nikoli pa v ljubezni ne zahtevajte. Ljubezen z zahtevami nikoli ni ljubezen. Je ultimat. Je
ukaz. Je Zemlja. Je podzemlje. To si pomnite in zapomnite!
Če vas nekdo ne ljubi – nič hudega, če vas ne ljubi! Če vas nekdo nima rad, nič hudega, če vas
nima rad! To je njegova postavitev!
Vas takšni ljudje ne smejo imeti radi zato, da bi lahko bili vi z njim. Vi boste imeli ljudi,
posameznike, kateri vas bodo ljubili, občudovali, sprejemali točno takšne kot ste. Tudi
tedaj, kadar boste podrli kupčka, kadar boste morda kaj drugega ušpičili. Kadar boste morda
kaj morda zasmradili, Bom dejal po domače. Se pravi, vas bodo sprejemali v vsej vaši
veličini in jim boste lepi, božanski in popolni. In tega ste vredni. In tega ste vredni. In zato,
dajte, osrečite sami sebe. Ne postavljajte si preprek, ker jih ne rabite. Vse ostalo je balast.
Nepomembnosti.
Pomembni ste vi sami, znotraj sebe. Zato si zaupajte in imejte se radi.
Mi pa vas imamo tako radi, da vam bomo dali malce premora, da se boste malce odpočili,
malce še razveselili. Pa se potem znova vrnemo in podružimo.
Pozdrav.
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Drugi del: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Končno smo tudi v Našemu svetu zopet povezani, tako, da lahko tudi nadaljujemo
oziroma nekako se povezujemo tudi znova z vašim svetom. Lepo, lepo pozdravljeni znova
nazaj.
V temu drugemu delu Bom Jaz kot Jorgovanski Vladni mož tudi nadaljeval to druženje
oziroma odgovarjal, skupaj z vsemi Nami v povezavi, tudi na vsa vaša vprašanja. Vprašanja, bi
bilo dobro, da bi se nekako držali morda na tematiko, katero so in je bila predhodno tudi
odprta ali opevana. Kdo želi prvi povprašati? Kar z besedo na površje. Tako, da kar izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Jasara. Zahvaljujem se vam za današnje druženje in za vse te daritve, ki
smo jih danes prejeli. Veliko ste že odgovorili v samem predavanju na moja vprašanja. Jaz
bi pa samo imela eno tako skromno vprašanje, če lahko mal poveste o rdeči svečki, ki je
danes prižgana? Hvala lepa.«
Rdeča svečka je nekako v povezavi s tematiko, prav nekako in karmičnih luščenj. Tematika
karmičnega luščenja je postavitev, v kateremu se izživlja karma. To pomeni, da damo prav
preko krvi, krvne strukture vse tisto, kar je preko krvi, tudi na čiščenje ali luščenje.
Za izživetje, namesto posameznika, se izbere drugo telo, druga energija. To je običajno Lana
fizično Pranerjeva ali Prunerjeva Gospoda. Na podlagi tegá, vsega prepletenega se izbira tudi
rdeča plamenica krvne strukture. Preko krvne strukture, rdeče plamenice, se odpirajo kanali
v sferi pekla. Sfera pekla je sfera, v kateri so žrtvovanja, so klanja, so nekako tudi poročne
vezi. Predvsem pa so obredi in cerkvene postavitve.
Vse, kar je bilo kdaj koli povezano s cerkveno religijo, z zaobljubami, predajami, nekakšnimi
takšnimi ali drugačnimi daritvami, darovanji ali žrtvovanji in je vpeto v fizično kri krvne
strukture, se uporablja rdeča plamenica.
Rdeča plamenica je tudi na bazi krvi, vendar se čisti preko krvne strukture, kar pomeni, da vsi
zapisi, vse energije, katere so shranjene v sami vaši krvni skupini, se iz tegá izvlečejo,
postavijo in gredo na izživetje drugega področja.
To so ene dosti težkih postavitev.
Najtežje so črne plamenice, preko katerih se čisti magija ali nekako najtežja postavitev.
Rjave plameničke pa se uporabljajo za pri že izživetih magijah in pri odstranjevanju spečih
bitij, kateri vam lahko tudi zagodejo ali pa nekako malce popestrijo kakšen dan, večer ali pa
kakšno leto. Morda tudi celo življenje.
Vendar, rdeče plamenice pa so prav na bazi živega fizičnega življenja.
Rumene plamenice se uporabljajo na bazi struktur, kjer se sežigajo energije – preko sončne
energije. Rumene plamenice se običajno uporabljajo za darovanje Soncu ali da se preko tega
kanala odstranjujejo in vračajo v nulto pozicijo najbolj poškodovana trupla telesa, energije in
vse, kar je nekako tudi podanega ali nekako odmaknjenega.
To so telesa, katera nihče več ne želi imeti v uporabi ali v ponovnemu rojstvu.
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Če bi šlo takšno strukturno delo v ponovno rojstvo, bi bil človek, posameznik ali kdorkoli pač,
zelo iznakažen. Takšni iznakaženčki, običajno ne živijo več dni, niti več let. To so tisti, kateri
se lahko običajno splavijo kar preko spontanega ali umetnega ciklusa.
Če pa pride do dokončne postavitve, pa so te, ta bitja ali pa tisti, kateri so, jih običajno
okronajo s stvori in so izobčenci družbe in so zelo zelo poškodovani in zelo trpinčeni.
Takšno energijo dajemo v darovanje ali žrtvovanje sončnega energetskega pola, kjer se
energija dobesedno stransformira, sežiga in se spravlja nazaj v harmonijo ali v ravnovesje.
Za takšen koncept imamo druge postavitvene delne enote. To ne čisti Lana fizično
Pranerjeva. Preko tegá nikakor ne, ker gre to v strukturo kamna, rudnin in vsegá. To je ta
drugi ciklus, kjer se ti izčiščeni ali pa pretočeni, iztočeni energetski duhovi, bitja ali energije
preprosto potem stransformirajo v polje. V temu polju so shranjeni in potem se pretakajo v
kamenine, skalovja, gore ali pač v neko rudo. Vendar jih nikoli več ne obujamo ali ne
spodbujamo k novi rasti. Morda čez milijonska, milijardna leta. Kdo bi vedel, komu bo prišlo
to prav čez toliko obdobij?
