POKOP
Vodi: Lana Praner, Brežice, 17. junija 2017
Takole. Samo, da se malo povežemo tudi Sami, pa bomo dejansko tudi pričeli. Samo še
trenutek.
Takole. Malce se gibam. Kot bi Me malce premikali.
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se zbrali za vas. Današnje
druženje bo zagotovo eno izmed dokaj zanimivih postavitev, v kateri in v tematiki, prostoru,
časa tega zavedanja, boste zagotovo izvedeli mnogo vsegá, tistega najbolj skritega, najbolj
žlahtnega in najbolj prodornega. Morda prav tistih največjih skrivnosti sodobnega časa, v
katerih se vsak posameznik vedno znova pretaka, išče, objokuje, postavlja si tisoče in tisoče
različnih vprašanj, postavitev – zakaj smrt, kako smrt, kaj se dogaja, ali je še tisto nekaj izza
ozadja, izza ozvezdja, ko nekako »telo« navidezno zaspi?
Meni je namenjena ta čast – Brahma Brahmanjurski Visočanski in Sem
danes Tisti, kateri bom postavljal Svojo postavitev v postavitvi mrtvih sfer,
nižinskih sfer. Sem pravzaprav eden izmed Tistih, kateri Sem prevodnik ali pa
povezovalec med Nebom, med življenjem, med vstajenjem, med popotovanji,
svetovi, časi in prostori. Predvsem pa med globino, globočino, razkrojem,
temo – vse do Vladarja Teme, do Kralja vladnega svetá.
Do tam pravzaprav seže Moja razsežnost in zato Sem danes tudi izbran in nekako pozvan, da
sodelujem z vsemi Tistimi iz vseh svetov, iz vseh plasti, od koder prehaja plast duhá, plast
duše, plast energije, katera ni duša, ampak je utrip, kateri je lesket in pravzaprav prebuditev
nihaja ali lesketa, da energija pravzaprav povzroči sestavljanje ali spajanje. In to je Božja
energija.
Predvsem pa Sem Tisti, kateri bom povezoval tudi na to fizično telo vse svetove, vse plasti,
katere se pripenjajo in vpenjajo na plasti telesne strukture.
O TELESU
Vsi veste, da imate v telesu moško in žensko energijo. To je vsem splošno znano.
Kako je mogoče, da ima eno telo ženskega področja na površju moško in žensko polovico? Ko
bi bili samo to, bi bilo dejansko to zelo malo ali skorajda nič.
Telo, samo telo je narinjeno nad to žensko in moško energijo. Ali pa, moško in žensko
energijo znotraj shranjuje ali stiska pravzaprav več plasti.
Saj veste, 33 obratov, ko se vrtinčite, pobirate plast nad plastjo, ovoj nad ovojem. 33 plasti
predstavlja svetove, čase in prostore, kjer se materija fizičnega človeka tudi deli.
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SIVA DUŠA ZAČNE POLZETI NA POVRŠJE LETO DNI PRED NAVIDEZNO FIZIČNO SMRTJO
Poznate osnovno dušo – sivo dušo ali sivo energijo, katera je tista, katera izstopi, ko
»pristopi« fizična navidezna smrt. Fizična smrt pa ne pride s tem, ko prične duša izstopati
ali polzeti na površje, ampak že leto dni pred tem – tudi, če je trk, tudi, če je sunkovitost,
tudi, če je iz trenutka, iz hipa, iz nekega momenta, časa ali zavedanja, prehaja na površje
zato, ker se najmanj leto dni predhodno prične odpirati ovoj.
Ovoj pomeni, da se plasti čaker medsebojno odslonijo.
Poznate, da je čakra energija vrtinčaste enote enega bitja, enega uma ali enega razuma.
Čakra je vodoravno ležeče bitje, katero spi vodoravno, v
energiji avričnega ovoja.
Z nogami se vpenja v zadnjo plast 33-tega ovoja.

Ko to bitje diha, se vrtinči tudi energija. Ker se čakra vrtinči in dokler se vrtinči, pomeni, da
bitje živo živi in sodeluje z vami.
Vsaka čakra ali vsako bitje je povezano z določeno sfero. Vsaka sfera ima svojo obarvano
energijo neba. Zemlja ima modrino neba in zato veste, kje ste in kam pravzaprav sodite.
