KAKO RAZUMETI SVET ŽIVALI
Vodi: Lana Praner, Brežice, 27. maja 2017
Jokorosonta.
Takole. Še trenutek, da se malce uskladimo še v eni izmed sfer, katera je danes prvič
povezana tudi z Nami. Tako, da, malo moramo pripeti tudi na telesno strukturo, ker je to
pravzaprav drugačna frekvenca, o kateri skorajda nič kaj veliko ne opevamo ali ne govorimo.
Zato kakšen trenutek še potrebujemo. Vendar, tako pač je.
Jansara.
Takole. Sedaj lahko končno nekako tudi pričnemo. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od
vseh Nas, kateri Smo se danes, v naši nocojšnji, sredi noči, večerni energiji, pri vas pa sredi
prijetnega, sončnega dopoldneva, zbrali za vas.
Meni je danes pripadala čast, da povezujem svet Neba, svet Zemlje, svet rastlinstva, svet
živalstva, svet Onostranstva, živih, mrtvih, razkrojnih, tistih, kateri so kdajkoli bili povezani v
svetu življenja in so skozi to postali ujetniki časa in zavedanja, zaradi takšnih in drugačnih
dejanj, zavedanj in vseh tistih, kateri so jih vodili.
In hkrati imamo odprto sfero od vseh vas, kateri ste se danes udeležili tega druženja ali
povabila na naše druženje. In hkrati Smo povezani z vsemi Bitji, kateri vas vodijo. In ne le, da
vas vodijo, kateri vas tudi spremljajo.
In v spremljavi so povezani tudi tisti, kateri so predvsem v živalskemu svetu, živalskega
stvarstva. In to so bitja Onostranstva, o katerih do današnjega dneva Nismo še nikoli ničesar
razkrivali.
V današnjemu druženju pa bomo odprli eno izmed največjih skrivnosti in zagotovo vam bo
spremenil pogled na življenje, na mišljenje, na zavedanje, predvsem pa na obstoj vas samih.
Moje imenovanje je preprosto le Šorsanson. Šorsanson, kar pomeni Duh
utripa razsodstva. Tako bi lahko nekako, v Našemu Ozvezdnemu jeziku,
tolmačili.
In Sem Tisti, kateri se povezujem z vsemi svetovi in Sem Razsodnik. Vendar,
glede na to, da je Razsodnik ali Vodstvo postavljeno nad Njo, Sem Tisti, kateri
razsojam iz Njene perspektive na svet živali, svet rastlinstva in svet človeka.
Vendar, Nisem Tisti, kateri sodim vas, ker imate svojo postavitev, katera je Nam poslužna in v
Vrhu Vrhá tudi vezana in povezana.
Pozdravljeni.
Upam, da Bom nekako dobro prevajal. V kontekstu Sem pravzaprav prvič tako povezan.
Tako, da upam, da Bom našel in nekako pretakal vse besede, tako kot so postavljene in
zastavljene.
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SVET ŽIVALSTVA JE SVET ONOSTRANSTVA
Svet živalstva je svet Onostranstva, o katerem sila malo veste ali skorajda nič. Niti ena duša,
katera prihaja – ali iz Ozvezdja ali iz Teme, iz Globine, iz Svetlobe, iz materije, iz razkroja, iz
koderkoli, nima in ni nekako odcepljena od svetá živalstva.
Živalski svet je svet, ne samo termitov, kateri na koncu počistijo in poskrbijo za razkroj
vašega telesa, ampak so pravzaprav bitja, katera se povezujejo s svetom živalstva.
Vsako bitje ima enega živalskga spremljevalca.
Tako kot imate svet utripa, duhá, energije srca, tako kot imate utrip živalskega energetskega
polja, kateri poskrbi za razkroj in za izpust zadnjih energij, da vstane in obstane starička s
koso na površje iz okostenelosti, kot zadnja duša, katera je skrita v okosteneli hrbtenjači,
tako imate povezavo z Bitji živalskega poslanstva.
Vsakdo ima eno žival ali bitje živalstva vpeto kot čuvaja, kot razsodnika, kot
razbremenjevatorja ali tistega, kateri razbremenjuje in osvobaja.
In nekateri, v času življenja, imajo, imate, bodo imeli ali pa nikoli ne bodo imeli občutka za
živali, za živalski svet.
Zelo malo je nekako tistih, kateri so pripravljeni prisluhniti nekaj o živalih. A hkrati nič ne
vedo o tem, kako žival ali popotnik poskrbi za njih in njihov utrip življenja.
Saj veste, vsako ima rad male, »cute« male živalice, katere so puhaste, kateri so mladički.
Vendar, mala živalica je nekaj, kar ima prebujenega, prebujenega toliko časa, da iz vas
lahko izvabi ljubezen.
Skorajda ni človeka, kateri se vsaj enkrat v življenju ne bi spotaknil ob to, da je živalica mala,
sladka in jo za trenutek potipal ali stisnil k sebi. Tudi tisti, kateri so bili kot morilci, ubijalci
postavljeni za čiščenje živalskega sveta, imajo vsaj en takšen utrip v življenju, morda kot že
otrok.
Še predno so pričeli razmišljati, še predno so pričeli kalkulirati, vam bo današnja tematika
spremenila pogled na življenje, pogled na vstajenje, predvsem pa na svet življenja, kateri in v
kateremu ga kreirate in vas obkroža.
Živalski svet je Bitje, katero spremlja vsakogar.
Tako kot imate dušo vpeto v materiji, imate nekoga, kateri vas skozi
življenje razbremenjuje.