Modrikaste plamenice se uporabljajo za čiščenje vodne Sirharjune. To pomeni, da se vsi
zapisi, vsi duhovi, vse energije pretočijo navzven preko druge izbrane osebe, preko katere se
očistijo zapisi, spomini. To veste. Zapisi so spomini, katere je nekdo ustvaril. Lahko ste jih
soustvarjali v skupnosti, katera sedaj gradi telo ali pa ste jih dobili podstavljene. Ampak,
običajno so kar povezane s tistimi, kateri sestavljajo telo, so potem preko vodne Sirharjune
očiščeni ti duhovi ali te energije.
Milijone jih je. To so tako mali, drobni deleži, kot prašina vsakega spomina, če si to lahko
predstavljate.
In roza ali lila plameničke se običajno uporabljajo bolj za povezavo – ali povezavo z Vilinskimi
sferami, preko katerih tudi očistimo in postavimo energije vsegá.
In ne le to.
Bele plameničke pa se uporabljajo pri takšnih postavitvah, za povezavo z rajnimi. Se pravi, s
tistimi, kateri so že živeli na bazi Zemlje ali življenja in se potem tudi prepletajo naprej.
Tako, da, plameničke običajno izbiramo, tako kot rdeče, za sfere, za področja, za deleže,
katere uporabljamo, da pretakamo za vas izživete energije in jih vračamo v pozicije, kamor
pač sodijo. Dolgi proces.
Upam, da Sem nekako zadovoljil vaš odgovor. Izvolijo naprej.
»Lepo pozdravljeni. Najprej bi se zahvalila za uslišanje (Jasa), da lahko dobivamo in
prejemamo tudi daritve, ki jih nismo prejeli. (Jasara) Prosila bi vas, trenutno vidite, da
preživljam v službi eno hudo obdobje, da mi nekako pomagate, da bom začela delat
pravilne korake, da se ne bom zapletla še bolj v karmične zadeve. Vprašanje pa bi imela:
kako lahko svoj sanjski duh nekako kombiniramo s tem kristalom in nekako potem delamo
na sanjskem duhu? Saj nam je povedano, da sanjski duh nekako programiramo za eno leto
naprej. Hvala lepa.«
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Tukaj kot duhá, katerega odzvanjate v temu etru, se pravi, kot energijo tega balona, je ta
trenutek tukaj in sedaj. To je tisto, kar delate na kratek rok. Se pravi, kot da delate v nekaj
dnevih, v nekaj tednih. Ne gre to na nekaj let ali na daljšo življenjsko obdobje. Vendar, to je
tisto, kot bi šli k sosedu morda nekaj pojesti in se vrnili nazaj. Se pravi, to so ta kratka
obdobja.
Sanjski duh pa je povezava za bodočnost, za vstajenje, tudi za vstajenje po življenju, kar
pomeni, da je to gradnja v nesmrtnosti. Sanjski duh je nekaj, kar se gradi za bitja življenja
po vašemu prehodu in vam ohranja celoten spomin vsegá.
Vse kar gradite zavestno v spominu ali sanjarjenju, se bo preneslo v bodoče telo, katerega
boste imeli, ko si ga boste nekako tudi ustvarjali ali soustvarjali, predvsem pa tudi prislužili.
To pomeni, da v nesmrtnosti se shrani sanjski duh, ker to je osnova za vse od vsakogar. Tako,
da, to je nekaj, kar je res vredno postavljati, ustvarjati in kreirati.
Tako, da, kar zavihajte rokavčke! Se vam bo obrestovalo.
Kar izvolijo.
»Lep, srčen pozdrav vsem, Lani in Vam. (Jasara) Hvala za vse. Bi pa imela vprašanje v zvezi
s tem – vsak po svoje iščemo srečo. Pa se, pa smo malo zgoraj, malo spodaj ali pa velik
spodaj, kako pač. Pa sem se že večkrat ustavila pri problemu, kaj pravzaprav je usoda,
oziroma obsojanje, ne usoda? Obsojanje. Kaj pravzaprav po vaše pomeni to? Hvala.«
Kar nekaj je izrazov, katere uporabljamo – tako usoda, kot obsojanje, kot kreiranje, kot
marsikaj. Tako kot nekateri dajejo skupaj karma kot usoda, se pravi, je to nekaj, kar se kreira
ali postavlja.
Besede, katere Smo izbrali, so nekako približno vaše besede, da Smo ločevali polja ali
področja. Bom nekako na hitro malce preletel.
Karma, tako kot veste, je kreacija življenja, kreiranje živega življenja ali vstajenja, katerega
postavljate tukaj in sedaj, v temu življenju. To je tisto, kar se shranjuje kot zapis, kot prah,
kot prašni delec. Tudi v trenutkih, ko ste vi strpni in potrpežljivi. Morda tudi do trenutka, da
se kdaj, tu in tam, kaj zalomi in je potrebno počakati.
Ljubezen ali potrpežljivost vas ločuje na srčno stran. Nestrpnost ali jeza vas ločuje na desno
stran z zapisi, katere se zopet soočate z vami.
Zopet tehtanje, dragi moji.
Poskušajte biti ne tako zelo zagriženi, da mora biti vse na trenutek. Ne omejujte se!
Preprosto uživajte v življenju. Vedno je nekaj – iz slabega se porodi nekaj dobrega. Malce
za pošaliti ali malce za oklofutati!
Kakorkoli že, zavedajte se, da usoda je nekaj, kar ste spravili ali se nekako odločali, ko ste
bili Zgoraj. Se pravi, ko ste bili pred vstopom v živo življenje. Tam ste gledali postavitve in
ste videli, kje boste svoj doprinos lahko prinesli.
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Karma je življenje, ciklus, katerega postavljate kot sito, kot trenutki, kjer ste jezni, kjer ste
slabe volje, kjer ste srečni, kjer ste presrečni, ljubeči, potrpežljivi in strpni – vse nastaja
mivka, prah in prašina. Ustvarjate si svojo oazo miru ali nemiru. Ustvarjate si svojo Saharo,
puščavo pepela ali spomina. Kam se pretehta ta peščena ura je pač vaša izbira! Tako, da,
res bodite potrpežljivi.