Vsaka energija ali vsako bitje, se pravi, čakra je vpeta na moško in na
žensko polovico – kot bi jo tiščala znotraj, navznotri in tako se energija
prosto lebdeče spi.

Ko se prične leto dni pred odtekanjem duše, prve duše, da izstopi, se čakre navidezno
vrtinčijo, vendar se razmaknejo. Razmakne se žensko in moško polje znotraj, kar pomeni,
da tudi ovijalec ali tisti, kateri nekako kot čakra skrbi za notranjost, je ravno tako
razdeljena.
Zato nastane prerez. Čakre se navidezno razprejo na moško in na žensko polovico in čakra
navidezno vibrira kot enostno ene celote. V resnici pa se um, tako kot možgan, razdeli na
levo in na desno polovico.
Vse imate na dveh plasteh. In ta notranja plast je tista, katera se odpira.
Vedno gre po središčni točki navzven in prične izparevati na površje.
Leto dni se, predno nekako fizična smrt zbudi, »navidezno« fizična smrt
zbudi, se prične odtekanje te energije.
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Zakaj leto dni?
Ker je vse postavljeno točno do trenutka, časa in zavedanja. Vnaprej je dogovorjeno, koliko
časa imate od vdaha, pa vse do izdaha.
Imate ločnico. Imate prostor. Imate energijo. V točno določenemu prostoru, času ali
zavedanju imate prostore spomina. Skozi spomin dejansko vi postavljate zapise ljudi,
zapise duš, zapise vsegá, kar se je kdaj koli dogajalo. In tisto najslabše od najslabšega, pa
čeprav zelo dobro, je shranjeno v materiji. Vrhunsko, najboljše od najboljšega, se skriva
izven materije.
Zapisi se medsebojno delijo.
Vsak trenutek, tako kot poznate, je podprt s čustvi, kar je podprto s čustvi ljubezni.
To pomeni, ko zjutraj odprete oči, ko pogledate, ali ste praznih oči ali ste polni ljubezni ali ste
mrkih oči? Torej, prvi utrip, ko odprete in pogledate v sveži dan, je to, ko pogledate naokoli
– ali boste zagodrnjali ali se boste nasmejali? Ali boste veseli ob nekom, ko se boste zbudili
ali prebudili ali pa boste vdahnili, da se boste nekako navibrirali, da boste navidezno
nasmejani?
Morda pa se ne boste niti toliko potrudili in pomeni, da pač ste, kar ste – da ste zoprni, da
ste tečni, da ste nevljudni, da ste rušilni in da ste neprijetni za okolico. Kar pomeni, da ste
disharmonični. Upam, da Sem našel pravi prevod v, iz Ozvezdnih jezikov?
In na ta način se to ali ta zapis loči. Utrinek ali hipec se ločuje od najboljšega, se pravi, od
ljubezni.
Tako nastaja usipina, kot prašina, katera se shranjuje v zemeljski plasti. Tako nastaja
karma, ker to so spomini, kateri se nizajo – utrip na utrip, trenutek na trenutek.
In če boste pozorni, ko nekako razprete energijo materičnega
duhá ali same materije, katera je prašina in je vidna vsakomur.
Če samo pogledate v modrino neba in pričnete gledati, boste
videli lesket srebrnkasto sive, lesketajoče se, utripajoče se
energije.
Se pravi, toliko utripov spomina imate nekako za sestaviti. Nekaj je zunaj. Nekaj je znotraj.
Iz notranjosti, torej, ta prašina te usedline, katera je navidezno za materijo izjemno dobra, je
hkrati disharmonična, nepovezovalna, neljubeča. In tako dobite spomin, dušo, duhá ali
usedlino, katera se spusti kot siva energija v notranjost jedra.
Zasnovnik, tako kot veste, je tisti, kateri spreminja, podaja, preoblikuje, ozavešča.
Torej, to je energija, skozi katero imate vi priložnost sebe vzdigniti oziroma vzdigniti
energijo davnine ali plitvine.
Najboljše od najboljšega nikoli ne popravljate, ker na žalost, na zemeljskemu življenju nimate
niti enega takega utrinka dobre kvalitete, da bi zmogli svojo energijo prebuditve shrambe,
katera je drugje, daleč stran od vas in od vašega, navidezno »ponorelega« sveta, pridobiti
nazaj.
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V momentih pa, ko ste več tisoč let morda shranjevali ali ustvarjali zapise in jih ločili in
postali fizična materija ali zasnovnik kot duh od duhá, tistega najboljšega, pa odda
frekvenco vibriranja in na sebe zmore samodejno povleči svojo najboljšo shrambo.