Tudi, če nimate hišnega ljubljenčka, ga nikoli v obstoju življenja »navidezno« niste imeli, ste
se pa morda zapazili ali opazili, da morda v en kot, enega stanovanja ali prostora morda
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prihaja ena žival. Morda pajek. Vedno znova in znova in znova. Morda imate domačo
živalico, kakšnega kuščarja. Nekateri veseljaki celo krokodila. Zakaj pa ne, če ga imajo radi?
Vendar, vsaka žival, katero vi čutite, s katero se vi povezujete, je v osnovi povezana z vašim
podznamenjem. Se pravi, ali astrološkim znamenjem ali pa podznamenjem v astrološkem,
astralnem zavedanju.
To pomeni, da ta svet tega življenja ali tega popotovanja je postavljen tako, da sta
enakopravno. Kar človek slabega naredi, duh živalskega sveta razbremeni.
Vsi tisti, kateri imate kakršnokoli žival kot nekaj, kar vas veseli, kar vam za trenutek dneva
razbremeni utrip in vas razveseli pomeni, da ta živalica diha z vami.
To pomeni, da v zavedanju celega dneva ali tokokroga celega popoldneva, noči, ali vsegá ali
življenja, se pravi, žival skrbi za vaš harmoničen odsev.
Če ste morda bolni, žival navidezno vleče na sebe in enako zboli, enako trpi, a le v
primerih, ko človek nekako ljubi žival.
Ljubezen ne pomeni spolno občevanje, kot imate kakšne veseljake, ampak pomeni ljubezen,
sočut, čut za življenje, za obstoj, za vse, kar je tistega, kar se kotali okoli vas.
ŽIVALSKI SVET SE NAHAJA POD DRUGIM ASTRALOM
Žival ima svoj svet, v katerega prehaja, če nima lastnika.
Torej, kadar je žival nekako prosto prepuščena ali gibajoča se v energiji živalskega sveta ali
stvarstva, se po končanemu zaključku življenja pretoči v svet živalskega vstajenja. To je tik
pod drugim astralom.
To je vmesni astral ali svet živalstva, kateri ni nikoli vpet na predel genitalij ali področje
človeškega ali živalskega ali kateregakoli dela telesa fizične materije. Ampak ta svet, med
prvim in drugim astralom, je vpet na svet rastlinstva.
VSAKA ŽIVAL IMA ENO DREVO, KATERO JE VEZANO NA NJO
Vsaka žival ima eno drevo. Eno drevo, katero je vezano na njo. In ena žival ima povezano
energijo duhá v samo drevo v takšni postavitvi, da se duša drevesa povezuje z njo.
Na takšen način ima ona prostor ali je vpeta v svet življenjskega stvarstva.
Ko se prične izsekavanje dreves, ko se prične čiščenje ali izoblikovanje živalskega in
rastlinskega stvarstva, se pravi, ko si vi gradite hiše, ko vi gradite ceste, ko vi izničujete
živalski oziroma rastlinski svet, ko sekate in posekavate, čistite in planirate, dejansko z
vsakim drevesom, kot ga posekate, odvzamete mesto živalskega sveta. Tako da, skupaj v
duetu odhaja in duša živali in duša rastline.
Kaj pa človek?
Če ni povezava narave ali živali in človeka, se pravi, ni treh točk. Vse v vesolju pa je vezano
na tri točkovne energije.
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Človek je najnižja razvita vrsta v razvoju celega vesoljnega stvarstva. Vendar, žal, je človek
tako navidezno inteligenten, da uničuje sam sebe in svoj obstoj.
Ko se odreže drevo, katero je povezano z določeno živaljo, odide duša rastline in odide
duša živali.
Dokler ima drevo možnost poganjkov in vnovičnega raztrosa, se pravi, se energija vedno
znova pretaka. To pomeni, imate, na primer akacijo, dobro, se pravi, na primer drevo akacijo.
Ko odrežete, požene mlade poganjke in duša se razdeli in razčleni na več energij. To
pomeni, da dokler dokončno ne porežete, ne izkopljete in ne izsušite samega drevesa, se
žival vedno znova in znova reinkarnira nazaj.
To pomeni, da ima žival čuvaja drevesa. Drevo pa je vpeto v življenjsko polje. Narava vam
daje prostor in moč, da vi sploh živite in obstajate. Vi ste tako kot duše, katere ste
nametane znotraj v sistem, katerega bi morali spoštovati, bi morali ceniti, ne pa ga
ugonabljati.
Vendar, to še ni tako zelo slabo.
Ko nekako žival vzamete ven iz narave in jo ukrojite in si jo podredite, da vam je nekako
vdana ali predana pomeni, da skozi to zavedanje ali skozi to energijo človek prevzame
nadzor nad njo.
In ko človek prevzame energijo nad živaljo in skrbi za žival iz divjine, se pravi, se energija
človeka in živali medsebojno povezuje. In ko človek spoštuje to žival, se pravi, da mu »zleze
tako kot pod kožo«, pod dušo, da jo vzljubi in jo shrani k svojemu srcu pomeni, da postajata
simbiozna energija.
OB PRVEM UTRIPU ŽIVLJENJA DOBIMO ŽIVALSKEGA ČUVAJA NAŠEGA PRANSKEGA DUHA
Vendar, kdo pravzaprav vodi to žival?
To žival vodi nekdo, kateri vas spremlja od prvega vdaha. Torej je tisti, kateri skrbi za
vašega pranskega duhá. Za vašega pranskega duhá!
Bitje nadzora živalskega sveta ali duša živali tistega nečesa, kar vas spremlja že iz davnine,
iz prvega utripa, ko ste se vi sploh spravili v neko stanje, ste dobili svojega čuvaja. Čuvaj je
vedno žival!
To pomeni, da tudi, če niste bili porojeni v svetu Zemlje, svetu planeta Zemlje ali pa ste bili
porojeni kjerkoli drugje in prehajate od drugod, v momentu, ko ste se ustvarili oziroma ko so
vam dali utrip življenja, so vam postavili ekipo, katera skrbi za vas.
In žival, popotnik, kateri čuva pranskega duha ali bitje, katero potuje z vami od prvega
vdaha pa vse do tega utelešanja, kateri vodi instinkt v povezavi in je najvišje bitje, katero
vas povezuje s prvobitom vašega doma, od koder izhajate, je njemu nadzorni čuvaj živali.
To pomeni, da tisti, kateri skrbi za vašo žival.
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UTELEŠENJE ŽIVALSKEGA ČUVAJA
Če ste vi prevečkrat nekako bili v nasprotju z živaljo, jo poškodovali, jo ugonabljali, jo
morda celo pojedli zaradi lakote ali česarkoli drugega, se pravi, po desetih ali dvanajstih
življenjih, če ni vaša simbioza človek-živali v ljubezni in v harmoniji, se mora ta čuvaj
utelesiti.
Vendar zakaj?
Ker čuvaj je enako, tako kot vi, popolna ljubezen in predanost, se on poskuša reinkarnirati
tako, da s svojo ljubeznijo pridobi »človeka«, navidezno človeka ali dušo nekoga na svojo
stran.
Zato včasih pogledate v oči živali in opazite, da je topla, da je globoka, da je nekaj v njem
ali v njej, kar vas prevzame, kar ima modrost.
Poglejte kdaj svojemu ljubljenčku v oči ali pa drugi živali. Boste videli globino, katera se v
vaših očeh skorajda več ne pojavlja.
Zakaj ne?
Ne, da Sem žaljiv. Ampak preprosto zato, ker ima žival še vedno potrpljenje z vami.
Dejansko žival ima strpnost, ljubezen in predanost, podrejenost in simbiozo z vami, da vas
bodri in odvzema vaša bremena.
Torej, vaša bremena odvzemajo čuvaji.
Pa komur mar, če žival pojeste!
Dobra je. Prava je, če jo spoštujete in če se od nje poslovite. Če imate odnos do živali in do
živalskega sveta, ne samo do svojega ljubljenčka, čutite vse živali naokoli, če ste pravi.
Torej, če ste v harmoniji s svojim ljubljenčkom, se pravi, ste v harmoniji z njegovim ali
svojim čuvajem pranskega duha.
Vendar, komur vse to mar, če niste zmožni ustvariti in sprejeti svetá?
Tudi ose so del vašega stvarstva, vendar niso priljubljene, ker so bile umetno ustvarjene.
To niso tiste energije, katere z vami potujejo kot vaši čuvaji. Tudi sršeni niso bili ustvarjeni za
človeka, da bi skrbeli za njega, vendar so ustvarjeni za reptilsko stvarstvo, za reptilske
energije, do katerih pa Mi ali vi nikakor nočete in nočemo posegati. To je pač svet druge
dimenzije, drugega življenja in drugega mišljenja. Vendar danes ni ta tematika.
Ko nekako žival sprejmete, sedaj veste, da sprejemate čuvaja vas samih nad seboj.
Vendar, kaj je odločilno za odnos?
Vaš odnos do živali – kako boste skozi trenutek, ko jo sprejmete do sebe, morda kot
hišnega ljubljenčka, morda kot mimoidočo žival, zapazili, opazili in ji dali mesto v njenemu
prostoru.
To pomeni, če lastovica pride k vam na dom in si prične delati dom, vas je izbrala, da bo z
vami potovala. A nekateri stolčejo gnezda, ker pravijo, da delajo nesnago, da packajo, da
svinjajo s svojimi iztrebki. Oni svinjajo malo. Človek svinja veliko.
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Vendar, živalski iztrebki so iztrebki, kateri dajejo hrano in življenje rastlinam, iz katerega se
lahko kaj predela. Iz človeških odpadkov se nič ne predela. Se predela samo nesnaga. In
nesnaga se kopiči, katera se izravna šele v tedanjemu trenutku, ko človek dobi sočut do
narave, do življenja, do popotovanja tukaj in sedaj.
KAKO SPREJETI IN VZLJUBITI ŽIVAL?
Kako sprejeti žival?
Zelo preprosto! Žival vas izbere sama in sama pride do vas. Žival je tista, katera izbira
lastnika. Kadar izbere lastnik, je odbojna energija. Običajno se nikoli ne obnese, zato ker
takrat, ko se dva ne spustita v povezavo bo, ali žival lačna ali bo žival dejansko žejna, ali bo
brez toplote ali bo brez primernega kotička in bo lastnik pozabljal na njo.
Zelo preprosto!
Kadar si žival izbere lastnika pomeni, da se mu pokori, da se mu podredi in da ga
razbremeni. Vendar, ker človek ne razmišlja o živali, da se mu žival tudi po desetkrat,
dvajsetkrat, tudi petdesetkrat na življenje, na njegovo starost, je zmožna reinkarnirati,
pomeni, da se duša iz živali lahko preoblikuje, pretaka, spremeni, preuredi videz.
Lahko je mačka. Lahko je krokodil. Lahko je morski pes. Lahko je karkoli takega, kar je
povezano z vami.
Zelo preprosto je vse skupaj, ko človek dojame, da ima paznika okoli sebe.
Tisti lastniki živali, domačih živali, kateri res dihajo z živaljo, bodo vedno radi poskrbeli za
njo. Vendar, še bolj bodo poskrbeli za to, ko bodo dojeli, da imajo čuvaja svojega
pranskega duha, prvobita tistega, kateri jih sploh poveže z njihovim domom.
Vendar, tudi tukaj bi bilo še vse sprejemljivo, dokler duša ne pride na površje. Recimo temu
zelo preprosto, po človeško. Telo umre. A veste, da telo ne umre, ampak samo izpareva in se
preoblikuje energija. In vse ostane. Vsak spomin ostane.
Ko žival izstradate, ostane spomin, da ga boste vi v naslednjemu življenju morda izživeli.
Izstradali vas bodo. Pa še kako zelo. Morda že v tistemu, istemu življenju, ker karmičen
ciklus popotovanja je danes dosti hitrejši in ne počasnejši.
Nič več se ne pretaka na vaše potomce. Nič več se ne pretaka na kogarkoli drugega, ampak
na vas same. Zato opazujte tok karme, tok dogodkov. Kar sejete, to žanjete že v nekaj
dnevih, v nekaj urah ali že v isti minuti nazaj. Pozorni bodite.
Ko ste vi v fazi, da izstopite iz telesa, ko potujete kot zasnovniki, ko vas duša, če ste vredni,
spusti v sebe. Če vas ni vredna oziroma, če vi niste vredni spajanja z dušo, vas duša izpusti in
prosto tavate po Zemlji. In potem pridete k svojim živimi in jih strašite in jim pijete življenjsko
energijo, jih izstradate in jih spravite na površje. Kot paraziti ste oziroma tisti, kateri niso bili
sposobni živeti v simbiozi ali v ljubezni.
Le ljubezen je tista, katera vas spravi v stanje spajanja.
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Kaj boste sami, kot zasnovna energija, kot duh? Prazno, prostorno, prosojno energetsko
polje, v katerega se lahko naseli marsikdo. Lahko vas ugonabljajo. Lahko vas spravljajo v
različne faze, v različna stanja.
Vendar, zato imate toliko popotnikov na sami Zemlji. Begavčkov, kot jim pravimo, ker
nikamor ne sodijo.
(opomba: prične božati svojega ljubljenčka)
Žival pa je tista, katera je zmožna – dejansko, dejansko je zmožna vas sprejeti in vam
spraviti energijo v ljubezen, v življenje, da začutite ljubezen.
Tako kot tisti, kateri so brez rastlin oziroma brez čuta za rastline, lahko zelo zelo preprosto
dejansko sprejmejo naravo ali živi svet s tem, da opazujejo ali opazujete popke od samih
rastlin. Opazujte popke in se bo pričela energija z vami, s srcem povezovati in boste počasi
pričeli prebujati svet in čut do rastlin.
Kako vzljubiti živali? Zelo preprosto!
Žival lahko vzljubite, da se jo dotaknete. Lahko jo vzljubite, ko jo pogledate v oči. Vendar,
žival lahko začutite preko srca.
Ko vi pogledate v oči, se iz njenih oči izlije energija. In ta energija vas očara in ulovi oči. In ko
ujame oči, ujame srce, se poveže njeno srce z vašim srcem. In tako postaneta zaveznika.
Postaneta prijatelja.
ŽIVALSKI ČUVAJI SO KLJUČ DO NAŠE OSVOBODITVE, DO NESMRTNOSTI
In še dobro, da imate svet živali, ker, ko pridete na površje in postanete morda nekdo, kateri
je pripravljen za to, da se odpustite iz Zemlje, potem pride največje veselje.
Prav te živalice oziroma ti čuvaji so tisti, kateri vam pokažejo – tik pred izstopom, ko že
imate občutek, da imate zmago v svoji lastni dlani ali pesti, imate občutek, da ste zmagali
nad življenjem in da se boste lahko pretočili in osvobodili, pridejo čuvaji samih živali, vseh
tistih, katerih ste imeli.
In si predstavljate?
Tik, predno izstopite, ko imate že svobodo v lastni dlani ali v vaši lastni pesti, dejansko se
pojavijo vse živali, katere ste vi v določenemu življenju imeli. In se pojavijo vse živali, katere
so vas spremljale skozi vaš obstoj, skozi vse to, kar ste srečevali, imeli ali skrbeli.
Si predstavljate?
Kar naenkrat se pojavi svet Onostranstva živali – od mušic do krav, do živali, takšnih,
kosmatih, do kakršnihkoli. Se pravi, to je tisto, kar vas dejansko postavi v energijo
osvoboditve.
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In ko vi živali počasi ozavestite, se pričnejo duhovi medsebojno spajati in nastane ena duša
in se dejansko pričnejo medsebojno treti in se pretakati. In vam počasi kažejo, kako se
duša v dušo, duh v duhá, energija v energijo počasi spaja nazaj.
In vam je pokazano vaš svet življenjskega živalstva in popotovanja.
In kaj se zgodi?
Ko pridete v to življenje, zadnje življenje ali zadnje popotovanje, dejansko ta živalica
poskrbi, da vam pokaže zadnjega popotnika.
In ko vi z grozo ali z veseljem ugotovite, da je to eno in isto bitje, katero se pojavi kot
nekdo, kateri je vaš čuvaj – ampak ne tako kot čuvaj, kateri vas pazi, samo v dobrem ali v
slabem, ampak JE TISTI, KATERI NA PODLAGI SVOJEGA ŽIVLJENJA Z VAMI DÁ BESEDO ZA
VAS, ALI STE VREDNI IZPUSTA ALI NE.
Če ste vzgojili ljubezen do sveta živalstva, do sveta tistega, kateri vas spremlja, se pravi, je
to tisto nekaj, kar vam da osvoboditev.
Si predstavljate?
Ko imate že zmago v lastni pesti – ja, dobro (opomba: boža svojega ljubljenčka), se pravi, pa
se pojavi dejansko čuvaj, kateri vam pravi in vam pokaže, koliko ste dobrega naredili za njega
in koliko slabega za njega. Koliko je imel srečnih trenutkov. Koliko je imel lačnih trenutkov. In
zakaj je imel lačnih trenutkov. Ko vam pokaže, kolikokrat je on dal vam ljubezen, vam
dejansko pokažejo tudi, kolikokrat so oni k vam dali ljubezen in vas dejansko poskrbeli za to,
da se, da se je on dobro ob vas počutil.
To pomeni, da nastane neko tehtanje – dobro je, joj, kakšni crkljanci! Se pravi, to je tisto
nekaj, kjer vas dejansko postavijo v fazo, ali ste vredni in ste vzljubili dejansko telo živali – ja,
dobro je, mir daj – in je tisto nekaj, skozi kar vas potem postavijo v to, ali ste vredni, da
greste v nesmrtnost ali ne.
Si lahko predstavljate, da vaš čuvaj, kateri je popotnik s pranskim duhom in skrbi za
pranskega duha in ne toliko za vas, kot za vas živeče ali popotniško energijo, je tisti, kateri
vam potem da popotnico, ali smete izpustiti Zemljo ali ne? Ali ste vzljubili in vzgojili
ljubezen do vsegá in do vsakogar?
In na podlagi tegá dobite nesmrtnost.
Si predstavljate, da je nesmrtnost v rokah živali in ne človeka?
Kako je to mogoče, ko pa je človek najvišja razvrščena vrsta na Zemlji? Ko pa je človek
najvišje kotirana vrsta od vsegá, ker je najbolj inteligenten, ker je najbolj pameten, ker je
najbolj moder?! Ker je najbolj zadirčen! Ker je najbolj nesramen! Ker je najbolj hudoben!
Kako je mogoče, da je to nekdo, kateri je najvišje razviti, pa še vedno ne more oditi?!
Torej, človek je malo seme plevela, dokler ne zraste cvet od cveta in ne
požene prava semena.
To pomeni, da na podlagi tegá je to tisto nekaj, kar je postavljeno v
osvoboditev.
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Si predstavljate, da takšno bitje, takšen velik ptič, z velikim, nekakšnim kljunom, dejansko
poskrbi za to, da vam pravi, da lahko odidete iz Zemlje ali pa ne?
Si predstavljate, da je žival zadnji »razsodnik«, kateri vam dejansko pove in pokaže – dobro,
hvala, kateri vam pokaže, ali sploh smete oditi ali ne?
In to se dogaja vsakemu človeku, kateri je bil kadarkoli, v kakršnikoli obliki, obleki ali
preobleki, da je bil postavljen v svet in v popotovanje podobe človeka.
In ko bi človek pričel dojemati, da ne more iti ven iz Zemlje, dokler ne vzljubi življenja,
dokler ne vzljubi živali, dokler ne vzljubi rastlin, dokler ne vzljubi in ne sprejme, da ni on
glavni na planetu Zemlja, ampak je Mati Narava glavna, ker so znotraj duše Stvarstva,
Stvarnika Stvariteljstva. In da je od tam osnova za kisik, da je od tam osnova za hrano, da
je od tam toliko ljubezni, strpnosti in potrpežljivosti, da človeška rasa še obstaja.
Če bi bilo po Moje, bi človeka med prvimi vrstami ugasnil. Pa ne zato, ker ne bi bili vredni,
ampak zato, da bi dopustil, da svet živalstva osvobodi najprej sebe.
Žrtvujejo se za vas vsak dan, vsa leta, vsa desetletja, vsa tisočletja, mnogo rojstev tukaj, na
planetu Zemlja, mnogo rojstev drugih planetov in vsegá, od koder prehajate. Zakaj?
Ker vas ne želijo izpustiti. Ker ne obupajo nad vami. Ker so zaupljive in vdane in predane.
Torej, žival ima čut. Žival ima potrpljenje. Žival ima ljubezen. Žival ima harmonijo. Žival je
vrsta, katera je zmožna sprejeti tujo vrsto. Žival je tista, katera lahko sprejme kogarkoli.
Tudi, če se z njo hrani, jo je zmožna sprejeti in dati pod perut.
Kaj pa človek? Kaj je zmožen človek? Ali je človek zmožen sprejeti drugo barvo človeka? Ali je
človek zmožen sprejeti drugo vero in prepričanje človeka? Ali je človek zmožen sprejeti
mlajšega od sebe? Ali je človek zmožen sprejeti starejšega od sebe? Ali je zmožen sprejeti
sam sebe? Ali je človek sploh zmožen pobega drugam? Ali je človek sploh vreden besede
človek?
ČLOVEK PRVOBITA JE ŽIVEL NA PLANETU HARSANSANSA
Da. Zato, ker se zgodovina ponavlja.
Človeška vrsta je, žal, že obstajala. In človeška vrsta na planetu Harsansansa je bil svet, kjer je
človek prvobita obstajal.
Obstajal je v ljubezni. Obstajal je v popolnosti. V takšni popolnosti, da so ga drugi zasužnjili.
In kar se je zgodilo, se je zgodilo, da se je izničevalo. Planetarni svet se je izničeval zaradi
drugih vrst, katere niso bile reptilske, ampak še mnogo hujše in so živele v simbiozi s
človekom.
Človek do 25, 35 in največji je bil 65 metrov visoki človek prvobita, je osnova za to, kar je
ostalo tukaj in sedaj. Vi ste komaj, komaj kakšen meter. To pomeni, da imate zelo mali
prostor.
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Vas učijo v sistemu Zemlje, da manj kot je prostora za človeka ali za živali, bolj se prilagaja. Pa
kaj še?! Zato je manjši! Pa kaj še?! Zato je vedno več bitij, pa vedno manjše so. Pa kaj še?!
Dragi moji, vaš sistem je nori sistem! Še zdaleč ni temu tako!
Ampak, ker je zaključna faza in ostaja sito drobtinic tistega, kar je potrebno izživeti in ker ima
človek ali bitja, katera skrbijo za človeka, za telo, za vodovje, za okostje, za dušo, za zadnje
živeče, za um, za razum, za čustva, za čut, za občutek, za gibanje, za marsikaj, so bitja, katera
imajo samo še malo za počistiti.
To pomeni, da manj kot je, manj je prašine, manjša je energija za ponovno vstajenje, manj je
potrebno še kaj preoblikovati. In to pomeni, da ste vedno manjši, ker imate manj energije.
Ne pa zato, ker vaš šolski sistem pravi, da ste majhni, ker vas je preveč. Neumnost!
Nespametnost!
Zakaj živali izginjajo?
Zato, ker je človek tako inteligenten in jih izkosi, počisti. Morda tudi to! Morda pa človek več
ni vreden neke vrste in preprosto izgine?
Zakaj se živali samodejno usmrtijo? Zakaj kiti ali katerakoli druga vrsta višje razvitih in najbolj
inteligentnih bitij, kateri nekateri požrešni človek do smrti pobija in skrbi za prelivanje krvi?
Katera rasa skrbi za poboj in pokol, takšna čudna, od vas drugačna, vendar znotraj hladna?
Točno tista, katera je skozi zgodovino izničevala planete!
Zato imate na Zemlji veliko različnih ras. Kako je mogoče, da imate iz kraja v kraj, iz deželice,
katera je obrobljena, meter kasneje drugačno vrsto? Poglejte k sosedom! Poglejte k drugim
državam. Drugačni ste. Zakaj?
Ker vsak planet, kateri je obstajal in nekateri še obstajajo, je odpošiljal svojo vrsto na
čiščenje in na popotovanje.
In toliko kot imate živečih vrst, jezikov oziroma človeških izoblikovanj – ne zato, ker so
genetsko preoblikovani, zato, ker so odposlani iz drugih svetov. A hkrati je človek najbolj
razvita vrsta in vse ve. Zelo zanimivo!
A hkrati niti ne ve, da rešujete in sestavljate nazaj planete, kateri so bili v izničenju zato, ker
niso bili v harmoniji, ker niso bili v ljubezni, ker se duša, duh in energija ni spajala v
celovitosti, pripadnosti in simbiozi.
In iz vsakih planetov so odposlani. In toliko kot imate vrst jezikov oziroma človeških
izoblikovanj, toliko planetov sodeluje in je povezanih na sistem Zemlje.
Vsaka država pripada svojemu planetu. Več, kot je imel nek planet podplanetov ali
povezav, več imate medsebojnih jezikov in harmonije. Marsikaj še ne veste!
PRVOTNI SVET ŽIVALI JE BIL NA MODREM PLANETU VODOVJA
Kaj pa svet živali?
Svet živali je svet čaščenja, katera je imela en moder planet – vodovje. Na samemu vodovju
so bile samo nekako bitja, katera so se gibala v vodovju.
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Na Našemu planetu oziroma na svetu, kjer je bilo samo vodovje, so obstajala bitja, katera
so gnezdila na sami vodi, brez česarkoli. Gnezdila so bitja, katera so gnezdo imela na svojih
perutih.
To pomeni, ko so živali gnezdile in so gnezdo oziroma jajca naredila v svojemu hrbtu, med
svojimi perutmi, jo nobena žival ni smela pojesti.
Zakaj?
Ker je bila mati, ker je bilo spoštovanje. In žival je pojedla drugo žival samo tedaj, ko je bila
šibka, ko je bila bolna ali izpraznjena. Takrat je tuja žival pojedla drugo žival. Vse, kar je
bilo močno, je oddajalo frekvenco.
In ta spomin nagona se je ohranil in se prenaša skozi živalski svet tudi v planetu Zemlja.
In modri človek pravi: »Žival izbere najbolj šibkega.« Da. »Najbolj krhkega.« Da. »Najbolj
mladega.« Tudi.
Vendar, človek ne ve, da se živali medsebojno povežejo in priznajo in se darujejo ali
žrtvujejo, da so druga bitja sita in medsebojno povezana.
Bravo človek!
Človek ne ve niti to, da se živalski svet, skupaj z rastlinskim svetom, usklajuje, kdo bo čez
teden dni plen oziroma kdo bo nahranil drugega.
Človek ne ve niti to, ko poseže v to in množično prične pobirati iz živalskega sveta, ruši svoj
sistem čuvajev, svoj sistem rastlin, svoj sistem, kateri njemu daje odpustnico ali za
popotovanje daleč drugam ali osvoboditev.
Ko bo človek zmožen sprejeti in vzljubiti svet živali, svet rastlin, bo zmožen sprejeti šele
sam sebe.
Ljudje, kateri mislijo, da navidezno »ljubijo« živali in skrbijo za njih, so ljubezen. Kakšna
ljubezen?!
Ljubezen do sebe se vzgoji, ko se diha z vsemi ljudmi, ko se diha z vsemi živalmi. Ko se diha
z vsem rastlinstvom, z vsemi bitji, z vsemi dušami, katere so postavljene v svet tega
stvarstva. To je Mati Narava, tako imenovana Energija Boga, Božanstva ali Boginje Matere
Zemlje.
Človek ne ve niti toliko, da so živali tiste, katere se medsebojno povežejo in se postavijo,
da se mu bodo žrtvovale.
Le nekatera plemena ohranjajo in se povezujejo s svetom živali in v naprej poprosijo duhá,
dušo, katera pride in se žrtvuje, da jo lahko odstreli, odnese in nahrani lačne ljudi, otroke ali
živali.
Samo nekateri posamezniki dihajo z živalmi.
Po drugi strani so živali, katere so namenjene vam kot popotniki, torej, vaši čuvaji. Tisti,
kateri skrbijo za vašega pranskega duha, ko vam prerežejo popkovino in vi zaspite. Torej,
pričnite paziti, kaj delate z živalmi, kateri živijo pod vašo streho.
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Ko imate živali izven tega kompaktnega dela, katere skrbijo za vas ali vas razbremenjujejo, se
pravi, to so tisti, kateri so popotniki.
UŽIVANJE ŽIVALSKEGA MESA
Ampak, sedaj se usmerimo na svet, kateri je izven domačega doma, na primer kokoši,
krave – živali, katere so prosto rejene. Te živali so vnaprej izbrane. Svet čuvajev živalskega
stvarstva v naprej poskrbi, koliko živali človek potrebuje, da se nahrani.
Vi skozi življenje potrebujete morda največ 23 res rejenih živali. Takšnih živali morda, da bi
sprejeli in izoblikovali pogled na njih.
Nič ni napák, če pojeste žival, če imate čut do živali. Nič. Če imate žival v naprej
pripravljeno za zakol, se pravi, na primer prašička, pomeni, da se z njim dva ali tri dni prej
posvetujte. Pogovorite se. Obrazložite mu, da ga boste žrtvovali oziroma, da ga boste vzeli
za sebe in za svojo hrano.
Žival ve. Žival se predhodno pripravi in se duša odmakne.
Ni adrenalina takšne vrste in ni nekih postavitev, katere živali lahko povlečejo vase.
Ko se žival popolnoma prestraši in čuti, da ste hladni, živalski do nje, ona
izpod trebuha izpusti niti.
Niti, katere izpusti energetsko kot priseske, se pravi, kot bi dušo razprla
po takšnih nitih navzdol in so rahle brbončice ali takšni priseski. In to
energijo spusti v globino Zemlje.