Kakorkoli gledam, imate potem različne izraze.
Torej, usojeni, karmični – preprosto predani in vezani. Vse to je nekako prepleteno z
različnimi izrazi, katere Smo Mi malce iz slovenskega izraza postavili. Tako kot bi dejali –
utemeljili ali utemeljite nekaj, ko dorečete ali postavite. Lahko pa je utemeljeno zaradi tega,
ker je bilo že predhodno izživeto, ker je bilo to iz življenja pred življenjem ali pa nekako v
predčasju. To pomeni, da je bilo nekaj, kar je pred vami.
Besede, katere Mi običajno uporabljamo v teh prevodih, so približek tistemu, kar bi Mi želeli
opevati z besedami. Vendar, žal, imate slovenski jezik tako zelo tog, a hkrati tako zelo poln,
če ga le zmorete povleči iz davnine na površje.
Tako, da, ne se oprijemati vsake besede, katera je strogo ločena in jo ne predalčkajte, ampak
besedo začutite in plujte z njo skozi življenje. Boste videli, koliko vam bo lažje v vsakem
koraku, na vsakem mestu. To je tisto, na kar bodite pozorni.
TEHNIKA: KAKO RAZUMETI IN DOUMETI KAKŠNO BESEDO, IZRAZ, POSTAVITEV
Kadar kakšnega izraza ali kakšne postavitve morda ne razumete, ne doumete, nič se
obremenjevati s tem!
Poskušajte besedo videti pred seboj, tako kot bi jo
nekako razrezali in jo videli tik nad obrvmi, malce
spredaj, na tej liniji.
Besedo zaznajte in jo povežite v predel prsnega koša,
tik pod žličko.

Energija se zavrtinči in točno zaznate. Najprej se zazna, ali je beseda dobra ali slaba. Ali je
energija ali shramba v njeni notranjosti dobra ali slaba. Torej, vse lahko začutite, če samo
energijo besede, kot zapisano besedo, postavite pred obličje.
Tako lahko ločite in sami v sebi točno videti, vidite, kam katero področje sodi in posodi. To je
tisto, na kar bodite pri besedah, frazah ali usmerjenih energijah tudi postavljeni.
Jasara.
Malce Me nekdo kara, da Sem malce zašel iz tematike, tako, da bi prosil, da se malce držimo,
držimo tematike, na katero Smo se usmerili. Saj veste, Mene vedno malce zanese, pa
odgovorim, kljub temú, da obljubim, da ne bom. (smeh)
Kar izvolijo.
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»Lep pozdrav tudi z moje strani. (Jasara) In srčna, ponižna hvala za vse, kar nam, za vse
nauke, ki nam jih podajate. (Jasara) Res, hvala. Ti nauki iz današnjega predavanja so glede
na situacijo, ki sem jo imela v zadnjem tednu, dveh, meni bili osebno pisani kot na kožo.
Nisem stoprocentna. Gre za, šlo je za eno situacijo, ki je karmične narave. Nisem
stoprocentna, če sem vse naredila prav? Tako, da, če nisem, bi vas še enkrat ponižno
prosila za pomoč v tej zvezi. Moje vprašanje je pa povezano s to tematiko. Še enkrat:
karma – hrepenenje. Pokazali ste nam čudovito tehniko, kako hrepeneti in kako se morda
naša hrepenenja uresničijo. Moje vprašanje pa – včasih me je strah, kaj si smem želet? Po
čem smem hrepenet? Na primer, ravno zdaj, v povezavi s to karmo?«
Zelo preprosto. Po čem lahko hrepenite? Po vsem.
Tudi po sosedovi ženi, po sosedovem možu lahko hrepenite. Ni omejitve. Zakaj ne? Ker
morda prav vaše hrepenenje reši njega, da se zbudi in stopi naprej.
Torej, ni omejitev, po čem smete hrepeneti in po čem ne. Tudi, če bi rade imele tono,
morda zlata, oblačil, česarkoli – hrepenite, če vas bo to osrečilo. Boste videle kasneje.
Ni omejitev v željah. Tako kot v prošnjah, v hrepenenju – nikjer ni omejitev. Vse je samo
energija. Energija vedno vre iz vas, iz vaše notranjosti, iz vaše površine.
Tako, da, nikoli se ne obremenjujte. Ker, kadarkoli vklopite um in razum in pričnete
razmišljati, tuhtati: ali je dobro ali je slabo, ali je prav ali ni prav?, je že narobe in je vse slabo.
Zakaj? Ker dajete dvome v to, ali je sploh prav ali ne.
Preprosto.
Če si nekaj želite, si vzemite. Nič zato, če nekdo pripada nekomu. Ker, če bo padel na vaše
čare pomeni, da ni tako lepo tam, kjer je. Kar pomeni, da se zopet obe strani pretehtata.
Malce Sem dal takšen hudomušen primer. Vendar, se razumemo, kaj Sem želel nekako
prišepniti.
Tako, da, nikakor si ne postavljajte omejitve. Vaše želje, vaša hrepenenja so lahko
neskončna.
Kako bi bilo drugače, da bi bili Mi tukaj, če ne bi bilo Lanjuške, katera bi hrepenela, da bi
odreševala duše. Duše. Otrok, malega porekla, kjer si želi rešiti duše? Saj bi dejali, da je
malce, malce zasuknjena v napačne smeri.
Si predstavljate, kakšno hrepenenje morate imeti, da si poželite in upate poželeti – srečati se
z Nebom, srečati se z Bogom in ga povabiti na kavo, da vam odgovori na določena vaša
vprašanja? Kakšne želje, kakšna hrepenenja morate imeti, da dobite, da Smo danes tukaj,
kjer Smo?!
Torej, ni omejitev! Karkoli si poželite, to tudi dobite. Zato se nikakor ne postavljajte.
Energija je kreacija. Je kreacija duhá. Kreacija lahko lepega ali manj lepega. Vendar, tudi
tukaj ne morete tehtati – to je lepo, to je manj lepo. To je dobro. To je slabo. Nikakor ne!