To pomeni, da vi, vsi tisti, kateri ste zadnje živeči, če boste pozorni na to, boste dejansko
sebe zbudili iz večnosti.
Vendar, najlepša duša, najboljša energija, katera je ločena, vibrira tako zelo visoko, da do
nje nikakor ne morete priti. Vendar, ta energija je shranjena daleč proč od vašega srca, od
vašega vsegá in se s to energijo zmorete spojiti šele tedaj in le tedaj, izključno takrat, ko
zasnovnik enakopravno zavibrira.
Takrat se samodejno duha ali duhovno energijo zmorete spojiti in jo povleči k sebi, v sebe,
nad seboj. Torej se združita.
To pomeni, ko se združi Svetloba z zasnovno, zadnjo energijo, se potem, k njej,
enakopravno zbudi duša najtežje usedline ali tistega, kar nosite v sebi.
To pomeni, da se takrat pričnejo pri tem pregledovati, preoblikovati vsi spomini.
In ker to ne morete narediti zavestno, vi ne morete zavestno povleči k sebi najboljše, ker, žal,
ne vibrirate tako visoko. Enakopravno se vibrira in enakopravno se vleče k sebi.
Le 135 ljudi ali preprostih, srčnih energij, je v celemu obstoju zemeljskega kraljestva
zmoglo doseči prav to. Nič! To je prašina neomembnega.
Kaj pa ostali?
Nič. Zopet nič. In veste zakaj?
Zato, ker se nihče ne potrudi biti dober, biti popoln, biti tisto nekaj, kar so sanje vsakega
posameznika.
Imeti ljubezen pomeni biti ljubezen. Biti ljubezen pomeni oddajati in širiti ljubezen. In tako
se energija zavrtinči.
Postajate Božja energija. Postajate osnova, zasnova in povezovalna energija s prvobitom
tistega nečesa, kar je dajalo utrip, da se je vse spajalo ali ljubezen enakopravnosti Božjega
stvariteljstva ali vstajenja.
Torej, ko energija prične kot siva energija polzeti na površje, leto dni pred tem oddaja
signal in vabi in privablja k sebi enakopravno polje. To pomeni, da zove k sebi najboljše od
najboljšega. Shramba.
Razumete?
Na eni shrambi ena delna enota Svetlobe – najboljšega od najboljšega, na drugi strani
usedlina, sivine, katera je v notranjosti.
Če se v letu, ko se raztaplja energija, zmore Svetloba z »navidezno« sivino spojiti skupaj, se
zmore podaljšati tok življenja. Tako lahko umetno podaljšujete življenje. In namesto, da
umrete v letu dni, lahko umrete čez deset let. Lahko tudi čez tisoč let.
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Vendar zakaj?
Ne samo zato, ker ste k sebi pridobili enakopravno dušo Svetlobe.
Zato, ker je ta duša samostojna energija in je življenjska energija in ne potrebuje nobenega
kolesja v vrtinčenju, da človek človeštva lahko obstoji.
Tisti prvobitni ljudje, posamezniki, so živeli tudi več tisoč let na Zemlji, ker so vedeli modrosti
in so jih tudi živeli.
V sodobnemu času pa samo se zavedate oziroma veste, kako naj bi približno bilo, da bi bilo
dobro za vas ali za vsakogar, še zdaleč pa se ne potrudite, da bi TO TUDI BILI! Kar pomeni,
da je to osnova od vsegá.
Vi morate v življenju se predvsem zavedati, da povezovanje s Svetlobo ali vlečenje
najboljše energije k sebi in podaljševanje časovnega pasu pomeni biti enakopravno Zgoraj.
Ali tisto, kar vibrira tako visoko, da do njega ne morete seči.
Ni besede, ni ukaza, ni prošnje, da bi pridobili to energijo navzdol.
Zakaj?
Zato, ker morate vi postati energija vibriranja in preiti iz telesa, skozi kronsko čakro, daleč
visoko navzgor, tako visoko, da sežete do neke točke, od koder se odzvanja, odsveti in
odda signal, kje v globočini in globini je skrita in ujeta vaša najboljša duša.
Zakaj ujeta?