Ker je njena duša bela, se ta energija belkasto spusti v globino, se ona prisesa na nekaj
metrov pod vami na svet mrtvega polja pokopanih živali.
In ko jo vi na silo iztrgate, v sebe dobite vse odpadke, vso bolečino, ves gnev, katerega iz
živalskega sveta povlečete v materijo in potem v svoje telo.
Vso nesnago, katero ste vi naredili lahko tisočletja nazaj ali tisti, kateri so pač skrbeli za
človeško telo, ali za dušo ali duhá, skozi nespoštovanje, bolečino, gnev ali bolečino, takšnega
ali drugačnega področja, se energija, duša spravi v plast pod vašimi podplati. Od tam žival
dobesedno posesa vso energijo v sebe v trenutku, ko jo, na primer, usmrtite.
In ko duša na silo izstopi iz telesa, je vpeta s temi priseski izpod trebuha v globino in povleče
vse, kar je bilo pokopanega.
To pomeni, da skozi to dobite vso energijo živalskega stvarstva, katera je kdaj koli trpela
pod vašimi podplati, pod vašim življenjem, pod vašo skrbjo.
Zato pričnite na žival gledati drugače. Glejte na njo kot nekaj, kar je spoštljivega, kar je
ljubečega in pričnite spoštovati svet živali. Spoštujte živalsko dušo.
Zato, ker, če boste pričeli spoštovati živalsko dušo, boste pričeli vzljubiti ali ljubiti žival kot
žival. Boste pričeli častiti in spoštovati bitje, katero živi v simbiozi skupaj z vami. Predvsem pa
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pričnite na to gledati, da so bile najprej živali in svet živalskega, predvsem pa rastlinskega
stvarstva, predno so umetno postavili eksperiment človeka.
ČLOVEK JE UMETNA VRSTA
Človek je umetna vrsta.
Tudi, če ga klonirate, kot ste tako zelo radi vpleteni v kloniranje, ustvarjanje, ker je to tako
zelo fajn in sta navidezno dve enaki vrsti. Pa še s temu daleč ni temu tako. Ker, če bi bili
dve popolnoma enaki, bi enako dihali, bi enako izdihavali, bi se v enakemu trenutku
spustili, zbudili in vdahnili in tudi izdahnili.
Če bi bilo temu tako, da bi si bila enaka, bi v enakemu trenutku delala enake gibe, bi v
enakemu trenutku morda »prdkala«, ali kakala ali delala karkoli pač delata. Če bi bilo vse
tako enakopravno, bi v enakemu trenutku doživljala oploditev, bi v enakemu trenutku
doživljala ekstazo, takšno ali drugačno. Bi v enakemu trenutku dejansko utripal srčni utrip.
Nihče ne pomisli na to!
Torej je tukaj neka zmeda ali neka zabloda, katero vi v živalskemu svetu ne veste.
Kloniranje živali ni tako napačno, da se učite in eksperimentirate kot človek na živalski vrsti,
da doumete, kako daleč ste prišli v razvoju.
Hkrati, pa Bom dejal, tako daleč nazaj ste prišli v zaostajanju, da se prične vaš konec
srečevati z vašim začetkom izgubljenosti ali pogubljenosti.
Življenjski cikel ni nič drugega kot tisto, kjer ste nekoč nekateri zgrešili ali se preprosto
ujeli.
Ne Bom dejal, da so vsi tisti, kateri prihajajo, slabi. Tisti slabi so pravzaprav običajno
izpuščeni v strani Zemlje in ostajajo.
Tisti, kateri prihajajo in vstopajo v svet, v simbiozo, imajo v osnovi toliko ljubezni, kot jo
ima žival, kot jo ima čuvaj do vas in do vsakogar zato, da bi vi skozi telo preoblikovali
spomine.
Kaj od vsega ostane?
Tako od živali, tako od človeka, tako od rastline ostane energija.
Energija se ne da izničiti. Energija pa je spomin na vsak utrip, zato se lahko duh preoblikuje
v postavitev, v podobo, kakršno je bil oziroma, v kakršni ste ga vi spoznali.
Zato, ko vi izdahnete, vas pričakajo vse živali, s katerimi ste živeli. In če ste z njimi dobro
skrbeli in z njimi dobro živeli, vam bodo ljubezni tudi vrnili.
Ko pride ta čas, vas vse počaka.
Grozno, neprijetno in bolečinsko pa je tedaj, ko vi se izživljate ali kdorkoli – ne Bom piknil v
posameznika, ampak na splošno, v človeško vrsto.
Ko človek naredi nekaj slabó, ga ta žival v spominu počaka. In ko pride do prehoda, da bi
izstopil iz zemeljske plasti v podnebeško sfero, ga najprej napade, zgrize, popade in ves
bes, vso bolečino daje nad njega.
13

In v trenutku, ko napade dušo in daje v njo vso tisto bolečino, kar je on shranjeval v času
živega življenja, ga bo ta duša avtomatsko udarila. Se bo pričela braniti. In človek takoj,
skupaj z živaljo, zdrsne navzdol. Drsi proti materiji.
In kaj se zgodi?
Ustavi se. Svetloba žival ujame. Tema človeka zajame.
In človek se znova reinkarnira.
In kaj se zgodi čez določen čas?
Ta ista žival, ista duša, isti čuvaj pride do vas in vas prične pripravljati na proces vnovičnega
polnjenja in povezovanja.
In tako se iz življenja v življenje potepate, dokler vaš čuvaj ne reče, da ima dovolj. Takrat se
čuvaj živali poveže z dušo rastline ali drevesa, tam, kjer jo pač ima.
OBČUDOVANJE DREVESA, ŽIVALI, ČLOVEKA – LAHKO VIDIMO DUŠO
Žival ima znotraj, v drevesu dušo zaveznico. Duša zaveznica je tista duša, katero vi opazite,
če drevo občudujete. Ko drevo občudujete v steblo, se dejansko steblo v nekemu
momentu prične razpirati in odpirati. Materija prične izginjati in skozi to se prične kazati
duša – duša ali srce notranjosti.
Če bi človeka dolgo časa gledali, bi počasi pričela materija navidezno izginjati in se znotraj
človeka ravno tako pokaže duša.
Kadar vi živali želite nekako videti, jo pričnite občudovati in po središčnemu delu počasi
prične izginjati navidezna materija in se pojavi duša in vidite v notranjost energije.
Vendar, kaj, ko je tako zelo težko živeti v simbiozi človek in žival, ko pa, na primer, določene
živali nikakor niso sprejete po vaši strani.
KAKO SPREJETI INSEKTE, ŽIVALI, KI NAM NISO PRI SRCU?
Kako narediti, da nekako vas svet živali, kateri vam ni pri srcu, dejansko posluša?
Na primer, imamo zaveznico ali svetnico živali. Pa recimo Našo Lano. Kar je kosmatega, kar je
puhastega, kar je velikega, kar je kotalečega – vse spoštuje, obožuje. Nora je na živali. Dokler
ne pridete ali ne pridemo do insektov. Muhe, komarji, sršeni ali vse tisto, kar je povezano z
nečem, kar Ona ne ljubi, trešči po glavi. Ampak samo takrat, ko so v Njenemu domu. Pa ne
vedno. Odnese s kozarcem, ker jo je to naučila neka prijateljica, da je potrebno s kozarcem
ujeti žival in jo prestaviti drugam.
Komarje vedno in redno potolče. A to je duša.
In kadarkoli Ji Naš Gospod svetuje, da je ravno tako živo bitje, se zmrduje.
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Kako nadvladati energijo, katera se kopiči? Ko vi komarje potolčete – Ona pravi: »To je drek,
to je balast! Kaj hodi notri? Mene bo okužil.« Najde milijon izgovorov in jih potolče.
Energija se kopiči. Ko je prišla ven, ko je izdahnila, so jo vsi ti sršeni, vse te insektne energije
napadle in jo popikale.
Dobro se je odrezala, ker Si je v mislih dejala: »Jaz Sem jih pokončala, sedaj se Mi maščujejo.
Ne Smem se jim upirati. Naj naredijo in naj dajo jezo v Mene.«
Mesec dni je bila čisto v podplutbah, ko se je vrnila v materijo in jo obudila. Telesna materija
je imela podplutbe in bolečine. Vendar, žival je spremenila svoj utrip do Nje.
A znova ista zgodba!
Komar – top. Muha – top. In vedno znova – top in top. In duše odhajajo.
Pa tako zelo enostavno se je povezati z živaljo, da vas posluša. Vzeti si je potrebno čas, Lana!
TEHNIKA: KAKO ODSLOVITI INSEKTE, KATERE NE ŽELIMO IMETI V SVOJI BLIŽINI (posnetek
56:28)
Ko vi žival vidite, glavo – vsi vidite glavo od živali. Poskušajte. Deluje!
Imate žival. Muho. Da. Se že nekako šopiri!
Poglejte glavo! In ko vidite glavo, pomislite na njeno češariko. Poglejte jo iz strani.
Pomislite, kako muho gledate iz strani, iz prereza in dejansko vidite v češariko. In vidite
češariko – malo bunkico, katera se vrtinči. In dajte program, kaj želite, da naredi. In muha
se bo odmaknila.
Ampak, potreben je čas. In tudi Njo postavljamo in izoblikujemo, da so insekti včasih pač
potrebni! Zakaj?
Ker vse imate v sebi. Ves razkroj imate v sebi.
Torej, če vi sebe sestavite in postavite v takšno postavitev, da vidite glavo živali – katerokoli.
Se pravi, ko se osredotočite na žival, da želite – dobro, se pravi, da želite,
da žival prične funkcionirati tako kot vi želite, je pomembno, da jo od
strani zaznate, kot prerez.
Si predstavljate, kot bi glavo odreznili. Jo pogledate in pomislite in videli
boste češariko. In ko vidite češariko, oddajte, kaj želite.

In ko jo iz notranjosti, iz zasnovne energije oddate signal, preko srca, naj
se muha odmakne iz vašega krožnika, se bo muha preprosto odmaknila.