Ampak, tehta se predvsem po temu, kaj zasnovnik je. In v zasnovni obliki ali zasnovnik se
stopi s tem, kar je navidezno manj lepo ali se spoji s tem, kar je navidezno zelo lepo.
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Torej, ni merila, kaj je dobro, kaj je slabo! Kaj je lepo, kaj ni lepo? Kaj je prav, kaj je narobe?
Kako boste vedeli, da je narobe, ker vaš otrok noče hoditi v šolo? Seveda je narobe.
Normalno, da je narobe – iz vašega pogleda! Ampak, morda, če bi imeli celoten pogled, pa bi
pogledali – koliko je bilo bolečine v temu življenju, koliko jo je bilo za nazaj; komu ali kaj in
zakaj se je nekaj dogajalo, da je danes tukaj in sedaj ta otrok na tej poziciji, bi dejali: »Kakšna
šola? Joj, kakšna šola? Odmaknimo jo, zrušimo jo.« Bi bili tako kot otroci: »Spravimo jo v
prah.«
Verjemite, ne delajte si ničesar. Poglejte. Samo sprejmite situacijo.
Včasih prihajate v situacije, kjer ne morete narediti čisto ničesar. Ste tako kot zvezanih rok.
Kot bi se energije obrnile proti vam. Pa se ne! Pa se ne!
Samo zapisi so prišli do točke, da se razrešujejo. Ampak, vi ste neučakani. In vi ste ozki in
ostri v pogledih in v svojih prepričanjih.
To, prepričanja, to je nekaj, kar je najtežjega!
To lahko povprašate Malo Lano. Pet let in pol jo je Nekdo zelo močno tresel in pretresal iz
Višine v Globino, da je dojela, kaj pomeni prav, kaj pomeni ne prav. Kaj pomeni dobro, kaj
pomeni slabo.
Ni tako enostavno. Najpreprosteje je samo biti in pluti. Nič spreminjati. Samo biti!
In ko vi živite, ko vi hrepenite, ko vi oddajate, se vse posledično odvija, ker se vse oddaja
okoli vas. In k vam prihajajo, se z vami spletajo ljudje, duše, posamezniki, kateri so enako
misleči ali pa vas začutijo kot enako misleče in vas zmorejo podpreti in zaplujete v skupne
poti ali smeri. Tako, da, nič si ne postavljajte omejitev. Samo bodite. In v življenju
poskušajte čim bolj uživati.
Vzemite življenje s polno žlico.
Vendar, ne Bom dejal – posezite po drogi, posezite po omami. Tukaj bi lahko dejal, da je
slabo. A za podzemlje zelo dobro! Kar pomeni, da tudi tukaj ne moremo ločiti, kaj je dobro in
kaj slabo? Torej, samo ste!
Če se želite omamljati in odpluti drugam, uživajte. Vendar, plujete tam, kamor je enako. Ali
pa se radostite in uživajte na drugačnih ravneh. Morda pojdite plesati. Boste srečali takšne,
katere plešejo ali se rade zabavajo.
Kakorkoli že, enako k enakim.
In tam, kjer vidite, da niste kos določeni situaciji, izstopite iz nje. Stopite korak ali dva
navzven. Stopite na breg in opazujte reko, kako pluje. Opazujte življenje, kako pluje.
Opazujte človeka, kako pluje. Opazujte, kaj dela in kaj se ustvarja s tem in se enostavno le
nasmehnite in si priznajte in dopovejte – to je njegovo življenje, njegova izbira, njegova
karma, njegov zapis. To kar je, pač je. In ga sprejmete in plujte dalje. Olajšajte si življenje. To
vam bo najlepše in najboljša popotnica za večnost in za vstajenje, ker je to spomin, s katerim
potem v večnosti kreirate tudi bodočnost.
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Kako boste živeli v bodočnosti, če si ne boste znali privoščiti sedanjosti? Kako boste zmogli
sprejemati Besedo Božanstva, Bitja, Energije, Življenje, živež vsegá, če boste imeli omejitve,
da je samo človek edina vrsta, živeča vrsta na Zemlji, na obstoju vesoljstva? Da je človek
edino živo bitje, zraščeno iz opičnjaka, kot vas učijo? Da je edina živa vrsta v razmišljanju in
ste pač samo edini in hkrati edinstveni. Tisti, kateri prihajajo, pa so pač od nekod odvzeti.
Tako vas učijo.
Kako boste lahko s tem umom in razumom prehajali, če ne boste čutili? Kako boste lahko
živeli z nekom, kateri je drugačen? Morda hodi po repu ali stopa po treh nogah? Kako boste
lahko živeli z nekom, kateri vas bo sprejemal in bo zmožen sprejeti vas, ker pa se ga boste
bali, ker bo drugačen? Ali pa bo kosmat in orjaški nekaj metrov, pa bo kot medvedek. Kako
boste živeli, če ste samo omejeni?
Zato se v življenju, v fizičnemu življenju naučite živeti, biti in obstajati. In sprejmite in
spustite.
Niste Bog. Niste nič. Ste samo energija misli in zavedanja. Predvsem pa energija misli in
zavedanja postane čutenje. Ko je čutenje, je hrepenenje. In zopet ste tam, kjer se kolesje
vrti.
Tako zelo enostavno in preprosto. A največji zaklad ste vi, čisto sami, ker se prav v vašemu
fizičnemu življenju, na fizični bazi spreminja vse od vsakogar.
Pa izvolijo kar naprej.
»Pozdravljeni. (Jasara) Srčna hvala za vse vaše daritve. (Jasara) Pride čas našega odhoda in
morali bi biti srečni. Pa nismo. Zajame nas strah in panika. Kaj lahko samo naredimo, da
bo ta prehod čim lažji?«
Eno izmed najlepših vprašanj Mojega življenja ali obstojanja. Bom dejal tako:
Česa vas je strah? Neukosti? Nevednosti? Ne zavedanja. Nerealnosti. Netaktiziranosti. Kaj
vse bi dal človek v 99-ih procentih, da bi lahko vedel, kaj je tam? Verjemite, če bi vedeli, kaj
je tam, bi zapustili v trenutku svoje telo in pobegnili k Nam. Kdo bi bil potem tukaj, da bi
izživel in naredil, kar je potrebno narediti? Kdo? Nihče!