Čisto preprosto, ker najnižja točka od najnižje točke ima v globočini, daleč, daleč, kilometre
in kilometre, tudi svetlobne čase in pasovnice, spodaj ujeto in shranjeno vašo dušo
svetlobe.
Zakaj ujeto?
Zato, ker bi jo odneslo, ker bi jo pretočilo navzgor, daleč proč od vsegá. A hkrati prav ta
energija potrpežljivo čaka in daje vzgled tistim najnižjim od najnižjih. Torej, nasprotja so
znova skupaj.
Vsaka plast je navidezno učenje. Vsaka plast je postavljena ali secirana enota.
Ko se telo odpre, torej, ko se čakra, vrtinčasta energija, prične navidezno
razpirati, nastaja tanka razrezana enota.
Saj veste, telo je razrezano po sredini, na kraju, ob straneh, se pravi, na
različnih točkah ali na različnih postavitvah.
To pomeni, da imate v vsaki energiji možnost ali prerez, skozi katerega
lahko samodejno izstopate.
Ko se prične ta sivina, energija stekati navzven pomeni, da se pripravljate na odhod.
Zato bodite pozorni, ko človeka opazujete točno vidite, kdaj se pripravlja na odhod.
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Usedline na očesnem predelu, se pravi, se slanja navzven.
Energija pretakanja se steka navzven. Se tako, kot da bi se
iz notranjosti telo pričelo sušiti.
Vdolbinice nastajajo na fizični materiji. Oči postajajo
otopele.

In že nekajkrat, če boste opazovali, bo takšna oseba poudarjala, da je čas, da se pripravlja
in vam bo tako, navidezno nametala, ne da se bo tega zavedala, da je njen čas, da je njen
konec.
Vendar, kakšen konec?
Smrt ni konec. Smrt je šele začetek nečesa lepega.
Ko sivina spolzne v določenemu momentu na površje, ko je zunaj, se za njo spaja in
povezuje ali spolzi tudi zasnovnik.
Duša je najprej zunaj. V notranjosti, v tej praznini, ostaja zadnja živeča enota. V materiji
nastane popolna tišina. Nastaja globina. Takšna tišina, kot bi vas več sto metrov potisnili v
globino oceana.
Si predstavljate? Takšna, pritiskajoča se enota energije vas vakumira in postajate umirjeni in
spokojni. Okoli vas se ustavi čas. Telo še vedno navidezno funkcionira in se zaveda: »Prihaja
moj čas.«
Zasnovnik prične poslušati zadnje utripe srca: »Dum – dum. Dum – dum. Dum.« In spolzne,
z zadnjim utripom prične polzeti kot mehurček, mehurčkasto stanje, navzven.
Prične gledati in se zavedati Svetlobe nad seboj. Zakaj Svetlobe?
Ker ga čaka duša. Duša žari, ker je vsekakor mnogo lepega v njeni postavitvi.
Ta Svetloba se potem prične povezovati z nečem, kar se odpira kot kanal. Zasnovnik prične
prosto lebdeti. In, v nekateri fazi, se prične duša razpirati. Duša iz ene celovitosti izpusti
več različnih postavitev telesa.
Lahko postane oblika kogarkoli, če tako želi. Lahko pa ostaja ena silhueta, vakumirana enota,
katera z zasnovno energijo enakopravno sebe pretaka v določen prostor.
Ko pride iz višine, zadnje točke plasti avre, ker avra je pravzaprav zadnji vakum mehurja,
kjer popusti, se ovojnica dobesedno odpre. Ovojnica zadnje plasti telesa prične popuščati
kot nekakšen cvet. Takrat telo prične leseneti zelo sunkovito.
Ker, ko je zasnovna energija zunaj in čuti, da je zgoraj, izven telesa, čuti,
kako energija spolzi iz telesa, iz materije.
Ampak ne zasnovna. Energija dveh duhov – ženskega in moškega področja.
Vendar samo čuti, da gre izpod podplatov energija postopoma navzgor.
Čuti, kako telo leseni. Telo postaja trdo, negibljivo. In z zadnjim izdahom spolzi
na površje.
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Če gre skozi kronsko čakro navzgor, je to nekaj, kar govori o hitrejšemu prestopanju. Če
prehaja iz središčne točke, sprednjega dela pomeni, da je malce nižje, ampak še vedno
dobro. Kadar prihaja iz hrbtne strani govori o tem, da se bo na večih plasteh še soočala in
spajala in povezovala. Če prehaja skozi podplate govori o tem, da je živela življenje
mrtveca ali spomine razkrojk.