15

Preizkušala, preizkusila in uspela! Tako pri vseh insektih.
Ampak, potrebujete čas. Potrebujete prakso. Ampak, dajte mesto živalim.
Vedite, da karkoli pokončate, vas bo počakalo.
Pripravite se na to, da boste dobili nekaj ducat pikov, ko pridete navzven. In pripravite se na
to, da vas bodo, pač, popikale živali, če ste tako nagnjeni na sršene, muhe ali nekakšne osate
ali karkoli drugega, se pravi, da vas počaka zato, da se naredi izravnava.
Na podlagi tegá se potem energija živalskega stvarstva vam pokori. Tako pač je!
Vendar, čuvaji so tisti, kateri potem to energijo v sebe sprejmejo in si jo podredijo in jo
odpošljejo drugam. Zato postanite prijazni do sveta živali, kateri je večji!
Ni potrebno biti do malih živali prijazen, ko hodite in pomotoma, postopoma pohodite, ali
kakšno mravljo ali kaj takega. Kar ni zavestno, kar ni zanalašč, vam je odpuščeno in
oproščeno. Zato, ker se to že v naprej ve, da živalski svet, kateri je pod travnato površino,
dejansko razbremenjuje.
Ko vi postopoma, ponevedoma, nevede in nehote pohodite žival, se usmili žival in iz vas,
izpod podplatov pobira usedline. To ne pomeni, da boste sedaj šli na travnik in tekli
zanalašč, da boste pomorili čim več živali, da vam bodo odnesle energije. To je že zavesten
program! Ne delajte!
Ampak zato, da boste vedeli, kaj in kako.
In tako vas razbremenjujejo živali, katere so mimoidoče.
Tako kot človek človeka razbremenjuje, ko se sreča z njim, ko se poveže z njim, ko je
prijazen z njim, ko je čuten in sočuten, mimoidočega, ko ga pogledate v oči, ko se mu
nasmehnete, vam zaigra srce, se energija pretoči in mu naredite nasmeh na obrazu. Na ta
način se energija razbremeni. Vi iz njega povlečete bolečino. Bolečina se iz vas transformira
v Svetlobo in tako drug drugega razbremenjujete.
Hočete ali nočete, živite v simbiozi človek-človek, ne glede na to, kakšen je. Ali je dober ali
slab. V vsakemu se najde nekaj dobrega in vedno se tisto malo premika in preoblikuje.
Svet živali pa je popustljivejši, kot si upate misliti.
Če se z živaljo ne želite srečevati, pač obdržite dlani na svoji strani in ga samo ogovorite in
ga poprosite, da se pač odmakne in žival se bo sama odmaknila zato, ker vas razume, ker
doume, da ne želite imeti stika. Niste kaznovani.
LOVCI NA ŽIVALI
V primeru, da masovno pobijate živali, da ste lovec na živali – takrat ste kaznovani. Ampak
samo takrat, ko se izživljate nad živalmi. Ni vam izpusta. Ni rešitve. Ni odpustnice, dokler
vam žival ne odpusti.
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In lovci ste tukaj res masovno kaznovani samo zato, ker greste in pobijate in vstopate v svet
živali pod pretvezo, da se je žival preveč razmnožila. Morda se je. Morda pa ste jim preveč
drugega pobrali in ste podrli ekosistem, kar pomeni, da zopet odgovarjate.
Le v primeru, kadar je žival nekako ujeta v bolečini, poškodovana, se pravi, da jo odvzamete
iz sveta, da jo ustrelite zato, ker je poškodovana – in še to nimate pravice, ker je namenjena
živalim druge vrste, da se prehranjujejo z njo.
KOPIČENJE HRANE V TRGOVINAH JE NAJVEČJE ZLO
Človek sme iz živalskega sveta vzeti samo toliko, kot zmore pojesti.
Torej, kopičenje hrane, masovno kopičenje hrane v trgovini je največje zlo zato, ker se vsa
energija spaja s to vrsto živali in vse to vnašate v trgovini, že ko nabavljate, ko kupujete, ko
posredujete v svoje nakupovalne kotičke ali nekakšne vozičke, že dejansko shranjujete to
energijo v sebi.
Zato v policah, med policami, pred policami poglejte po nekaki etaži, kjer so postavljene
masovno hrane živali in poglejte, kam vas povleče občutek, kateri košček boste vzeli zato,
ker vas je poklical, ker je žival, energija živali, katera vstane v notranjosti, vas izbrala, da se
bo pretočila v vas.
Vsak predmet ostane živ, ker je prostor ali od lastnika.
Vsaka žival, dokler ji ne daste miru in posvetila ali posvečenosti, da odide, se pripne na
lastno meso. Ko vi ali tisti, kateri predelujejo masovno hrano, stresajo meso kar tako, je tako,
kot bi človeka v človeka stresali in ga nekako obračali, »meljali« in ga obešali. Si
predstavljate, kaj bi se dogajalo?
Ravno to se dogaja z vsemi, kateri skrbijo v predelavi in nimajo občutka za to – za človeka, za
žival ali za rastlino.
Takšni ljudje, kateri so mesarji, postanejo hladni. Tisti, kateri delajo v proizvodnjah,
postajajo hladni, brezčutni, brezsrčni, a le zato, ker energijo živali vsrkavajo v sebe.
Zato bi morali masovno ugasniti predelavo hrane in jo postaviti v postavitev, da bi človek
prišel iskati toliko kot rabi!
Koliko sladkorja rabite?
Kupite v trgovini vseh petdeset vrst sladkorja? Ne!
Če ste srečneži, kupite en takšen paketek za mesec dni ali pa za leto dni. Ali pa tudi tega ne.
Torej, vse ostalo ostaja na polici, na etaži in potem na smetišču. In vse to je nekako kroženje
energije.
Kadar hrana ostaja od živali in je vpeta energija, katera bi se lahko pretočila in našla svoj
mir skozi prebavni trak posameznika, kateri jo uživa, pomeni, da lahko skozi uživanje
prebujate, obujate, razrešujete ali razbremenjujete živali, živalski svet duhá ali dušo.

17

To pomeni, če vi vzamete zrezek in ga postavite tako, kot da ga vržete na krožnik in ga niti ne
opazite, ampak ga pogoltate – ne Bom dejal kot žival, ker žival dela po nagonu in se hrani
samo takrat, ko res čuti, da je čas za hranjenje. Razen morda kakšne izjeme, katera je morda
že napolnjena z umetno hrano in nima več občutka, kdaj jesti in koliko jesti in so živali
takšne. Saj so lepe. Saj so luštne. Vendar so okrogle in ne gibajoče.
Ampak, če imate žival radi, vam ona ne zameri, ker se preveč hrani.
Vse to je dobro, ker je ljubezen tisto, kar ohranja ravnovesje.
UŽIVANJE MESA – ŽIVALI MORAMO BITI HVALEŽNI
Kadar vi žival vržete na zrezek, vržete in oblikujete na nekemu krožniku, katerega vi niti ne
opazite, ampak ga pogoltate, je dejansko energija hladu kopičena v vas. Vsak kos energije
živali se zaustavi v vas. In več kot uživate takšne hrane, katero ne opazite, bolj hladni
postajate. Zato pravijo, da so mesojedci bolj nasilni. Drži! Samo zato, ker so brezčutni,
zato, ker ne zaznajo te energije.
Ko dobite zrezek na mizo, ga opazite, ga zapazite, ga začutite, ga za trenutek občudujte, se
nežno v sebi poklonite in zahvalite ali vsaj začutite hvaležnost, da je žival pred vami.
Tako se energija ne bo vpela v vas in se bo sprostila skozi prebavni trak navzven. In lahko
boste pojedli tono mesa in nič se ne bo sprijelo z vami.
Čuvaj, kateri je z vami ali ta, kateri živi z vami v stanovanju kot hišni ljubljenček ali nekdo,
kateri je mimoidoči ali pa pazi na vas, se pravi, se ta energija, skozi njegovi svet,
stransformira in odmakne.
Kadar pa vi v svetu živali odvzamete toliko kot rabite, pa pomeni, da spoštujete, da cenite
in da sprejemate in dajete. Takrat energija kroži.
Kot pri spolnosti. Ko se dva ljubita, energija medsebojno kroži. Ne po seksualnosti, tako, da
se prazni nekdo na drugem, ampak, ko se ljubita, ko se čutita, prične prihajati do vrtinčenja
te energije.
Enako je z živaljo.
Se pravi, prične žival-človek, žival-človek dihati in se vrtinči ta energija. Takrat nad živaljo
se odpre njena kronska čakra. Vaša kronska čakra se prisloni ob njihovo kronsko čakro in
se ustvari prehod. In med vama se aktivira svetloba ljubezni, spoštovanja.
In ko naredite to, boste vi začutili srčni utrip od živali in boste pričeli dihati z živaljo. In ta
žival je tista, katera vam da kasneje pritok besede OSVOBODITVE.
Tako vi lahko v življenju delate zrezek po zrezek, jeste zrezek po zrezek in ne bo nič napák, če
boste imeli čut za žival.
A se rajši izogibajte kupljenemu mesu in rajši pojdite h kmetu. S hvaležnostjo kupite in
plačajte rajši kakšen cvenk več, kot pa premalo. A le takrat, ko začutite.
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Ne dajte več zato, ker Sem Jaz tako dejal, ker Sem vas spomnil, da se nekdo trudi. Pa tudi, če
ima kupe in kupe. Dajte, če začutite, iz hvaležnosti, ker je to del darovanja, katerega vi
podajate in obračate.
Počasi boste se naučili dajati. Počasi se boste naučili izpustiti in pozabiti, na kar ste dali in
skozi drugi pretok pričnete vleči na sebe bogastvo, blagoslov, novo energijo in živali vam
dajo višjo frekvenco.
ŽIVALI VIBRIRAJO VIŠJE OD ČLOVEKA
Žival višje vibrira od človeka.
Kar pomeni, ko vi sebe v duhovnosti sestavljate, ko se postavljate v energiji,
v temu centru, pomeni, da se vi znotraj odpirate.
In človek, sam po sebi, lahko prihaja maksimalno do tretjega astrala. To so
že kar veliki modreci, kateri prehajajo do astralnega sveta oziroma do tretjega
astrala.
Žival prehaja brez težavic do devetega predela ali do devete plasti in je vedno nad vami.
In potem se dobro povprašajte – kako je mogoče, da je živalski svet Svet Razsodnikov ali
Tistega, kateri da besedo za vas?
Preprosto zato, ker višje vibrira. Preprosto zato, ker je ljubezen. Preprosto zato, ker ne
razmišlja, ampak čuti in obstaja in živi v tej simbiozi.
Človek pa ves čas kalkulira, razmišlja, preoblikuje in postavlja. In to je tisto, s čimer se človek
dobesedno zaustavi, kot bi si dal zanko okoli vratu.
Torej, človek ni najvišja živalska vrsta. Ni najvišja človeška vrsta. Ni najvišja rastlinska
vrsta. Ni pravzaprav nič, kar bi bilo samostojnega, ampak je šele v razvoju in procesu.
Iz človeka, posameznika, kateri pa vzbudi in ohrani skozi življenje ljubezen, sočutje in čut,
pa se odpirajo kanali, kateri njega pripeljejo do simbioze, do pregleda spominov, do
pregleda odhoda, se sreča z živalmi.
In zato je najbolj poln svet, svet Indijancev in starih ljudstev, kateri so častili in se zahvaljevali
in globoko v sebi spoštovali duhá Matere Narave.
Zato je največ teh starih plemen, privržencev in pripadnikov tistih, kateri zmorejo zapuščati
zemeljski svet.
PRIČNIMO OPAZOVATI SVET ŽIVALI
Nič ni izgubljenega. Nič ni pozabljenega, če boste pričeli opazovati svet živali. Dajte jim
mesto. Dajte sebi mesto. Ker skozi to, ko dajete drugemu mesto – tudi, če ne marate
domačih živali, nič hudega. Ne jih imeti, če ne čutite te vezi. Vendar dopustite, da so živali
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še vedno tiste, katerim pripada ta zemeljski svet. Ker žival ima vpeto energijo duhá, ali
duše ali čuvaja, v rastlini.
Ne pa vi!
Kar pomeni, da žival-rastlina, žival-drevo, žival-Mati Narava dihata enostno ene celote.
Torej, kje v postavitvi pa je človek?
Daleč, daleč zadaj pa je človek, kateri se trudi, kateri je nedonošen. Zato se tudi hitreje
porojevate in ste NERAZVITA vrsta.
Ker človek, če bi bil tako inteligenten in razvit, bi bil donošen, bi se v nekaj urah ali
najkasneje v nekaj minutah postavil na noge, tako kot žival. To je prvo znamenje, da je
človek NEDOZORELA vrsta.
Vi potrebujete skorajda leto dni, da shodite.
Vsaka druga žival hitreje shodi in se postavi, ker ima harmonijo, ravnovesje in ne nagon.
Nagon je instinkt. Vendar, nagon in instinkt sta povezavi enostno ene celote, katere njega
čuvajo pred tem, da preživijo.
Imajo krajšo dobo. Navidezno marsikdo, tako kot pravite, vi. Da. Imate prav. Žival krajši čas
živi, ampak živi polno in kvalitetno življenje.
Človek pa kot zasnovna energija lahko živi le nekaj tednov ali nekaj mesecev, morda, če je
res dober in se posluša, nekaj kratkih pet let v obdobju celega življenja.
Torej, zadnji živeči ali zadnja energija duhá, kateri je kristalna ali čista in nebogljena energija,
je zmožna živeti zelo kratko obdobje. Vse ostalo, preko dneva, pa živijo drugi.
To opazite mnogokrat, ko avtomatsko, nagonsko, podzavestno, kako naj uporabim drugači
izraz?, odreagirate in postorite.
Dobro je. Še malo počakaj. (opomba: se pogovarja s svojim ljubljenčkom)
Se pravi, je to tisto nekaj, kar je dejansko postavljeno v konceptu, da se povezuje in da se
usklajuje.
Bodite pozorni. Vsaka živalica – dobro, Bom moral počasi zaključiti, Moj čuvajček Me že
skorajda preganja, vendar bi rad še nekaj obrazložil.
VSAK ČUVAJ JE POVEZAN Z NAŠIM PRANSKIM DUHOM
Torej, vsak čuvaj je povezan z vašim pranskim duhom. Tisti, kateri prebujajo pranskega
duhá, se morate zavedati, da je pranski duh del vas, del vašega popotovanja in tudi
razsodnik. Preko življenja vam spi.
Tistim, kateri ste se odzvali na to, da ste pričeli prebujati pranskega duhá, se vam klanjam,
ker ste s častjo in spoštovanjem zbudili najvišje Svetlobno bitje, katero je tisto, katero vam
20

bo pomagalo skozi življenje živeti, preživeti in izživeti tako, da boste ljubezen, sočutje, tako
kot Moja velika žival.
Sirs je ta živalica. Je pernata žival. Napol pernata.
S takšnim kljunom in z veliko živalsko vratno energijo.
Drugače je podoben, kot bi dejal, morda velikosti vašega noja, pa je še
mladiček.