Potem bi bili zopet na začetku.
Torej, odhod je nekaj, kar si zaslužite. Vzemite odhod ali prehod ali slovo nekaj najlepšega,
nekaj najbolj polnega ali najbolj zrelostnega.
Ko nekdo izživi, kar je potrebno izživeti, se naredi odprtje, ker se zaveda, da je ta energija
izpolnila čisto vsa pričakovanja, predvidevanja in je rešila in razrešila, kot je v znani situaciji
zmogla ali doumela, da je spremenila določen zapis sebe ali kogarkoli drugega. Takrat si je
prislužila, da lahko odide.
Vendar, duše, energije ali zasnovnik, kateri odide in zapusti fizično telesno strukturo, je
najbolj blažen, ko se nad njim pričnejo odpirati kanali Svetlobe ali Ljubezni. Kanal ga obsije.
Ljubezen zasije. Milina, globina in globočina ga prične vleči k sebi. Zazna se energija
popolnosti, pripadnosti, spoštljivosti, sprejemanja.
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Kdo ne bi prestopil tja, kjer je Ljubezen doma? Kdo si ne bi želel pretočiti tja, od koder je
morda prešel? Zakaj ne bi odhajali iz nečesa, kar je kletka, kar je ujetost, ko pa se znova
lahko zmorete vzdigniti, umiriti, popraviti, pokrpati, odpočiti in se morda vrniti?
Mnogo je takšnih, kateri se vračajo. Mnogo je takšnih, kateri bodo odšli za večnost
večnosti drugam. Vendar, tisti, kateri prehajajo v nesmrtnost pomeni, da morajo izživeti
vse energije zapisa, kjerkoli ima droben košček ali delček v sebi od kogarkoli.
Torej, če imate vi vodno Sirharjuno sestavljeno iz milijonov milijardnih bilijonskih deležev
spominov, je potrebno točno vse te spomine izživeti. Izživeti in popraviti ali vzdigniti jih je
potrebno na frekvenci črevesne duše, telesne duše, okostenelosti, sive duše. Si predstavljate,
koliko dela imate? Ampak, točno toliko ga imate, kot imate časa razporejenega za življenje.
Nič več. Nič manj. Točno toliko, kot je prav.
Včasih se navidezno dogaja, da nekdo odhaja prej. Lahko se zgodi, morda v 10-ih procentih
ali pičlih nekaj procentih, kjer morda nekdo izvede napad, izvede magijo, da udrihne v
notranjost.
Ampak, ko vidite popolnost, ko vidite celovitost, si priznate – ob pravemu času je odšel ali
karkoli takega.
Duša, katera je v fizičnemu življenju naredila vse tisto, kar je zmogla po svoji strani
najboljšega od najboljšega in se je tudi zavestno trudila, če ne po občutju, se je pa vsaj
trudila, zmore vsaj najti ta mir. Če nič drugega, v tej vmesni zemeljski sferi.
Zemeljska sfera je božanska sfera, ker imate različne kotičke, prostore, čase in zavedanja,
kamor se lahko duša zavije, zalije, odpočije, se podruži. Lahko tudi vrtička, si gradi hišico. Si
postavlja ali živi v komuni. Lahko pa jo premaknejo v celitvena področja, kjer dejansko, tako
kot bi bili v bolnicah, zdravijo, celijo in vse.
A pazite!
Na vse te vmesne svetove, na vse te pretočne energije vplivajo tuje civilizacije, katere
pomagajo umirjati in harmonizirati svet, o katerem ne veste nič od nič.
Torej, blažena energija življenja vsakogar, kateri je zmogel doumeti in zahrepeneti, da je želel
biti ljubezen, božanskost ali vsaj popolnost, po svojih najboljših močeh.
Težje tistim, kateri so se ozavestili, da so zlobni, hudobni in da se izživljajo in zavestno
trpinčijo energije drugega ali tujega ali kogarkoli drugega, ker bo šla znova v isti proces nazaj,
kjer bodo z njo delali v še hujših pozicijah, da jo bodo predramili in jo pripravili do procesa,
da se duša ozavesti, da takšnega procesa ne želi imeti več. Torej jo dajo v enake programe.
Zopet enako k enakim.
Ko pa duša v sebi doume in razume, da je kreacija Božanstva, Popolnosti, Ljubečnosti in da
želi živeti v miru in harmoniji in v simbiozi, pa si odpira sama Nebeška vrata in lahko tudi
kasneje odhaja in odide drugam.
Kako delati s tistimi, kateri odhajajo?
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Imate več različnih postopkov. Imate morda ljudi ali posameznike, kateri dobesedno si
želijo in hrepenijo, kdaj jih bo vzelo Nebo. Verjemite, to so tisti, kateri so dobri.
Tisti, kateri niso bili najbolj dobri, bodo dejali: »Uuu, da Bog da, da me še ne vzamejo, ker ni
dobro, ker vem, da ni dobro.« In se bodo bali.
To je že osnova, ker vidite, kje na tehtanju pravzaprav tudi so.
Zato se veselite in radostite in recite: »Da, jaz grem Zgoraj, jaz grem Gor. In bom naredil vse,
da bom Zgoraj.«
Če nič drugega, vsaj za tisoč let si greste lahko odpočiti, spati ali pa uživati. Karkoli si pač
izberete. Vendar, bistvo je, da se pretočite navzven.
Nekateri bolehajo za različnimi boleznimi in se tudi zavedajo, da bodo morda odšli. Takšni
ljudje ali duše ali posameznik je najboljše, da se ozavestijo, da je samo čas. Iz časa v čas se
prestopi. Iz kraja v kraj se prestopi. Iz minute v minuto, iz trenutka v trenutek, iz telesa v
telo, iz oblike v obliko. A vse je energija. Vse je misel. Vse je mir. Vse je harmonija.