Iz katerekoli plasti prehaja, izstopa zadnja energija pomeni, da je točno tam čistila za
nekoga.
Najtežje je, če imate točko iz usedlin podplatov. Takrat vam je življenje res bilo grenko,
težko, preizkušajočo se in res zahtevno. Tako, kot bi se vse uperjalo proti vam.
Telo, se pravi, ko pobere to energijo navzven oziroma, ko zasnovnik povleče to energijo za
seboj, čuti, da ni več kanala. Vrata se za njim zapro. Zasnovna energija ostane iznad avrične
ovojnice in prične potovati skozi astralne spektre, skozi astralne plasti, do nivoja, do koder
si je pač zaslužilo.
To pomeni, da ga ne tehtajo. To pomeni, da ga ne gledajo. To pomeni, da preprosto samo
polzi. In zasnovna energija polzi in napol lebdi, spi in opazuje. Samo opazuje svetlobo – kot bi
jo neslo skozi kanal. Potuje in potuje. In se raduje. Višje kot prihaja, bolj radostna je, ker po
plasteh lahko pobira že sama sebe, najboljšega od najboljšega.
Kaj se dogaja Zgoraj govori o tem, kar je ona naredila spodaj. Procesi, kateri se odvijajo, se
odvijajo približno devet mesecev.
Kaj pa se dogaja, ko se Zgoraj vsi ozavestijo, ko se zasnovnik ozavesti vsakega trenutka,
vsakega momenta – kako je izživel, kako je preživel, kako je pristopil, kako je spregovoril,
kako je čutil, kaj je delal, kaj je vzel, kaj je zapisal, kaj je oblekel. Vsak trenutek vsegá,
nekaj mesecev podoživlja le svojega, zapisanega centra – iz zapisanega centra.
To pomeni, da nekaj mesecev takšna zasnovna energija ozavešča in se spaja in povezuje s
spomini iz duše in postaja ena celovitost prepletanja.
Duša, katera je prehajala do njega, je pravzaprav tista, katera njemu po utrinkih, drobcih
daje ven iz sebe vse tisto, kar se je shranilo v njej.
Kdo je torej največji občudovalec?
Vaša duša je vaš občudovalec vas samih.
Kdo je največji razsodnik?
Vaša duša, katera iz večnosti lahko spi znotraj vas in je tista, katera vam dnevno podaja
lahko določene spomine v telesni strukturi, da se potem odzivajo Ozvezdni, pač, kako naj jih
imenujem? Niso astrologi. Ali pa, če v primerjavi dajemo ali opevamo, da boste malce lažje
razumeli, kot preroki, kateri napovedujejo vaše dogodke.
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Tako se iz materije odzvanja energija spomina, katera se od zgornjega dela na različnih
plasteh odzvanjajo bitja. In tako se sestavljajo plast nad plastjo in dogodke podoživljate v
fizični materiji.
Življenja ne jemljite kot od vdaha do izdaha. To je samo en kos nečesa, kot prahec prašine
v oazi popolnega puščavskega peska. Le toliko je vaša materija.
Ko energijo v nekaj mesecih pregledate in se preko plasti dlani potem
soočate z občutki, se pravi, ko zasnovnik vse skupaj spaja ali pa morda
duša kasneje njega spaja v sebe, gleda preko dlani.
Torej, ko nekdo pride na površje postavlja dlani in iz dlani se dejansko
jemljejo spomini in se obujajo in prebujajo energije.
Zato so dlani izjemnega pomena.
Če dlani ni, ostaja energija tudi v njih. Tudi, če nimate fizičnih dlani, ostaja energija čutenja
vsegá. Le začutiti je potrebno, kje in kje, na katerih področjih, je shranjena ta energija.
Vendar, ne Smem zahajati v druga področja. Mnogo je tega. To je le en košček nečesa, kako
izgleda, ko se nekako spaja ta zadnja živeča energija.
Mi pa imamo danes predvsem predel telesa.
Ko siva energija izstopi, ko se zadnja živeča energija pretoči, se dogaja nekje nekaj, kjer je
lepo – vsaj za tistega, kateri je v času fizičnega življenja bil vsaj malo topel, vsaj malo srčen,
vsaj malo iskren, vsaj malo predan in vsaj malo hvaležen.
Tisti prehajajo v zgornjo plast, nad telesno strukturo. Za njih je dobro poskrbljeno.