Zrasla bo do 25 metrov vaše veličine, kar pomeni, da je to bitje, s katerim Jaz potujem. In to
je bitje, katero Me kasneje, ko bo odraslo, lahko nese v svojemu naročju.
In imamo tako kot konja ali kaj podobnega.
Vendar, vsaka žival je sveta žival. Pričnite spoštovati svet živalstva, svet življenja, svet
rastlinstva.
Ko spoštujete to, boste začutili utrip pripadnosti, boste zmožni sprejeti tudi človeka
drugačne vrste. Boste dejansko sposobni sprejeti človeka, hladnega, toplega, drugačnega.
Drugačnega nagnjenja. Drugačnega razmišljanja. Drugačne vere. Drugačne silhuete.
Torej, pričeli boste spoštovati vse, kar je okoli vas.
Morda se boste potolažili, da boste dejali, da je morda dobro, da niste takšni, kot so oni. A to
ne pomeni, da so oni slabi in da ste vi boljši. Ampak vidite razliko, kakšni ne želite biti in
kakšni nekateri preprosto so.
Pričnite spoštovati drugačne od sebe, ker drugačnih od sebe ne morete spremeniti. Tako
kot živali – sprejmite jih! Dopustite, da so, kjer so. To je njihovo mesto, tako kot vaše
mesto tukaj v simbiozi z živalskim in rastlinskim svetom.
To pomeni, ko boste pričeli spoštovati to, boste pričeli ceniti sebe, svoje življenje, svoje
popotovanje.
In ko boste od danes dalje gledali na to, da so tukaj še ene oči, katere vas spremljajo,
katere vas čuvajo, katere bodo naredile vse, da bo za vas dobro, boste pričeli na svet okoli
sebe gledati z drugačnimi očmi.
Lažje vam bo. Ker svet čuvajev, kateri naredijo popotnico in izživijo, naredijo svojo usodo
dvakrat hitreje od vsakega človeka.
In žival je tista, katera se usmili in po usodi živi. Žival nima karme. Žival ima usodo.
Kaj ima človek?
Človek ima karmo, ker se kotali, ker jo ni zmožen videti, ker jo ni zmožen sprejeti.
Karma je življenje predhodnih vstajenj, kar pomeni, da nosite bremena.
Zakaj jih živali ne nosijo?
Ker so čiste, ljubeče in predane. Tudi zveri.
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Torej, človek mora delati veliko na sebi, da je zmožen svoj um in razum nadzorovati. Ko bo
človek zmogel dozoreti in dojeti, da je nekako sojenje, kdo bo živel, kdaj bo živel, koliko
časa bo živel in zakaj bo živel, odločilen, da ustvarja karmo.
Zato bodite pozorni!
Tudi, če obtolčete kakšen mrčes, ne bo konec sveta. Ne pomeni, da ste slabi. Ampak se
boste s to energijo, katera se skopiči in potem razdeli v nekih trenutkih, pač srečali. Boste
pač pogoltnili navzdol in boste šli skozi proces. Razen, če bo nekdo drugi naredil kaj
drugega. Ampak, živali vam morajo odpustiti.
NASTAVLJANJE PASTI ZA ŽIVALI
Torej, sprejmite živali!
Odženite živali, če se z njimi ne zmorete spoprijateljiti. Dejansko tudi, kadar nastavite
kakšne pasti – dobro, Bom dejal tudi še to.
Se pravi, imate miši v stanovanju. Niso dobrodošle. Vsi vemo, da niso dobrodošle. Ampak,
če boste vi se vzdignili nad polje in pomislili in sprogramirali in postavili energijo, da miši
morajo iti iz stanovanja, ker vi ne želite živeti z njimi, oddate njim ukaz in jim tudi
obrazložite kaj.
In ko oddajo energijo, miši polovijo to frekvenco in vedo, da niso dobrodošle. In takrat
zavestno ostajajo.
In kadar ostajajo, jih zastrupite, jih odmaknete, se pravi, poskrbite, da je konec njihovega
življenja ali izgon. Ne pomeni, da ste kaznovani, ker ste se povezali s to čutno energijo z
njimi.
Zato uporabljajte posvetitev. Potem, da se dejansko z njimi navidezno ali čutno povežete,
se usmerite v to, da jih začutite, da so v stanovanju in da iskreno poveste, da jih ne želite
imeti v stanovanju pomeni, da oddate frekvenco izgona.
In žival vedno znova polovi hitreje, dvakrat hitreje kot pa vi, čisto sami.
In če se žival ne odmakne, imate potem olajševalne okoliščine v kontekstu, ker ste za njo,
tako ali drugače, poskrbeli. Tako, da ne boste mislili, da je vse samo kazen. Ampak občutek
povezave, pripadnosti, usklajevanja.
TEHNIKA: TRANSFOMIRANJE ENERGIJE POVOŽENIH, UMORJENIH ŽIVALI (posnetek 1:22:38)
Še nekaj Bom prišepnil:
Ko imate sebe v duhovnosti in se višje razvijate, dobivate vedno bolj čisto frekvenco. Zato
imate občutek, da je vaše telo prazno, vibrirno, ampak lovilno.
In vi se vozite in mnogokrat vidite povožene živali. Pomendrane, umorjene ali karkoli
takega. Vaše oko pogleda na žival in vedno bolj boste zaznavali energijo, katera se izpušča
iz živali. Tega čuvaja te živali.
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In ko vi pogledate in ko boste videli, ko boste na malce takšni frekvenci, boste, tudi eni vidim,
da že vidite, da, se pravi, vidite materijo in vidite energijo nad njo, se ta energija polovi
preko vaših oči zato, ker ste jo opazili, zato, ker ste jo začutili.
In ko jo začutite, ker se vam zasmili, se stransformira skozi vas. Ujamete jo v telo.
Ko jo imate ujeto v telo, je pomembno samo, da jo daste iz telesa navzven in duha, dušo in
energijo se s tem osvobaja.
Vpeto imate v telesni del.
Ali jo sčistite preko čakre, da vrtite grleno čakro.
Jaz tega sedaj ne smem narediti, da Mi ne bodo
kakšne nevšečnosti se povzročile, se pravi, se
izkašljate.

Ali pa potrkajte po telesu navzgor in se boste izkašljali in boste dušo ali
energijo dejansko spravili do grlenega dela in navzven.
Mnogi se izbruhajo. Ampak, to je pač proces osvobajanja.

In vsi tisti, kateri dosegate takšne frekvence in vam je sila neprijetno, ker pač filtrirate ali
čistite, bo to vam, vsekakor v doprinos ali v plus. Vendar morate pa energijo zaznati in jo
dati navzven. Drugače prične v vas živeti in lahko postanete dvojni, trojni ali kaj več.
Zato se energije medsebojno povežejo in sharmonizirajo.
Še nekaj za zaključek bi prišepnil:
Vsi živalski svetovi so medsebojno povezani. In vsaka žival je preko češarike povezana z
nitjo, visoko, visoko nad obličjem v svet ali v energijo, iz koder je nekako prišla. In skupno
polje, v katerega vstopa ta energija ali ta postavitev, je preko češarike vpeta in pripeta. In
ko se žival nekako odloči za odhod, zato, ker jo vi morda predhodno opozorite in predvsem
ima tudi ona svojo postavitev, se preko češarike energija odpne in njena dušna energija
izstopi in se zlije navzgor.
To je tisto nekaj, kar se tukaj postavlja in tako žival hitreje prestopa v višino, ker ima še
aktivirano to energijo.
Človek, če bi zmogel aktivirati energijo češarike, bi dejansko skozi to
prestopal v Višino in se odrešil marsičesa.
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Od Višine, od tega polja, žival dobi dejansko pomočnike, pripadnike in privržence, kateri jo
pričakajo, ne pa kateri nekako potujejo skupaj z njo po Zemlji.
Da ne Bom nekako v prvemu delu predolg, vidim, da Me preganja tudi vaš morda čas, da se
malce pošalim, je to tisto nekaj, skozi kar bom Jaz se postopoma poslovil in se Bomo potem
nekako skupaj znova podali na drugi del vnovičnega druženja. Tako, da, sedaj pa Bom
dopustil, da Lano vrnemo v telo.
Jaz pa se s hvaležnostjo zahvaljujem, da Sem zmogel, smel in da Mi je bil v
temu stvarstvu dopuščeni čas, da Sem v imenu vseh Nas govoril za vas.

Želim vam še naprej prijetno druženje.
Pozdrav.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Jasara.
Takole, sedaj Bomo lahko končno tudi nadaljevali.
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav tudi iz Naše Najvišje sfere. Drugi del ali ta čas drugega
dela pripada pravzaprav prav Meni. Danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom odgovarjal na vaša
vprašanja in so Me pravzaprav vsi Tisti, kateri so Vnebovzeti, zemeljski, globinski,
nadzemeljski, živalski, svetlobni, vilinski in več kot 5.895 tisoč milijonskih vrst različnih Bitij
izbrali, da je danes ta čas tudi povezovanja s tistim svetom, kateri je Meni najbolj srčen in
tudi najbližji, da je ta svet pravzaprav danes prav Moj.
Nihče drug kot Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo.
Žal, Moram priznati, da je mnogo, mnogo različnih ljudi, duš, duhov – ali, kako
naj sploh imenujem, kateri se malce tudi zagledajo v Moj glas, v Moj stas.
Tako, da, Moram priznati, da se za nikogar ne Smem odločati, tako, da bi
določene privržence iz Naših svetov poprosil, da se malce premaknejo. Recimo
temu, da Sem oddan! (smeh)
Tako, da, naj ostane tako. Ker, res Sem morda najmlajši v Našemu svetu ali po Očetu, res v
naši rodbini najmlajši od najmlajšega in z vsemi štirimi Sem se boril, da Sem lahko prišel v
svet Zemlje, da lahko tudi sodelujem. Ker je res po strani Jezusa nekako zaprl zemeljski čas
zato, da bi še kdorkoli od rodbine smel pristopati, vstopati ali prihajati v ta čas.
Saj veste, veliko bolečine, veliko modrosti, veliko Veličine naredi tudi velike premike, tako
med vami kot tudi med Nami.
Ampak, danes Sem Jaz izbran. Tako, da Bom tudi Jaz odgovarjal na vaša vprašanja.
Joj, joj! Ne, ne, ne, ne! Prinesli so Mi enega volčiča – ne
rabim tega, sedajle ne! Ljubezen, pripadnost volkodlakov ali
volkodlakinj – ampak, ne bi sedajle! Res ne! Ker Mi bo eno
Dekle zadaj pobegnilo. Ni pravi čas za to!
Vendar, ljubezen se izkazuje na različne načine. Morda tudi
skozi to?
Ampak, rajši Imam sprehode v naravi, kljub temú, da Imam rad živalske vrste. Tudi tako
lahko. Pa naj leži ob nogáh, če bo tako ljubše in lažje.
Vendar, težko je povezovati in odgovarjati.
Vendar, da ne Bom kradel vašega najljubšega in dragocenejšega časa, kar z besedo na dan
oziroma, kdo bo povprašal prvi na tematiko, katero Smo predhodno tudi odprli?
»Najprej lep in srčen pozdrav z moje strani (Jasa) vsem Vam, vsem Najvišjim, vsem
kreatorjem – mojim in ostalim. (Jasara) Povedali ste tudi, da imajo živali svoje kreatorje. In
mi imamo kreatorje. (Da) In zdaj bi jaz vprašal – kakšna je povezava med njimi? Ker s tem v
povezavi nas muči, zdaj, marsikoga vprašanje. Recimo: imamo domačega ljubljenčka,
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recimo, ne in se potem odločimo za kastriranje ali (uuf) usmrtitev. Kaj to za seboj potegne?
Hvala vam.«
Modro vprašanje!
Kar se tiče nekoga, katerega kastrirate, da ni nadaljnjih rodov, bi lahko naredili tudi drugače.
TEHNIKA: PREPREČEVANJE NEŽELENE NOSEČNOSTI Z OBRAČANJEM ENERGIJE PLODNOSTI
ALI RODNOSTI (pri ljudeh ali živalih), posnetek 4:36
Saj poznate.
Življenjska energija se vam tvori v jajčnikih oziroma v modih. Ko to energijo pričnete
transformirati, jo obračati, kopičiti in jo iz tega predela vzdigovati v predel možgana, ob
hrbtenici navzgor, v zgornji pol, da postanete oziroma da prebudite duhovni svet in
vstopate v svet duhovnega stvarstva, se v predelu rodil preneha, ali spodnjega dela,
preneha nekako tvoriti energija za to, da imate plodnost ali rodnost.
Tako bi lahko brez kakršnihkoli kontracepcijskih tabletk ali posegov lahko preprečili z
dvigom energije ali obračanjem energije.
To Smo nekako imeli na obnovitveni delavnici. Prav Lana je to področje v ponedeljkovem
času (opomba: 15. junija 2017) zelo dobro izpeljala, tako, da Smo se res nasmejali od srca.
Ampak, energija dela čudeže.
Tako, da, enako kot človek, lahko tudi enako prične obračati, se pravi, to energijo plodnosti
ali rodnosti lahko obračamo tudi pri živalih.
Vendar, če bi človek dejansko videl v žival in se pričel povezovati, da bi bil nekako pretočen,
tako žival, kot da bi jo imel preslikano ali pred obličjem in bi pričel svojo energijo preslikavati
nad živalsko, da bi, na primer – kako naj se izrazim?
Bom vzel primer opice.
Na primer, da si predstavlja oziroma ima opico pred seboj in začuti povezavo spoštovanja
in globine. Se poveže srčna energija z živalsko energijo in žival njega spusti v sebe. Takrat
se naredi nekakšna približna dvojna osmica.
Poznate osmico, katera se naredi, ko vidite nekoga, pa se vam poveča srčni utrip pripadnosti
in se naredi »ljubezen na prvi pogled«. Vendar, to je stari pogled tistega nečesa, kar ste
imeli, predno ste prihajali v zemeljski čas.
Takrat se ustvari in pretoči ljubezen in seksualnost, spolnost, norost in vse se prične med
vama obema spletati.
Tako opevate: »Joj, spoznal sem ljubezen svojih sanj!«, in lebdite in letite iz dneva v dan.
To je nekaj, kar je osnova.
Tako kot žival spusti vas v sebe in se pričnete povezovati, jo pričnete čutiti. Tako žival
ustvari med vami osmico ali dvojno osmico povezave. Kar pomeni, dvojna osmica – vez
odpenjanja in pripenjanja.
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Žival je tista, katera vas spusti v sebe in vas tudi odpne od sebe. Ni ujetnica na vas.
Potem pričnete čutiti svoje jajčnike ali moda, zavisi, kaj imate nasproti – ali žensko ali
moško energijo. Nato energijo poveznete nad žival in se pričnete pretakati.
Kar pomeni, da čutite povezavo energije, se pravi, njenih jajčnikov, na primer opice in vaših
jajčnikov, na primer, da ste ženska.
Takrat pričnete obračati svojo energijo in je pripeta na žensko energijo opice in ta se prične
proizvajati.
In ko vi pričnete dvigovati energijo navzgor, se enako, ker jo z mislimi
vodite, prične usmerjati tudi njena energija navzgor.