Ko telo zadnji utrip srca odda, ko naredi »duuum«, zavlada mir, zavlada spokojnost. Zavlada
neizmerna globočina, katera pokrije energijo človeka in ga izsesa. Se odpre kanal. Se odpre in
se ga odstrani drugam.
Tam ni bolečine. Tam ni trpljenja.
A najtežje je za tiste, kateri ostajajo. Kateri ne morejo spustiti ali izpustiti. To je tisto, kar je
morda najtežje od najtežjega.
Tako bi dejal tistim, kateri ostajajo. Vzemite to kot potovanje. Vzemite to kot radost, kot
nekaj, kar je lepega, da ste v temu življenju imeli možnost in priložnost deliti svoj korak ob
njegov korak, ob njen korak. Ob katerikoli tuji korak. Da ste imeli možnost in priložnost, da
ste v temu življenju uživali zemeljski zrak, da ste uživali v ljubezni, v harmoniji, v čutenju, v
učenju, v gradnji. In bodite hvaležni za to, kar ste dali svetu okoli sebe.
In preprosto, izpustite jih. Izpustite tiste, kateri odhajajo in jim preprosto le prišepnite, da se
ponovno družite in se boste ponovno srečali. Ker se boste. Ker to je zapis spomina. Ko vi
prehajate navzven, vas oni počakajo.
Pustite jim, da gredo na potovanje. Naj gredo na oddih. Naj gredo. Dopustite jim. Ne vlecite
jih nazaj. Ne bodite jim zavistni, ker so odšli, ker imajo konec bolečine, ker nimajo denarja,
ker nimajo materialnosti. Imajo pa popoln spomin in lahko pregledujejo trenutke iz trenutka,
kako je bilo, kaj je bilo in zakaj je bilo.
Vsekakor pa, naj vam bo to vzpodbuda za to, da boste vi v življenju se zavedali, da je
trenutek minljivosti le čas ali utrip v fizičnemu življenju. In kar ustvarite v fizičnemu življenju,
se ohrani v vseh vmesnih in nadaljnjih svetovih.
Predvsem pa za rajne ne žalujte. Veselite se in radostite.
Obžalujte le trenutke, če morda ste vi napačno, zavestno nekaj postorili, se pokesajte, ker
vas vedno znova lahko slišijo, ker se vaše hrepenenje znova poveže z njihovim srcem, z
njihovim čutenjem in zaznajo vašo energijo.
In verjemite, so bolj milostni do vas kot vi do sebe. Ampak, kar si izbirate, to izberete.
30

Nikakor, nikakor, dragi moji pa si ne želite, da nekdo odide, ker ga imate
»tukaj zgoraj«. Zakaj ga imate »tukaj zgoraj«?
Preprosto zato, ker ste si sami krivi. Zato, ker ni on kriv za to, da ne umre,
da ne odide in da se vi ne dokopljete, pač, do svojih sanj kot jih imate.
Ampak, preprosto zato, ker ste vi slabiči, ker ste vi nesposobneži, ker vi
niste imeli poguma. Ker vi, kot pravi Naša Mala Lana, niste imeli »jajc«.
Zakaj jih niste imeli?
Ker si niste zaupali in upali, da bi v sebi prestopili novo, boljšo pot!
Zakaj bi morali čakati, da vam mož umre, da boste srečni? Zakaj? Ko pa bi lahko že dvajset let
imeli lepega, krasnega mladeniča, s katerim bi uživali? Kdo nima hrbtenice? Vi!
Zakaj si želite njegove smrti? Ker ste vi slabiči!
Torej, težava je v vas, ne v tistemu, kateri odhaja.
Kadar pa nekdo v bolečini trpi in si vi zaželite, da bi odšel, je to nekaj drugega. Je to zato,
ker se vam smili. Ampak, to je nekaj, kar oddajate skozi čustva.
Ko pa vi nekoga gledate na postelji in si želite, da umre in bi ga kar potopili v živo blato, če bi
ga zmogli, pa ne umre in ne umre in vam Zemlja zagode in se nasmehne. Še leto dni vam
dajo gratisa nazaj. Verjemite, ni tako zelo enostavno, ker leto dni boste vi sebe še bolj
zadušili, še bolj obremenili.
Tako, da, imejte hrbtenice. Imejte se radi in znova začnite novi korak oziroma nadaljujte v
novem koraku.
Kar izvolijo naprej.
»Pozdravljeni. (Jasa) Jaz bi se danes najprej zahvalila Lani za to, da misli na nas (Jasara) in
da izbori vse te darove, ki nas razbremenjujejo in nam nekako, tako kot vi rečete, po toku
življenja lažje (Jasara) peljejo. Vam pa hvala, ker ugodite Njenim pobudam in pa prošnjam.
Moje današnje vprašanje je – v enem predavanju v lanskem letu ste omenjali, da sta bila
najprej na začetku dva, eden dober, eden manj. Danes (Da) ste govorili o Adamu in Evi.
(Da) A bi, a bi nam lahko to malce smiselno povezali? (Vsekakor) Najlepša hvala.«
O, Sem vedel, da boste vprašali tole, ker se vam je takoj rodila ideja po glavi, ko Smo že
omenjali.
Zelo preprosto. Imate – joj, koliko je te celovitosti! Mi vam razkrivamo koščke in koščke
medsebojno potem povezujete.
Imate Boga. Se spomnite predavanja, kjer je Bog eksperimentiral in ustvarjal dobrega, po
Svoji podobi in je potem ustvaril Sebi nasprotnega, da je videl in opazoval, kaj se je dogajalo.
Ustvaril je dva. In potem je dodajal in kreiral. In se je potem usedlina usejala, kreirala in
ustvarjala.
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Potem imate Biblijo, katera je ozka in vam omejuje možgan. In s tem možganom, s tem
zavedanjem uporabljate 2,35 procentov možgana s to Biblijo in s to energijo, kar pomeni, da
ste zelo zakoreninjeni v nekaj, kar nič ne veste. Kar so vas naučili, sprogramirali, usmerili in
ukrojili.
Vendar, Bog je podajal velika merila, velike postavitve, velike zapise, mogočne zapise, katere
pa lahko obračate, kakorkoli sodite.