To niso vice, to niso viče, to je pravzaprav plast podnebeškega sveta. To je dobro.
KAJ SE DOGAJA S TELESOM PO FIZIČNI SMRTI?
Kaj pa se dogaja z ostalo energijo?
Če je materična energija dobro izživeta in dobro postavljen spomin, se ta, kot prašina, ravno
tako odpira, vendar z njim.
Ko je telo navidezno otrdelo, olesenelo, se življenje šele v njem prične. Prične se solziti.
Prične vreti. Prične se napihovati. Takrat je čas, ko telo prične dobesedno pareti in iz njega
prične izstopati druga duša. To je duša vodovja. Vodna Sirharjuna.
Zakaj Vodna Sirharjuna?
Ker je ustvarjena iz kapljevine vode. Ker se jo ustvarja daleč proč od vašega zemeljskega
zavedanja in je PREHAJAJOČA v zemeljski čas. In je popotnica, katero nekdo ustvarja v sami
vodi, kot bi jo sredi vodovja, morja ali oceana obujali in prebujali in ustvarjali energijo.
Ta energija ali to silhuetno bitje se potem vrača v vodno strukturo.
Zagotovo je vsakdo opazil, ko gleda v morsko gladino, ko gleda v vodno gladino, ko gleda v
sladkovodno energijo, tu in tam zaznavate kot, da bi plavala kakšna bitja. Kot bi plavala
energija silhuete in se prosto pretaka.
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To so energije vodovja, katera se vedno znova spajajo nazaj v vodovje. Takšen je pač proces.
Energija vodovja pa ima svoj lasten spomin.
Ali veste, kaj se shranjuje v spomin sopare?
Vaš strah, vaša bolečina, vaš adrenalin – vse tisto, kjer telo odreagira z impulzom znoja,
strahu in bolečine, se več ali manj steka v njo. Zato takrat ona pride energetsko na površje
in ona shranjuje v sebe prav ta spomin.
To ni tisti spomin, kjer se vi nekako znojite zato, ker vam je vroče. Ampak, to je spomin,
katerega vi skozi občutke delite. In v Vodni Sirharjuni so občutki: je strah, je bolečina, je
tisto nekaj, kar vas je poganjalo, da ste sebe prestavljali v nemogočih situacijah.
Ko ta energija izstopi ali pa, če jo samo malo zmore energija telesne strukture povleči
nazaj, se lahko telo celo obudi.
In zato je zelo modro, kar imate na Zemlji, da počakate nekaj ur, daljših ur, da telo res
oleseni in odsopari.
Ker, če telo ne odsopari, se lahko zgodi, da se ta energija duhá, čustev, čuta in vsegá nazaj
zlije v telesno strukturo in telo tudi obudi. Zato je zelo dobro, da se ti »čudeži«, ali premiki
ali obujanji ne dogajajo tako pogosto, vsaj v takšni meri ne, da bi se že v nekem kratkem
dnevu človeška struktura zbudila.
Torej, »čudežne« premike ali obuditve življenja v življenje nazaj povzroča – ne Angel
Svetlobe, ne Angel Teme, ne Bitja Vnebovzetovstva, ampak vaša energija vodovja, katera spi
ves čas in spi toliko časa, dokler jo ne obudite.
Če jo človek skozi strukturo življenja ne zbudi, se zbudi, ko siva duša odrine.
In ta energija sopare je edina zmožna obračati telo.
Zato nobeno telo, katerega pokopljete, ali pa Bom dejal, morda en procent navidezno ostane
nespremenjen, ko ga pokopljete in ostane v enaki strukturi. Vendar, to pomeni, da morate
pogledati vse prste, vse gibe, vse kote, ker dejansko telo se mnogokrat v krsti zbuja, obrača,
prebuja, celo govori, kriči.
Mnogokrat se dogaja, da prav v krsti dokončno izdahne ta energija. Težko stanje.
Vendar, najboljše so bile zgodovinske pokopanine, kjer so telo dali pokopati v notranjost –
ali jame, kjer je odsoparilo in nekako zavrelo, razpadlo in so jo po enemu letu dni kasneje
tudi prehajali pobirati in jo shranjevati kot v nekakšne kamnite škatulje. Vi opevate
nekakšne okostnice. Upam, da Sem našel pravi prevod.