Seveda, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. In kar pomeni, da lahko pričnete obračati
tudi življenjsko energijo. Mnogo je tegá.
Ampak, s tem lahko njeno plodnost oziroma energijo za menstrualni ciklus obrnete za
njeno razsvetljenje. Kar pomeni, da lahko opici date možnost do razsvetljenja in energijo
dejansko pretočite, v nekaj potezah tudi ugasnete menstrualne cikluse. Ali pa plodnost ali
rodnost.
Vendar, da ne Bomo šli tako, kar naprej, v tri dni. Enako lahko naredite tudi z živaljo, če se ne
bi želeli posegati po nekih postavitvah, kjer je umetno presekana energija.
Vendar, ali kaznovan ali ne kaznovan?
Bistvo je takšno: kadar vi žival predhodno pripravite in se pokesate in ji prišepnete, da, žal,
jo morate kastrirati, sterilizirati ali pač, karkoli pač želite narediti z živaljo, kjer ji v naprej
poveste, da bo ona dejansko imela potomce, katere vi ne boste zmogli kam oddati in jih ne
želite pomoriti ali karkoli slabega z njimi narediti pomeni, da vas žival začuti in ona
avtomatsko sama prične pobirati energijo in jo premakne višje.
In ko se naredi prerez jajčnikov ali teh jajcevodnih cevi, se pravi, se energija ustavi in
energija ni poškodovana, ker se je žival zmogla vzdigniti višje samo zato, ker ste vi tako
čutili in ste jo predhodno pripravili.
USMRTITEV ŽIVALI
Kadar pa žival daste dejansko usmrtiti – na primer, da jo daste uspavati zato, ker trpi, ker
jo boli, ker je to tisto nekaj, zaradi česar žival vidite, da joče in boleha in odhaja, se pravi,
se je vedno potrebno z njo povezati.
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Povezati v takšnem stanju, da ji čustveno in čutno obrazložite, da se vam smili in da mislite
in smatrate, da je skrajni čas, da njeno se življenje tudi konča.
Povejte in obrazložite ji, da boste z njo do konca in jo boste poskrbeli, tako tudi za njeno
truplo.
Kadar zmorete narediti to in naredite pokop, se pravi, vsegá in se svečano poslovite, je
žival na to pripravljena. Ni sovraštva, ni bolečine, ni zamere. Ni tiste energije, v kateri bi se
ona zmogla tudi zatakniti.
In kaj se zgodi, kadar tega ne naredimo oziroma, kadar se nekako maščevalno, ali tako ali
drugače nekako izživljamo nad živaljo?
Se pravi, se pa njen gnev, njena bolečina ali nemoč nje same, dejansko pretoči iz nje, v
poseben balon tik nad predelom njenega srca oziroma sprednjega predela. Zavisi, kako
visoko je naredila bolečino zamere ali nemoči.
In ko pride ta balon na površje, se pravi, ko ona »umre« - recimo, tako po vaše, po
zemeljsko, čeprav veste, da energija ne umre, ampak se samo transformira in preoblikuje,
ostane ta balon kot duh od duhá zvit in speč.
Ko žival nekako pospremijo na določeno prostorno enoto, ali prostor ali čas, ali jih
pospremijo celo k rajnim, kateri so dihali z njimi, zavisi, kakšen zapis ima tudi žival, pomeni,
da v takšni energiji žival čaka. Ta balon čaka na vas. Nikogar drugega kot tistega, kateri je
povzročal ta čas.
Če se energija hitreje odloča za reinkarnacijo, pa ste vi še živi pomeni, da ta energija
prihaja do vas, do vaše avre, se vpenja v vašo avro in lahko sesa vašo energijo.
Če pa žival nekako začuti, da vas želi samo čuvati in paziti in ni prišlo do te zamere, pa
lahko prosto živi celo v stanovanju, pa vam ne bo počrpala niti kaplje vaše življenjske
energije.
To pomeni, da žival ni postavljena na ta koncept kot človek človeka, katerega lahko zajeda in
ga bo izpila.
Žival je edina vrsta, katera zmore potrpežljivo čakati. In kdor čaka, dočaka.
In ko vi pridete na površje, se vi razveselite živali. Vendar, vi ne veste, kakšen spomin je
ustvarila! Šele takrat, ko vas bo ona pospremila do plasti, kjer se pregleda življenje, se ona
UTELESI in žival dobi podobo čuvaja.
In ko dobi podobo čuvaja in se postavi, vam prične kazati zapis, spomin, kako je bilo.
Takrat vi pričnete podoživljati spomin in iz vaše strani prične na površje tekati in se stekati
energija vašega občutka, čutenja tistega obdobja, ko ste nekaj delali.
Žival pa v drugi meri da na površje svoj občutek. Vse, kar je čutila, vse, kar je videla in se
od njega, na primer od tistega, kateri je naredil njej zlo ali hudo, vlije v občutek živali same.
In takrat dojame, kako se je žival počutila.
In ko pride nazaj do zlivanja, se pravi, luščenja ali odmika, se pravi, da postane napadalec in
plen, v pregledu približno enakopravna, je odvisno od živali, ali vam bo dala mir ali nemir.
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To pomeni, da se bo žival lahko zavestno odločila, da vam bo dala še enkrat priložnost, da
jo boste vzljubili ali pa še globlje zasovražili. In jo morda pripeljali celo do ponovne smrti.
In smrt je pravzaprav točka stanja, zavedanja, kjer vi postanete takozvani »bog«.
Vi vzamete in zavihate rokave in rečete: »Ti boš živel! Ti pa ne boš živel!« Kaj je to drugega,
kot največji greh vsegá?
Vendar, ko vi žival nekako spravite v to, da gre ponovno z vami v rojstvo, pa ste lahko pet
tisočkrat naredili slabo in gorko za njo. In ko boste v pet tisoč prvikrat naredili končno
dobro, se naredi sprava. Ona postane zaveznica in ona vedno žrtvuje življenje za vas.
Tako se žival pretoči preko vse nesnage, bolečine in jo končno transformira in odmakne od
vas. Zato ni faze zamere ali pa toliko časa vračanje nazaj, dokler žival in napadalec ne
dopustita sprave.
Zato je najvišja kvaliteta izravnave samo tedaj, ko ste v fizičnemu telesu.
Če ste v temu življenju povzročili smrt različnih živali, ali zaradi hrane ali zaradi, pač, napote,
ali zaradi tega, ker, pač, niste želeli imeti žival, ali pa, pač, kakorkoli je bilo in ste dejansko
krivi, ter ste zavestno nekaj naredili, vam sledim in svetujem sledečo postavitev:
TEHNIKA: KAKO SE OPROSTITI ŽIVALI, KATERI SMO ZAVESTNO POVZROČILI NJENO SMRT
(posnetek 16:18)
Pomislite na žival, na živali, na skupino, na vse, kar ste naredili slabo, da je neka žival odšla
od vas. Najprej pomislite na njo in jo začutite.
Naenkrat boste zaznali, da
iz trebuha ali iz predela pod
pleksusom običajno nastaja
takšen meh.

In ko nastane takšen meh, nastajajo takšne niti, bele niti in so na
koncu kot nekakšni cmočki, kot brbončice, kot tisti priseski.
Saj poznate, vaša hobotnica ima tistega cmokca, kot se »prilima« in
prisesa.

In od vas se laski povlečejo na vsako žival, tisto, katero ste vi ugonobili – zavestno,
zanalašč, iz maščevanja, iz zlobe, iz nemoči. Ni pomembno. Žival ste pripeljali do točke, da
je odšla.
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Ko začutite to energijo, pomislite na nekaj lepega, na nekaj, kjer se
prebudi vaša ljubezen.
In začutili boste, ko boste prišli v harmonijo sami s seboj, da se bo
po teh laskih pričela stekati namesto bele energije lila energija, če
boste srčni in iskreni.

In ko boste začutili lila energijo, se začuti prijetna toplota. In ta prijetna toplota se prične
širiti med živalmi in vse to duše živali, katera je lahko znova reinkarnirana ali pa šele v
nekemu vmesnemu svetu, času ali prostoru.
In ko to naredite, se ponižno zahvalite za njihovo sodelovanje, pomoč in
predanost, blagodejnost in Božje odposlanstvo, da so živeli z vami, da so
vam dajali dobro in odvzemali slabo, da so bili vaši učitelji ali pa hkrati,
na nek način, tudi mučitelji.

Potem prižgite ena lila plameničko za njih. Lahko je čajna svečka. Ampak tako, ko boste res
začutili tisto hvaležnost, spokojnost, njim v zahvalo ali v spomin prižgite plameničko.
Ko plamenička se pogori, pokuri – kako drugače opevate pri vas?, se pravi, vzemite iz
ostanka in zdrobite ves prah. Prah pa odnesite na sveto pokopališče in na obronku svetega
pokopališča, iz ostanka naredite OSMICO z mislimi na njih:
»NAJ SE ŽIVLJENJE IN ROJSTVO V VEČNOST VEČNOSTI PREPLETATA
IN SE MEDSEBOJNO USKLADITA IN NAREDITA MIR IN NE NEMIR.
PONIŽNA HVALA.«
To so besede, ko delate osmico in ko stresate prah in ko govorite, boste začutili energijo
izpod dlani in iz spoja osmice se naredi kanal.
In tako bodo vse energije, katere so iz vas, se pripele na energije, katere so odšle, povezale
na to osmico in bodo na pokopališču dejansko prešle v fazo odslavljanja. In bodo našle večni
mir in ne nemir. Tako boste vi sami sebi zagotovili, da vas v bodočnosti živali ne bodo morda
kaj popikale.
To ne pomeni, da delajte dnevno. No, razen, če boste tako začutili.
Ampak, morda pa večkrat pomislite na njih, na živali, na svet, se zahvalite in ponižno
poprosite za odpuščanje. In se tedaj pričnejo te energije iz vas stekati.
In ko boste enkrat zaznali, začutili, da je pa morda čas, da greste narediti osmico, prižgite
plamenico njim v zahvalo. In potem naredite to osmico zaključka s temi predhodnimi
besedami in bodo dejansko za njih poskrbeli.
In hkrati, skozi to, se boste pokesali. Ker se pokesate, vzdignete svojo frekvenco. In ko
dvignete svojo frekvenco, tudi postajate vedno bolj bližji duhovnosti in spravi in miru.

30

Saj veste, duhovnost naj bi bila ljubezen. Duhovnost naj bi bila spokojnost, mir in harmonija
tistega prvobita, kar ste v prvotnemu stanju tudi bili, ko ste prešli.
Dolgo Sem zavlekel. Vem. Kar nadaljujte z drugim vprašanjem.
»Zahvaljujem se za današnje predavanje, ki je bilo zelo, se mi zdi, da je zelo poučno, pa
zelo zelo uporabno. Spraševali smo se že v zvezi z mrčesom in to, na kak način nekak
pravilni odnos vzpostaviti. Mene pa zanima, tako, kot ste predavali, ne, da, to je, kljub
ljubezni do narave, ne, kljub ljubezni do narave, kljub zavedanju, da najdemo v naravi mir
in kljub temu, da delam zavestno na tem, da bi vzpostavila tudi z vsemi živalmi harmonijo,
ne, ostajajo, meni in tudi nekaterim drugim, kake fobije, ne. Jaz imam fobijo na miši, ne. In
bi prosila, (Ja) če lahko v zvezi s tem nekaj razložite. Pa tudi mogoče osebno – s čim je
povezan to iracionalno reagiranje, ne? Ker racionalno se miške, ki je marsikomu luškana,
ne bojiš, ne. Ampak, (Da) potem pa pride iracionalna reakcija in je verjetno povezana z
neko preteklo slabo izkušnjo?«
Zelo zelo dobro vprašanje.
Nekateri ste bili tudi zaprti v različnih mučilnih prostorih. Saj poznate, določena taborišča,
določena zgodovina srednjega veka, kjer so zapirali v globino, podzemlja ljudi, preko katerih
so se izživljali, jih dejansko prepuščali smrti, lakoti in izživetju, so se z njimi hranile tudi miši,
podgane in drugi mrčesi ali druge, druga bitja, katere vi skorajda ne upate povleči na površje.
In kadar se je dogajala travma strahu, da vas napadejo miši in ugonabljajo miši in v tisti
smrtni muki, da vas neka žival napade in poskrbi za to, da se izstrelite iz telesa zaradi groze
in nemoči, je to zadnji spomin, kateri se ohrani v notranjosti.
Ko se nekako ta spomin ohrani, se vi v naslednjemu življenju ali v kateremukoli življenju,
ko se boste odločili čistiti neki kos iz tistega masakriranega časa, pripelje tudi ta spomin.
Takrat se boste vedno in redno bali teh živali.
Tisti, kateri so bili v kakšnemu življenju usmrčeni, prav, usmrčeni zaradi ugriza, na primer
kakšne kače, ti ljudje se bodo bali kače tako kot bi bil sam vragec v njih.
Tisti, kateri so bili usmrčeni med živalmi v času perja – imamo Nekoga ali neko Dekle, katero
se res ogromno boji nekega perja, se ve, katera je z Nami, se pravi, je bila Njena smrt fizično
davljenje, povzročeno v kokošnjaku. In ker so dejansko kure bile tisto zadnje, kar je letelo
naokoli in je bila izdahnjena, se To Dekle, v temu življenju, boji strašno perja. Vsegá, kar je
pernatega. Se pravi, to so tisti zadnji momenti zadnje enote, skozi katere se človek lahko
ustvari protiutež strahu, da neka žival pa nekomu ni najljubša.
Enako se dogaja, če vas nekako kakšne živali opikajo – sršeni ali karkoli takega. Se pravi, to
je tisti zadnji spomin.
TEHNIKA: KAKO PREMAGATI FOBIJO PRED ŽIVALMI (posnetek 24:51)
Kako premagati vse skupaj?
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Ni tako preprosto, a hkrati je preprosto.
Vzeti si morate čas za sebe, da se popolnoma sprostite in umirite.
Pričnite dihati tako, da vdahnete, izdahnete – se pravi, dvakrat ali
trikrat, tako, kot bi ravno vdahnili ali izdahnili.
Zavestno spremljajte dih.

Nato dih – vdahnite tako,
da vdahnete skozi nos,
skozi tretje oko, okoli
možgana, skozi grlo, v
pljučni predel, ga rahlo
zadržite in izpustite.
Tisti, kateri imate pranskega duha prebujenega, zaznavate, da zrak izgine. Ga ne izdahnete,
ampak izgine, znotraj telesa in preko ledvenega ali drugega telesa, delčka telesa, navzven.
Torej, ko pridete v to stanje, da pričnete povezovati in aktivirati to energijo fokusa,
pomislite, da vidite žival pred seboj.
Se pravi, kot bi si ustvarilo sliko, samo za trenutek – toliko, da si daste zavedanje na to,
katero žival se, na primer, bojite. Miš, na primer.
To je nekaj, kar je dejansko res žival, katera je mala, a hkrati se jo skorajda vsaka peta oseba
res neznosno boji. Resnično. Ne podgane, ampak miši.
In zato dajte pred seboj, kot bi pomislili na miš. In ko boste šli globlje in globlje v temu,
kot, da že vidite žival pred seboj, jo boste zaznali v mehurju.
In ko jo zaznate v mehurju, se bo
ta energija povezala najprej s
srčno energijo, takoj za tem v
pleksus, iz pleksusa v spodnji
prebavni del in navzdol, ven iz
telesa.
In začutili boste, kot da tonete v neko globino. In morda tako, kot bi se
pred koleni nekje ustavila ta energija vpete energije.
Šli boste točno ali se energija povezala samodejno točno tam, kjer je
shranjena telesna struktura telesa, katero je bilo ugonobljeno.
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Torej, če ste iz nekega obdobja prebudili telo, katero je bilo nekako v boječemu stanju, se
pravi, se bo energija povezala točno tam, kjer je prašina telesa.
Saj veste, materija telesa se shranjuje od popkovnega oziroma od spolnega
predela – običajno navzdol.
Več kot jo je, višje gre.
Običajno pa je najnižja točka v podplatih in se niza, tako kot bi se posedalo
energetsko polje materije v same noge.