Imate različne civilizacije, v katerih sta dva. Sta moško in žensko polje.
Torej, če pogledate po različnih civilizacijah, lahko materialne ali materialnostne, kompaktne
civilizacije, boste videli, da so najprej energije. Najprej je energija ali misel, kaj želite ustvariti.
Ustvarite Adama in Evo. Dajmo, ustvarimo Boga ali Bogu ženo. Zelo preprosto.
Najprej je misel. To je kreacija misli in ustvarjanja. Nato imate ustvarjalno energijo znotraj
sebe in zahrepenite. Nato sklenete energijo in jo pričnete polniti, ustvarjati na vaši dlani. To
energijo lahko odpošljete ali pa jo povežete z materialnostjo, se pravi, z energijo duhá
materije. Materijo, energijo poberete iz življenja Matere Narave, kar pomeni, da se morate
povezati in vstopati v polje Narave. To ste se učili na šolanju, vidim, nekateri. Se pravi, to je
to polje, v katerega vstopite in iz katerega poberete energijo materialnosti.
In tako vstopate v polje sopare, vrenja in ustvarjanja, se pravi, in kreirate neko kompaktno
gmoto. Tako lahko ustvarite karkoli želite.
Vendar, vedeti morate, da je tukaj veliko ločnic. Človek je omejena vrsta. Žal, Moram dejati
tako, ker niste, žal, tako zelo mogočni. Ker, če bi bili tako mogočni, bi uporabljali
stoprocentno svoj možgan, ne pa nekaj procentov. Kar pomeni, da to ni žalitev, ampak
učljivost. Bodite učljivi in pričnite razmišljati z svojim občutjem, s svojo energijo in boste
prebudili celoten možgan. Ni tako težko. Ni pa zopet tako enostavno.
S to kreacijo lahko ustvarjate karkoli želite. Se pa morate zavedati, da smo obdelali tematiko,
kjer je Bog ustvaril Sam Sebe. Smo obdelali tudi tematike, kjer je Bog, ali Energija ali Stvarnik,
Ustvarjalec – kdorkoli pač, kakorkoli ga želite imenovati, ustvarjal moško, pa žensko polovico.
Mi pa Smo se tukaj dotaknili energije, kjer se ustvarja energija tako moškega kot žensko.
Vsako živo bitje zmore ustvarjati. Tako, da – ne se omejevati, kam kaj sodi.
Tako kot sanjski duh in ta kreacija. Sanjski duh je nekaj, kar kreira za bodočnost, za
vstajenje za večnost večnosti. Tukaj, ta energija, pa je od danes do jutri. Kot jo odkotalite
in pride nazaj. Se pravi, to je ta premik, tukaj in sedaj.
In ko Mi ustvarjamo in prestavljamo, so ustvarjene matrice. Vendar je to tako zelo težko
povezati vse skupaj, ker ne veste še vse celote. Zato po koščkih delamo in sestavljamo. V
dveh, treh predavanjih boste poveznili to, kar Smo vas danes učili z nečem, kar ste v
predhodnih predavanjih doumeli in med nečim, kar boste še. Pa boste več celot skupaj dali
in počasi ustvarjate sliko, celostno sliko. Tako, da, še kakšno predavanje počakajte in boste
poveznili vse segmente, da boste dobili neki velik koncept.
Če pričnem obrazlagati samo en košček, Moram obrazložiti drugi košček. Ker ne boste
razumeli tega, Bom moral obrazložiti še tretjo. In tako bi bilo potrebno obrazložiti celoto.
Celoto pa je zelo težko nekako obrazložiti v besedah. Lahko jo pogledate. Lahko jo vidite.
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Lahko jo začutite. Lahko vstopite in je to matrica, v kateri se lahko zagibate. Tako, da Bomo z
naslednjim predavanjem poskušali še na bolj preprosti način vse to povezniti te tri postavitve
skupaj, pa boste dobili eno celovitost, da vam bo lažje v razumevanju. Za danes pa se
osredotočite samo na to gibanje ali kotaljenje te energije.
Izvolijo.
»Ja. Najlepši pozdrav vsem vam. (Jasara) Najlepša zahvala tudi Lani, ki je za nas (Jasara), ne
vem, večno budna, ki se zares daruje, ki je Ljubezen Sama. Jaz bi samo vprašal. Veliko je
bilo govora tudi o vijačnicah, ne. Mi imamo zdaj odprte eno in drugo vijačnico. Če lahko kaj
o tem poveste – kaj pomeni prva in kaj pomeni druga vijačnica? Hvala.«
Za danes vam Bom povedal toliko, da če Me naslednjič sprašujete izven tematike vsi skupaj,
Me bodo prestavili drugam in vam ne Bom Smel nič odgovarjati. Ker drugače bo Nekdo zelo
zelo hud na Mene. Ne držite se tematike, ampak vseeno vam Bom odgovoril vsaj malo, vsaj
malo.
DNK vijačnice? Vam Bom dejal takole:
To je osnova. Imate dve DNK vijačnice. 24 vijačnic imate speče v notranjosti telesa, kot v
določenih celicah. V določenih celicah, katere so zataknjene v prebavnem traku, v srčnemu
utripu, v možganskemu delu, v grlenemu predelu in na koncu koncev v večih delih teh
glavnih čaker ali teh bitij.
DNK vijačnice rastejo in se razvijajo ali ponovno prebujajo, ponovno prebujajo z vašim
naravnanjem, z vašim spreminjanjem programa.
Torej, ko vi zorite, ko vi sebe postavljate, ko vi sebe usmerjate, vi sebe gradite.
Na primer, Bom dejal:
V predhodnemu življenju ste bil velik pretepač. Ves čas ste se tepli in s pestmi vihteli, da ste
dokazali, kdo je najmočnejši, kdo je najbolj pomemben in kdo si upa in zaupa.
V temu življenju pa pravite: »No, tukaj, v temu življenju pa se ne bom tepel, ampak bom bolj
moder in bom bolj prefinjeno razmišljal. In bom čutil in zaznaval. In bom postal drugačen. In
bom postal boljši!«
Se pravi, in skozi to, katera se približuje harmoniji ravnovesja Vesoljnega stvarstva in tega
zemeljskega stvarstva, prične rasti ljubezen. S tem se prebuja DNK.