To je bila davninska, najboljša energija v primeru, če so bili okosteneli celovitostni deli
postavljeni vse v celovitosti.
Vendar, da ne Bom prehiteval. Se Moram vrniti nazaj.
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Torej, ko druga duša odide, Vodna Sirharjuna, ni več mogoče prebuditi telesnega duhá
materije. Nič več ni mogoče čudežno zbuditi ali obuditi telesa.
Jezus je to rad ustvarjal in skreiral, da je nekako naprosil ali poprosil Vodno Sirharjuno, da se
je vrnila v telesno strukturo in telo tudi obudila. Vendar le tedaj, kadar so Mu to Višji in Nižji
Stvarniki Stvariteljstva tudi dopustili.
Nihče, kateri obuja ali vrača nazaj, ne sme delati tegá, če nima vsega dovoljenja. Nobeden
človek nima pravice vleči energijo nazaj, če mu za to ne dopustijo ali ne dobi določenega
dovoljenja ali vsegá, da se sme truplo obuditi.
Ko odsolzi, ko Vodna Sirharjuna zapusti telesno strukturo, se prične razkroj. Vsem splošno
znani.
RAZKROJ
Energija telesa se prične razpadati in v telesni strukturi ni več neke sopare. Takrat ob njem
prične iz telesa polzeti energija razkroja. To ni bitje človeške postavitve. To so tako termiti
kot razno razna tuja, čudna bitja. Za vas bi dejali: »čudna bitja«. Recimo mu samo termit.
Si predstavljate, kaj pomeni beseda termit?
Malega poznate.
Bitje veličine ali obuditve telesnega razkroja pa je vedno moški termit ali moška energija,
katera navidezno sebe sestavlja kot v nekakšnega metulja. Buba ali metulj, kateri se lahko
razplamti in odleti. Dokler se ne zaključi razkroj v telesni strukturi, dokler se giba vse okoli
okostenelosti, ta energija bitja, katero izstopi, ne more oditi.
Torej, dokler se odvija razkroj, se na grobovih pričenja objokovanje, vsaj v vaših očeh. Zato
mnogi, kateri prehajate na pokopališča, tu in tam slišite glasove, joke, objokovanja,
rotenja, prosenja, naprošanja. Vsega imate na grobiščih. Zato je na grobiščih sveti prostor,
kamor vstopajte spoštljivo. In se zavedajte, da prihajate v svet, kjer se pobirajo in
sestavljajo drug drugega.
Tako široka kot je avra, tistega ovijalca ali razkrojevalca, je običajno tudi na samemu grobu
toliko časa to bitje in je prisotno, dokler ne pride na površje ves njegov delež. Zato
objokovanja. Zato slišite. Zato lahko vidite. Zato vas lahko kdorkoli tudi se dotakne na
grobišču.
Bodite pozorni na to! Zato v večernih urah ne hodite na grobišče. Čeprav je spokojno,
čeprav je tišina in morda potrebujete ta čas.
Vendar, če že prehajate, se morate zavedati, da je to sveti prostor tistih, kateri sebe
sestavljajo, sebe zovejo ali pa sebe tudi delijo.
Na samih grobiščih se izza telesne strukture dogaja razvrščanje bitij.
Včasih boste zapazili, da kdo sedi na nekemu grobu, pa sploh ni povezan s tem grobom,
ampak čaka svoj delež ali svoj kos nazaj. Zato se ne prestrašite, če kdaj, tu in tam, vidite
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koga, katerega sploh niste poznali, pa sedi na grobu ali na grobišču, kjer imate svoje svojce
ali sorodnike.
Morda pa je prav ta duša podala nekaj iz davnine nazaj, da se je nekdo lahko sploh utelešal.
Zato je ta delitvena struktura, kjer morda dobite organ drug od drugega, dobite kos bitja
drug od drugega in iz telesne strukture tudi vračate drug drugemu tisto, kar je od vsakega
posameznika.
Nič hudega, če na grobu najdete ali srečate kogarkoli. Vzemite to, da je pač to svet, svet
mrtvih energij. Dokler ne razpade zadnja energija telesa ali materije, se pravi, kot zadnja
maščobna energija ali vse iz okostenelosti popusti, toliko časa se energija lahko giba po
grobišču.
Da bi preprečili vse skupaj, se pravi, lahko dajete tudi v upepelitvene energije, kar je
bistveno modrejše, če smatrate, da želite, kot posameznik, biti upepeljen.