Zato se bo na določeni točki ustavila. Ta gostota bo pričela oddajati spomin. In pričeli
boste, če ne videti, se pravi, tisti, kateri ne bodo tako visoko zavibrirali, ne bodo videli,
bodo pa morda zaznavali, čutili in bodo zaznali pregrevanje v telesu.
To pomeni, da se raztaplja energija ujetostnega spomina nekje v notranjosti telesa – ali v
maternici ali v predelu popkovnega predela ali pleksusa.
In takrat boste zaznali, da spredaj, morda ovojnica miši razpada ali živali, katero se
pravzaprav zelo bojite. In naenkrat, ko razpade ovojnica, prične žgati miš.
Se pravi, miš prične tleti. In ko bo zatlela, bo pričela kot bakla goreti pred vami. Celo
zavonjate jo lahko.
In ta energija se bo po niti spustila in bo tlela skozi prebavni trak čisto do točke, kjer je
vpeta spominska nota te energije telesa, tistega telesa, katero mu je bilo naloženo
najhujše breme zadnjega strahu.
In ta energija izpari. In ta energija se utelesi in se poveže v drugo področje, stran, daleč
stran od vaše materije. In tako se izpušča energija spomina in katera je pravzaprav naredila
osnutek ali prebudila nekaj, da ste jo vi osvobodili.
Tako lahko oddajate od pajkov, do miši, do vsegá, kar se pač bojite ali pa imate nevšečnosti.
Zakaj toliko boječnosti pred pajki in mrčesi?
Zato, ker so vas v srednjemu veku dobesedno hranili na silo z živalmi. So vam dali kot
nekakšen tulec v notranjosti in skorajda vsaki deveti je dobil mnogo teh živali v notranjosti,
da so se hranile in namestile znotraj v človeka. Nato so mu zaprli dihalne poti oziroma
dejansko tulec odvzeli na površje. In živali so pričele noreti znotraj po telesu. In marsikaj se je
dogajalo.
In veliko, tudi med tistimi, kot vidim tukaj, je takšnih, kateri so na ta način doživeli strašen
šok, strah do različnih živali, kateri so lezli vsepovsod naokoli.
Tako, da, kar pogumno na strah. Vzemite to tehniko. Deluje! Je preizkušena. In kaj kmalu
boste videli, da ste marsikaj, tudi iz strani neukosti, postavi v ukost, v osvoboditev in se
osvobodite tudi strahu.
Kar izvolijo.
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»Prisrčno pozdravljeni. (Jasara) Jaz vas res toplo, toplo pozdravljam. Hvala lepa za vaše
modrosti. In me zanima glede živalske prehrane. Kaj se zgodi s človeškim organizmom, ko
se zavestno odloči, da neha uživat živalsko hrano? In pa, na sploh, za človekov duhovni
razvoj. Hvala.«
Jaz Osebno nisem pristaš tegá, da bi užival živali. Jaz jih imam rajši okoli. Vendar, Mi se
hranimo iz sonca, Mi se hranimo iz prane, Mi se hranimo iz svetlobe, iz ljubezni, iz vodovja, iz
sotočja. Celo iz kamenin, če se hočemo. Nam ni potrebno jesti, ker Naša materija je drugačna
od vaše.
Največja težavica nastaja v temu času razvite duhovnosti.
Duhovnost je postavila koncept da, če si duhoven, se ne smeš prehranjevati z živalmi. To
nikakor ni res! O tem Smo tudi nekaj govorili. Zakaj?
Zato, ker žival je res v simbiozi s človekom. Sedaj veste, kako in kaj.
Vendar, osnova telesa je pravzaprav običajno živalska. In tisto nekaj, kar vi izpustite in
zapustite, ko pobegnete daleč stran od ponorelega sveta, takoj, ko se odpre materija, dirkate
proti Svetlobi, tečete ali se stekate kot vas nesejo nogice. Pozabite in vas enostavno figo
briga, kaj se dogaja z materijo. Verjemite, da skorajda ni človeka, razen, ko se spomne: »Uff,
imam pa morda kakšnega potomca? OK.« Pa malce poškili navzdol. Ampak se hitro, hitro
postavijo naprej.
In tukaj nastaja ta težavica. Materija.
Materija je običajno živalska. In živalska struktura se dejansko vidi po krvni strukturi.
Nekateri ljudje ali posamezniki, kateri imajo v določenemu obdobju prebujene več te
energije živalskega dotoka, bodo dejansko imeli občutek ali moč, da morajo uživati
živalsko energijo.
Zakaj?
Ker je v tistemu času dejansko budna živalska energija.
Zato ne morete obsoditi, da sedaj, ko je nekdo duhoven, pa ne sme uživati mesa. To
nikakor ni res!
Vi poslušajte svoje telo.
Nekateri se bodo v trenutku obrnili in ne bodo zmogli več uživati mesa, ker se bo živalska
energija morda iz notranjosti odmaknila, premaknila drugače ali pa imajo prebujeno vodno
Sirharjuno ali vodno energijo, vodno dušo.
Tisti, kateri imajo utelešeno vodno dušo – oni bodo veliko pili in malo jedli in nič kadili.
Tisti, kateri bodo imeli utelešeno morda vodno oziroma to energijo, kjer je masa ali
živalska energija, oni bodo dejansko mnogo več uživali mesnatega in drobovinaste
energije.
Tisti, kateri so nekako postavljeni v sotočju, da se prebuja energija okostenelosti, pa bodo
morda dejansko uživali eno, drugo, tretje – se pravi tisto, kar je pač budnega.
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Nekateri bodo lahko popolnoma na postu celo življenje, če bodo hoteli, ampak zato, ker
imajo pravo postavitev. Pravo za njega.
Zato ni nekega pravila, da Bom dejal, da nekaj se sme, nekaj se ne sme.
Dokler vi spoštujete, cenite in občudujete živalski svet in živite z njim v simbiozi, tudi
uživanje kakšnega kosa mesa ne bo škodovalo.
Ampak, če že uživate kos mesa, uživajte od takšne živali, katera in za katero je bilo res
poskrbljeno v času fizičnega življenja – da je žival na prostosti, da je žival deležna ljubezni, da
je žival tista, katera je radostna in srečna za čas ljubezni in da je odvzeta od lastnika, kateri je
res lepo skrbel za žival.
Takšna žival vam bo vedno hvaležna in nikoli se ne bo nič sprejemalo z vami.
Vendar, pojdimo nazaj na duhovnost.
Duhovnost ni merilo, če jeste žival, da ne boste prešli navzgor. To nikakor ne drži.
Ker, če bi to držalo, potem Naša Mala Lana ne bi nikoli prišla do točke Razsvetljenja in
osvoboditve iz zemeljskega vstajenja, ker je To Dekle zraslo na krvavicah in na krvi, ki je v
krvavicah. Torej, pade ta tabu oziroma postavitev, kaj je prav in kaj narobe.
Torej, če imate ljubezen, je tisto, kar vas po osnovi odpira v duhovnosti. Tako, da, hrana ni
osnova. Pripomore pa k razvoju duhovnosti.
Tisti, kateri uživajo veliko živalske hrane, so lahko bolj agresivni, bolj eksplozivni, bolj
popadljivi. Bolj nekako napadalni. In to je tisto, česar je morda dobro se izogniti ali pa malce
prilagoditi.
TEHNIKA: PREHRANJEVANJE PO PLASTEH – PO DNEVIH (posnetek 36:38)
Zato je dobro, da uživate hrano po plasteh.
Da jeste, na primer, prvi dan hrano iz globine – vse, kar izkopavate in jeste v prekomerni
količini. In ste site rite do popolnosti.
Nato pobirate vse, kar leži po zemlji in se prehranjujete celi dan samo s tem, kar leži po
travi.
Nato vzemite tisto, kar je malce že stojnega, kot da bi malo pobirali – morda paradajz,
morda papriko – kar je že malce vzdignjenega. In jejte vse tisti dan, kar je tukaj zgoraj.
Nato vzemite tisto, kar obirate.
Nato tisto, kar leti oziroma kar se pretoči v vodni svet in se nabira iz vodnega sveta.
Nato pojdite v svet sokov, vode ali tekočine.
In če boste v takšnemu ciklusu nekako delali in obračali energijo, boste vi dvakrat hitreje
napredovali, dvakrat hitreje tudi stalili telesno strukturo, dvakrat hitreje obnavljali življenjsko
energijo in dvigovali zavest in raven.
Vendar, kaj je največje pravilo?
Biti ljubljen in spoštovan. In takrat se cveti. Ljubljen in nekako spoštovan pa ste, če ste
nekako tudi vi takšni, kateri to oddajate.
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Torej, osnova je ljubezen. Ljubezen do vsegá, kar vas obkroža in kar izhaja iz vas. Predvsem
pa najprej sprejemati svoje telo.
Sprejeti bitje je umetnost, katero se daje za telo.
In ko boste prišli v fazo, ko boste duhovno prišli do točke razsvetljenja, boste dojeli, katero
bitje je sestavek – ali morda vodna energija, kaj je duša, katera je duša, katera je zasnovna
energija, katera je umska, katera je čutna in se vse razpade. In vse postanejo samostojne.
No, če ste ženske. Jaz govorim sedaj v ženski strukturi, ker Sem, pač, na ženskemu telesu.
To pomeni, da se energije medsebojno odcepijo. In takrat je umetnost, ko je potrebno
sprejeti kot zadnja živeča energija, da je eden sodeloval in da sodeluje; da je drugi sodeloval
in da sodeluje, se pravi, in ta simbiozna povezava.
In to je tisto, kjer se medsebojno pričnete spoštovati in skozi spoštovanje prihaja duhovna
energija do točke Razsvetljenja.
Razsvetljenje pa ni nekaj, kar se dobi, ko se meditira, ko se mantra, ko se uživa, ko se
drogira, ko se postavlja tiste meje, ali preko meje, ampak, to je rast. To je, da postanete to,
kar ste. To je modrost.
Torej, hrano uživajte takšno kot oddajo bitja, kot odda občutek. Kot se odziva telo.
Poslušajte svoje telo.
Ni nekega zlatega pravila, kaj je prav in kaj narobe. Lahko je vse prav, lahko je vse narobe!
Ampak, če se vi dobro počutite v telesni strukturi z uživanjem ene hrane in da ni ta
prekomerna in konstantna, se lahko zgodi, da telo lahko zelo dobro funkcionira.
Zaradi hrane skorajda nihče ni zbolel. Ampak stres je tisto, kjer vi hlastate po hrani in jo
prekomerno vnašate in jo ne začutite, potem razsuvate svoj sistem. In ko pride do tegá,
telo tudi zboli zato, ker zablokirate energijo.
Energija blokade pa se takoj ne začuti, ampak se potem šele zaznava, ko vi postanete
nervozni, sitni, tečni, vas prične nekaj žuliti. Odpada vam življenjska energija ali upada, ste
brezvoljni. Vam je vse pravzaprav odveč. Vas vse moti. In šele takrat vas prične pa morda
tudi kaj boleti, skeleti. Nekaj se odraža tudi na materiji. Se pravi, to so plasti ali stopnje.
Vendar, hrano uživajte takšno, katera ne bo v preveliki količini višje vibrirna kot vi – na
primer krave, konji. To so živali, katere so zelo inteligentne, visoko razvite in višje od
človeka. Zato takšne živali jejte v manjših količinah, če že morate in če tako začutite.
Bolj pojdite po strani pernate živali in vodnih energij, če že uživate strukturo mesa.
Prašiček dajte tako-tako, zato, ker prašiček je pravzaprav najbolj razvita vrsta. Tako kot
nekako kiti, delfini, se pravi, to je enaka postavitev in je višje razvita od vsakega
posameznika, človeka. In če bi vi lahko vstopili v prašičjo energijo, bi vi takoj padli v stopnjo
Razsvetljenja.
Tako, da, takšne živali poskušajte res uživati v čim manjši količini.
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Vendar, več dajte živalskega po takšni konstrukciji, da je morda več vodnega ali kar, kar je
takšnega, ne tako visoko vibrirnega.
Če pa že morate, pa tu in tam naredite postni dan, da se energije nekako izravnajo.
HRANA PRI ŽIVALIH
Kako pa je s hrano pri živalih?
Žival, tudi mesojedo, lahko navadite, da postane rastlinojeda. Ampak od malega. Se pravi,
da ji daste nekaj, kar žival tudi rabi.
Saj ste včasih zaznali, da imate kakšnega korenčkarja tudi pri psu. Se pravi, bo jedel korenček
kot, da jé meso. Bo jedel solato kot, da jé meso. Le zakaj? Zato, ker posluša svoje telo.
Vi pa skozi umetno hrano, ko hranite žival, ker ji večina ne kuhate, ampak ji oddajate meso,
takšno iz konzerve, dobro hranljivo. Takšno, kupljeno v Sparu, da, Sparu! Tam dobijo drisko!
To vidim. Zato se je izognila nakupu Sparovih vrečk. Dobro. Tuševo? No, pa naj bo Tuševa!
Tudi ta je driska!
Se pravi, živali dobivajo drisko. To pomeni, da morate nekaj drugače narediti.
Dobro, pa dajmo. Ni druge kvalitete! Dobro. Ni druge kvalitete! Se že kremži!
Se pravi, sedaj kupuje krompirjevo hrano. Dobro. Iz krompirja! No, pesek jé krompir! Dobro,
dobro. Vidite. Ni mesa! Njen pesek jé solato, krompir – dobra kombinacija. Dobro. Ni mesa!
To pomeni, da lahko žival tudi brez mesa. In takšna žival se umiri. Primer je Njen psiček.
Dejansko, da. Ko je zamenjala hrano, se je tudi pesek umiril. Da.
Ampak, je pa velik del tudi težava z ljudmi, ker so včasih malce nesramni. Ampak, nekateri
ljubijo živali, nekateri se jih bojijo, nekateri jih celo sovražijo. Pestrost na Zemlji!
No, pa da ne Bom zašel predaleč. Pri krompirju in solati smo ostali.
Živali kuhajte hrano ali ji dajte surovo vmesno hrano. Poskušajte že kot mladičku dodajati
raznorazno hrano zato, da se on nekako vpelje v to.
Če mu ne daste, si žival že na sprehodu poskrbi za malo zelenja ali karkoli takega, da dobi
tisto, kar pač rabi.
Vendar hrana, katera je industrijsko predelana in je nekako masovno postavljena, boste
opazili, da žival ima drugačno blato in tudi drugačno dlako.
Res je na hitro kupljena, res je poceni, res je samo nekaj, ampak spodbuja rast parazitov, kar
pa zopet ni dobro, ker žival tudi nekaj let prej izdahne zaradi tegá. Ker ta umetna hrana ima
umetne dodatke. Enako se potem zgodi tudi pri vas.
Ko nekako uživate hrano, hitro predelano, narejeno na hitro, tu in tam, dobro, ne naredite
si velike škode, ampak, v bistvu pa prebujate rast parazitov. In tisti, kateri imate parazite
na malce višji ravni razvite in vas že malce glodajo, imate tudi zadah. Ne zaradi zob. Ne
zaradi tegá, ker bi bili neurejeni, ampak zato, ker imate morda parazite v višji stopnji
razvitosti.
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Malce si prečistite telesno strukturo s kakšnimi zelmi, pa se boste zelo zelo dobro počutili.
Tako, da, skrbite za hrano, za ravnovesje. To je tisto, kjer ustvarjate mir in ne nemir med
različnimi simbioznimi bitji.
Gremo dalje. Dobro. Malce se zavlečem. Vendar, želim malce tudi širino vzeti tako, da bo
vsak nekaj dobil.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala za današnjo tematiko. Predvsem tudi Lani za to, da je
malo popestrila današnje druženje. (Jasa) Jaz bi pa vprašala. Nekaterih se nas, v bistvu,
živalice držijo celo življenje, vedno znova in znova. In vse druge mačke. Se te muce, ki
pribežijo k meni, ki najdejo zavetišče pri meni, zmeraj so zelo nenavadne in me zanima, v
kakšni povezavi je dejansko to z nami? Kaj bi morali iz tega razbrat? Ker jaz imam eno
težavo. Moj zadnji mucek je gluh. (Aah) Pa če bi mi lahko malce pojasnili. Najlepša hvala.«
Da. Ko je živalica gluha, se razvijejo drugi čuti. Opazujte jo. Ima večji čut za vidnost.
Takšna ostrina, se pravi, tistih ljudi, kateri ste, so gluhi, ne tisti, kateri so zavestno gluhi, ker
nočejo slišati. Je razlika med tistimi, kateri nočejo slišati žene, ko nekako kriči, tuli ali pa
obratno. Tudi možov.
Se pravi, razlika med tistimi, kateri so gluhi ali nekako tako glušno zaprti, se jim razvijejo
drugi čuti. Oni izredno dobro vidijo. Za več kot stokratno se jim lahko izostri vid. Veliko več
imajo ljubezni v sebi in jo lahko razdajajo in jo pretočijo. Veliko izrazito noto čutnosti imajo
za živali ali za sočloveka.
Enako je z živalmi.
Živali so običajno tiste, katere se nekako, ali porodijo, običajno se porodijo. Zelo redkokdaj se
pa zgodi, da oglušijo ali oslepijo kar tako, preko noči ali preko življenja. Morda takrat, ko so
res že stare ali starikave.
Ampak, kako pa je z vami, ko ste stari ali boste stari? Ravno tako se bodo oči malce opešale,
že zaradi tegá, ker morda vam oko ne bo počivalo na kakšni lepi sosedi ali lepemu sosedu, se
bodo tudi oči, malce tako, malce opešale. Se vam bodo pa drugi čuti razvijali.
Pri ljudeh, kateri ste imeli v davnini tudi skrb za bolne živali in ste nekako res skrbeli za
živali in jih dajali k sebi, v domove in jih pobirali in cartali, jih hranili, jih zdravili in nekako
bili tako kot skrbniki za živali, mimoidoče, je tako, kot bi imeli malo zavetišče, je to
podlaga, da se živali ali duše tistih, vedno znova pritečejo nazaj k vam.
Tako, da, vi boste še dobivali živali, ker bodo kar same izbrale vas. Tako, da, tukaj se vam zna
to še tudi dogajati.
Vendar, če sami ne zmorete poskrbeti za živalico, katera se zateče k vam, nič hudega.
Poskrbite za njo, da ste kot posrednik za njo, da najdete nekoga, kateri bi jo vzel in
poskrbel za njo.
Tako boste vi dejansko naredili dobro z dobrim in živalica je tista duša, katera je morda v
davnini že prišla do vas, pa ste morda bili nezmožni poskrbeti za njo. Pa ste vse naredili, da bi
jo rešili. Se pravi, se skozi to zapre zgodovina.
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Vedno pa sledite svojemu srcu.
Če boste v srcu začutili, da boste za žival poskrbeli, boste nagonsko, avtomatsko,
podzavestno – kaj Jaz vem, kateri izraz naj poberem? – iz srca, jo boste sprejeli in poskrbeli
za njo.
Če boste dejansko videli, da nočete videti, niti žival, katera se pri, pri – kako naj prevedem?
Pribaše? Privede k vam. Kakšne izraze ima to Dekle v umu?! Karkoli najdem, ni uporabnega!
Ampak, vsekakor, saj veste, ko pride na vrata, na duri, ne more pozvoniti. Lahko pa
zamijavka, zalaja ali kaj takega.
Uuu, kaj vidim?! Ha, to vam moram povedati!
Primer. To Dekle je poskrbelo, da je dva mačka oddalo zato, ker sta ji
kakala okoli po parceli. In ker ni hotela imeti treh mačkov, je dva
oddala. In to tako: zapakirala, nesla in poskrbela, da je navidezno hitro
najdla lastnika. Še isti dan ponoči je nekdo enako pozval Njo in Ji
prinesel veliko škatlo: »Vzemi me!«, in sta bila dva nova muca znotraj.
Dobra šola! To moram povedati! Dam-Daš! Nekomu postaviš, nekoga dobiš. Karma. Karma!
Lana, karma!
Ampak, kaj se je zgodilo?
Tega Ona ne ve. Eden mucek je pač poginil zelo hitro, ker ga je povozil avto. Tistega, katerega
je Ona hitro našla lastnika. Ampak, to je bilo pri 20-ih letih, da ne boste mislili, da je pri 40-ih.
Sedaj je malce več, ampak vseeno.
Recimo malce bolj po ženstveno.
Saj veste – ne smemo govoriti let! Saj se ženstvo ne sprašuje!