DNK energija raste na zapis. To je zapis nečesa, kar je že bilo in je bilo dobro kotirano. In
tisto, kar je bilo dobro kotirano in hkrati tudi slabo, če Smem sploh primerjati slabo in dobro,
čemur se Mi v Ozvezdnemu predelu vedno strogo izogibamo, se pravi, se potem razvija ta
spomin. In takrat se prebuja tisto nekaj, kar ste bili.
In ko se vi, v kakršnemukoli spominu približujete nekemu bitu, kar ste bili, se gradi DNK.
DNK lahko prebujate skozi takšno gradnjo. Vendar, kaj se s tem dogaja?
Prebujate bitja. Sestavljate bitja.
Kaj pa so bitja?
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Bitja so energije.
Kaj pa so energije?
So spomini.
Kaj pa so spomini?
So zapisi.
Torej, zopet ste tam, kjer je vse tako zelo preprosto.
Kaj bi počeli z 24 DNK vijačnicami?
Nihče ne bi bil tukaj. Že pri 12. ne bi bili tukaj, ko bi jih uporabljali in zaznavali.
Kaj bi pravzaprav počeli z 24-imi vijačnicami prebujeni?
Postali bi skorajda mali bogovi.
In kaj bi bilo, če ne bi bili v harmoniji in v ljubezni?
Postali bi sovraštvo. Postali bi zloba in hudoba. Potem bi rušili tisto, kar bi nekako Nekdo
Zgoraj ustvarjal in kreiral.
Vendar, na vijačnice nimate sami veliko vpliva, razen v ljubezni. Zakaj?
Preprosto zato, ker vam tuje civilizacije, katere postavljajo programe v fizično materijo,
preprosto tega ne dopuščajo.
Saj veste. Telo je lupina. V telesu so spomini. Čigavi spomini?
Zakaj niste termiti? Zakaj niste živalska vrsta? Zakaj niste? Ker pač niste! Ker že v osnovi
niste. Torej, če bi bilo tako, da bi bili vsi, bi bili termiti, bi se razčrvičili, bi odprli sami svoj
ovoj.
Kdo mislite, da vam daje zaprti ovoj? Da vam varuje avrični ovoj?
Termit, dragi moji. Razkrojevalec. A razkrojevalec je ena energija, silhueta brez obličja, dokler
je speča in napol gibljiva. Torej, je le ovitek, kateri vas vakuumira, ker se nekako zažre, kako
se reče?, prisesa, hvala. Se pravi, prisesa v notranjost. In na podlagi tegá on ohrani vas ujete
pod seboj.
Znotraj pa imate veliko sob, veliko prišlekov, katerih poznate, ne poznate. Veliko takih, kateri
prihajajo, odhajajo. Se pravi, vsega po malem.
Torej, zelo težko bo vaš možgan sprejel, da je človek res kot robotozirana vrsta. Zakaj?
Zato, ker so v človeka vstavili vse od vsakogar. Karkoli je bilo razpršeno po Vesoljnemu
stvarstvu in je bilo prepolno in se prepolnost toči in pretoči v novo galaksijo, v novo energijo,
so strnili nazaj. So spravili v rast ene energije ali enega človeka. Zato ste si tako zelo različni v
vsem in od vsakogar.
Vendar, že v sami osnovi ste drugačni, zato je potrebno se naučiti začutiti in sprejemati.
Sprejemanje je osnova za blaženost, za olajšanje, za nasmeh, za vedrino. To si zapomnite!
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Ne obsojajte. Ne postavljajte, ker s tem se ne gradi DNK energija.
Ker vaš prvobitni spomin je harmonija. Vaš prvobitni spomin je ljubezen. Je popolnost. Je
blaženost. Je zavedanje. Je razumevanje. Je védenje. Je celovitost. Je popolnost.
Torej, ni nasprotje. In vse to je prepletalo v niti.
Kaj pa so niti?
Niti kot DNK je energija spominov, kot pranska nit. Enaka izgleda kot črevesna duša. Je
samo nit, dolga kot las, katera se cepi in odpira.
Vendar, vsaka DNK, če bi jo postavili navzgor in jo izravnali in zapis v mogočnosti
poravnali, bi na dlan zapeli in vpeli, tako levega kot tudi desnega in DNK vijačnice
poravnali in jih sestavljene zravnali iz telesa, si predstavljate?, bi dobili točno velikost poti
prehoda odhajanja.
Torej, DNK vijačnica je prepletena energija, skupek zmesi, katere nanizate kot v stojni las. In
odpre se energija poti prehajanja od vas. In točno tam, kjer se DNK navidezno konča, se
odpre sfera ali plast, je tako, kot bi iz časa v čas prestopili in se iz ozvezdja v ozvezdje
pretočili.
Tako, da, mnogo je tegá, kar bi vam lahko opevali. A vedno je premalo.
Če se spustim še korak nazaj, bi moral iti tako daleč v same celice in v sam razvoj, da bi nekaj
dni imeli premalo, da bi vam opeval in razdelil. Vendar, košček po košček sestavljamo
celovitost in celoto.
Sedaj pa nas čas že pošteno preganja. Vsaj Mene, ker se moram tudi Sam odmakniti in vrniti
domov. »Domu«, tako pravi Naša Lanika, »domu«. Po nekaj daljših mesecih Sem tudi Jaz
pripravljen za to, da se za nekaj dni odmaknem od vsegá.
In res Mi je bilo lepo sodelovati z vami in se veselim ponovnega druženja z vami. Predvsem
pa se veselim in radostim vsakega posameznika, kateri se zaveda ali ozavesti vsaj enega
malega momenta. In presrečen Sem, ko vidim, da določene besede, misli, hrepenenja, želje,
Naš pogled, vsaj v drobnem koščku zrcala, lesketa pade do vas. In ko vi začutite vsaj mali
utrip, droben utrip od vsegá v sebi, za sebe, da je dobro za vas, je za Nas sreča popolna.
Zakaj?
Ker počasi, počasi prebujate znova sebe. In to je namen druženja z Nami ali z vami.
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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