Ampak, gremo k muckom.
Dva mucka sta prišla čudežno, z velikim paketom: »Vzemi me!«, s takimi velikimi črkami. Kar
križaj se, da! In eden mucek isti dan, kot je umrl ta mucek, je ta padel v nekakšen štirn ali v
luknjo, kjer so cevi od žlebov. Ne najdem prevoda, ampak, saj se razumemo.
Dam-Daš. Ena energija odšla, druga prišla. Ostane eden mucek. Tam ostane drugi mucek. To
je ostalo, tako pri Njej kot tam.
In pazite to!
Njo se vedno držijo trije mucki. Kakorkoli je obračala, je vedno prišla na tri. Tudi, če jih je bilo
devet ali dvanajst, nič več po sili razmer, je čakala, da so odšli. Vsi, vsi so odšli. Koga je kdo
odnesel, koga je kdo prinesel. Ampak vedno so tri. Tudi sedaj so trije. Kar pomeni, da
sprejmite. Če se vas drži dvanajst muckov, pa naj se vas drži dvanajst muckov. Nič hudega!
Tako pač je.
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Morda pa imate čuvaja v tolikih energijah razlite, da je morda to vaša olajševalna
okoliščina. Morda pa bo zato kasneje za vas kaj lažje? Nič se bati.
Če ne morete sami poskrbeti za živalico, poiščite lastnika. Tudi tako: »Vzemi me!« Tudi v
škatlici. Ampak, neprijetno je, če tisti nekdo reče: »Ne vzemi me! Ne bom te vzel.« Potem je
potrebno poskrbeti kako drugače.
Ampak, da ne Bom povedal vseh Njenih neumnosti in nevšečnosti, ampak moram Jo malce
pokarati, tudi, če je bila še otrok, se je tako pač znašla. Nikoli pa jih ni utapljala. Da. Sedaj se
sporeka z Menoj, kaj je delala in kaj ni delala. Dobro.
TEHNIKA: KAKO SE POGOVARJATI Z GLUHIM MUCKOM (posnetek 53:13)
Kar se tiče gluhih muckov, sedaj veste, kako in kaj.
Če pa želite, da gluhi mucek sliši, pa glejte žival tako iz strani, da
začutite njeno energijo. Kot njen prerez. Bočni prerez.
Nato začutite njeno srce. In ko boste začutili njeno srce, bitje njenega
srca, utrip v svojemu telesu, bosta povezana.
Njeno srce bo bilo drugače kot vaše in ga boste zaznali.
Takrat samo pomislite na češariko in se zlijete, kot bi se zlili z muckom. In dejansko boste
povezali energijo in se boste pričeli lahko z živaljo celo pogovarjati.
Načinov povezave z živalmi je veliko in žival vas bo slišala ali nekako zaznavala.
Tako, da, marsikateri načini so tudi takrat, kadar morda živalica ne vidi, ne sliši ali je nekako
poškodovana.
POŠKODOVANE ŽIVALI
Imate prav! Nekdo Mi pravi – kaj pa s tistimi živalmi, katere so poškodovane? Na primer,
nimajo tačk, nimajo morda kakšnega kosa telesa ali kaj takega? Ali takšno živalico uničiti
ali ne?
Jaz Bom dejal tako:
Jaz, če zmorem, pomagam vsakomur. Če vidim, da res ne gre, potem izsesam dušo in jo
osvobodim, jo pretočim preko dlani – ni Mi potrebno preko telesa, ker že energija, s katero
jo odslovim, jo pozdravim, pocelim in jo osvobodim iz telesnega dela. Tako pač pomagam
živalici, če je potrebno. Včasih pa, tu in tam, tudi dodam kakšno energijo in se regenerira ali
hitreje reinkarnira. In potem ima tudi zdravo telo.
Tako, da delam, tu in tam, malce izravnave. Vendar, zavisi, kaj živalica želi. Če živalica želi iti
ven iz telesa, potem ji pomagam, da zapusti telo. Kadar pa živalica želi živeti, pa ji dodam
energijo. To je tako – Dam-Daš. Kaj pa nastane, če malce ljubezni še dodamo?
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MED SVETOM ŽIVALI IN SVETOM ČLOVEKA JE TANKA LINIJA POVEZAVE
Kaj pa človek?
Nekateri posamezniki se res potrudijo za živali. Ampak je to tanka linija med tem, do
katere mere je dobro ali prav, da človek nekako sebe poveže z živaljo.
Žal, moram priznati, da ste mnogokrat nekateri celo malce korak predaleč v svetu živali. Svet
živali postanejo svet vašega stvarstva. Nekateri pravijo, da so obsedeni z živaljo in takšni
ljudje so lahko drugačni. Kot da jih družba ne sprejema, zato, ker enostavno postanejo svet
živali ali sprejmejo svet živali kot za svet človeka. In obratno.
Tako, da, tanka je linija med tem, kaj je tisto, kjer naj bi bilo še prav in kje ne bi bilo več prav?
Res je, da tukaj ni nekega merila, da je dobro biti popolnoma nor, pripaden živalskemu svetu
ali rastlinskemu svetu. Kot v eni popolni skrajnosti, kot neki, neka globoka pripadnost.
Recimo temu tako.
A po drugi strani pa nekako nekateri popolnoma proč od živali.
Ni nekega zlatega pravila, kaj je prav in kaj ni prav. Vsak naj posluša svoje.
Vendar, v primeru pa, da v družinskemu krogu prevladajo živali in pozabite na sočloveka,
je čas, da se zamislite – ali želite živeti z živaljo ali s človekom in odpustite človeka, če
vidite, da vam je svet živali bližje. Ali pa nekako vstopite v svet živali in človeka v
harmoniji, da nekako najdete tisto ravnotežje ali ravnovesje.
Vendar, vedno pa poslušajte sami sebe.
Ker na koncu koncev je tudi, če nekdo nima rad živali, kot vaš partner, vi pa ste nori na živali
in se mačke sprehajajo povsod, tudi v kuhinjskemu loncu, se pravi, je to morda tudi prav
zato, ker morda pa nekdo v davnini je živali škodoval ali pa komu se malce, skozi to, maščeval
in se izravnavajo ravnine energije. Tako, da se tukaj naredi karma zaključka. Nekdo včasih ni
maral živali. Nekdo jih sedaj morda vrača na takšen način. Se pravi, ni nekega zlatega pravila.
Pomembno je, da poslušate sebe in da uživate ob svetu živali. Ampak, ne pa zanemarjati
svojega sveta in živeti za žival. Ker ste morda tudi tukaj zato, da presežete to, da najprej
živite za sebe in nato za žival.
Vedno morate poskrbeti najprej za sebe.
Imate en takšen krasen rek. Bog je najprej sebi ustvaril prvo brado. Ali to drži ali ne? Drži!
Zato, ker je bil najprej On. Najprej je bil Glavni. Ker, če ne bi bilo Njega, ne bi bilo nobene
druge kreacije. Torej, Nekdo je pač mogel najprej Sebe izoblikovati. Saj, kasneje se še
dodeluje. Ampak, vedno pa glejte na to, da delajte in se povezujte s tistim nečem, kar vas
radosti.
Svet živali vas nikoli ne prizadane. Svet človeka pa lahko mnogokrat.
Da. Še eno vprašanje. Izvolijo.
»No, pa bi jaz še vprašala, če smem. Najprej bi se zahvalila za vse vaše modrosti, ki ste
nam jih razdelili. (Jasara) Vam in Lani res srčna hvala tudi za vodstvo, učenje in vse, kar sem
41

deležna z vaše strani. (Jasara) Bi pa vprašala, mogoče malo smešno vprašanje, na nek način
osebno. Moj kužek smrči. Tudi med meditacijami, tudi med zvočnimi meditacijami. Jaz sem
vedno imela občutek, da na nek način pomaga in razbremenjuje. Lahko prišepnete?«
Kadar žival tako globoko spi, pomeni, da ji gode, da se dobro počuti v vaši bližini, da se varno
počuti v vaši bližini. Ker, če bi nekako bila budna in prestrašena, ne bi spala, še manj pa
smrčala.
Kdaj smrčite?
Takrat, ko ste v, kako pravite? Peace. V užitku. V umirjeni energiji. Vse je fajn.
Tako, da nekatere živali res smrčijo. Predvsem nekateri buldogi, kot vidim tukaj, so res prva
liga v tistemu smrčanju. Težko spite, če imate rahel spanec. Vendar, to je pač njihova
posebnost. Ne bodo se odvadili. To pomeni, da uživajo v energiji, v kakršni ste. Ker če ne bi
bilo tako, bi bili nemirni, polni gibanja in bi se odmaknili od vas in od vašega postavitvenega
reda. In bi ustvarili drugače sebi mir in ne nemir.
Pravijo, da Sem že malce, malce zavlekel. Res Sem si vzel malce časa in Sem na vsako
vprašanje še malo odprl, malo podprl vse skupaj. Kar mislim, da ni slabo. Ker v vsaki tematiki
se zagotovo nekaj dobrega in novega porodi.
Tako, da, nič vzeti za hudo, če kdo ni prišel na vrstni red. Vsekakor bo prišlo kdaj morda
odgovor tudi po kakšni drugi liniji.
Vsekakor pa je zelo zelo pomembno, da najprej sprejemate sebe. Sprejmite sebe in svoje
telo. Tudi, če imate malce bolj izoblikovane boke, če imate malce več celulita. Vsekakor,
tudi, če imate manjše ali večje prsi. Če imate malce bolj skuštrane lase. Nič ne odtehta
tisto, kar je znotraj. Tisto, kar je notri, je osnova.
Če imate tisto dobro, da ste vi srečni in ne nesrečni, verjemite, oddajate najlepšo
frekvenco, katera se zliva preko vašega telesa.
In skozi to postajate srečni in nesrečni. Ne nesrečni. Opeval Sem: »Ne
nesrečni!« Narobe Sem prevajal. Ampak, niste, niste v neharmoniji.

In ko nekako imate celulit, kaj pa je poj? Ali veste, da je v zgodovini bilo prav »in« in
moderno. Več kot ga je bilo, bolj je bila ženstvena. Bolj, ko se je gibalo, bolj je bila prava
ženska. Tako, da, prenehajte se sekirati in obremenjevati!
Kaj pa je poj, če se kje malce pogiba? Moškim je tako ali tako to tudi fajn.

42

Zato enostavno – naučite sebe najprej sprejemati.
Ko boste sebe sprejeli, boste morda malce potelovadili. Pa se boste malce obrnili na
prehrano. Pa boste malce morda sebe razbremenili, se več smejali, pa bo tudi celulita
manj. In boste bolj srečni in manj nesrečni. Tako, da, vedno je neka harmonija.
Ampak, osnova je tukaj znotraj.
Če boste sebe našli v harmoniji in sebi ustvarili ravnovesje, boste pričeli
oddajati frekvenco ljubezni, katera bo preplavljala svet. In boste oddajali
srčno frekvenco ljubezni in boste v to potapljali ljudi, živali, rastline.
In postali boste svet Sveta Narave. Pričeli boste dihati in žvrgoleti. Tudi, če bo kje kakšen
celulitek več ali manj, boste srečne in ne nesrečne. To si pomnite in zapomnite!

Zato bodite srečni. Sprejemajte svet okoli sebe in marsikaj se bo
spremenilo.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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