Kadar pa posameznik želi biti na zadnji postavitvi v celostni strukturi pokopan, pa morate
to tudi spoštovati. Tako, da, malce se pogovarjajte drug z drugim, na kakšen način želite, da
vas odslovijo ali odpustijo.
Vendar Moram iti še vedno korak nazaj.
Torej, termitska energija ali maščoba fizične materije, se pravi, izpari. Takrat ostane
okostenelost. In šele, ko vsa maščoba ali vso vezivo okoli kosti popusti, pride na površje
zadnja, najmočnejša duša – duša okostenelosti.
Duša okostenelosti se skriva v hrbtenjači, v hrbtnemu predelu.
Kaj mislite, kaj je duša okostenelosti? Starka s koso! To je smrt, katero imate upodobljeno
povsod v okostenelosti.
Vedno Sem se smejal in se še vedno smejim, ko poslušam Našo Malo Lano. Nekoč Mi je
dejalo: »Keri trotl si je zmislu narisat smrt kot okostenelo gmoto?! Ta je bil pa res trčen!«
Pa ni bil trčen, ker smrt nosite v sebi. To je izvedela kasneje, ko je šla skozi določene
postopke in jo tudi srečala – lastno smrt! Zanimivo.
Vendar, ko je ta okostenelost na površju in se vam prikazuje kot okostje, je prekrita vedno
z obleko ali navidezno energijo odevanja. To pomeni, da vam podaja, da je ona tista,
katera se v oblačilih skriva in tudi zakriva.
Njena plahta govori o njeni energiji ovoja. Vendar je tudi tista, katera vas dokončno izpusti
iz strukture ujetosti okostenelosti.
Zakaj ima starka koso? Simbolično? Mislite, da je temu tako?
Koso ima zato, da odreže življenjsko nit in vas izpusti. Recimo samo toliko. Da se lahko
celovitost vseh duš dokončno osvobodi. Ona je na najnižji točki in njo pustite daleč
globoko za seboj, pod seboj.
Nad vami, se pravi, se po plasteh zbujajo duše oziroma sestavljajo duše. Vi ste kot zasnovnik
v neki plasti lahko daleč visoko, lahko v središču ali pa dosti blizu nje same.
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Energija življenja, kvaliteta življenja, srčnosti in harmonije vam daje vibracijo višine. Še
dobro, da se človek ozavešča, da postaja boljši, modrejši, bolj srčen, vsaj zavestno, da se
prične truditi in skozi to prebujati tisto, kar ima spečega v sebi.
Ko je zgoraj zasnovnik si ogledal svoje zadnje življenje, k njemu, se pravi, se spaja siva
energija z vsemi spomini. In ko se kvalitetno vidi, kaj je izživel ali preživel, ga siva duša
shrani v sebe, vendar le tedaj, če je njej dobro pogostil.
Če je pa zasnovnik živel boljše od sive duše, pa se siva duša mora pokoriti ali podrediti in
sama sebe podajati v zasnovnika.
Zasnovnik je duh, »navidezni« duh, kar pomeni, da v sebe shranjuje prašino sivine in postaja
navidezna gosta gmota. Na koncu postane nalitek, nadrinjena energija nad sivo energijo. In
to je izjemna čast. Kar pomeni, da je zadnji živeči iz zaključenih deležev pobral, uspel,
preoblikoval vse spomine in je nadvladal sivo dušo.
Ko se zgodi ta proces, k njemu ali k njej, k tej celovitosti, prične prihajati skozi nižino, se
pravi, soparna energija ali energija vodovja, duše vodovja, katera zopet daje spomine
vsegá, kar je ona v sebi shranila in se zopet povezuje z zasnovno energijo.
Če je bil zasnovnik skupaj z vsemi zapisi boljši in je Sirharjuno nadvladal pomeni, da si jo je
podredil. Tako izven telesa nastaja vodna, gibajoča se skulptura energije dveh duš in enega
zasnovnika.
Ko se spusti ta energija kot spojitev v povezavi, pride na površje termitska duša, se zopet
zasnovna energija z vsemi spomini, kateri so bili v materiji shranjeni, zopet sooča. In če je v
temu soočenju bolj kvalitetna ali najboljša od najboljšega, zmore koščke od koščkov, kot
spomin od spomina termita dobiti, ga nadvladati, se mu ta energija podredi. Ta gre v
globino in se izpari znotraj in ni več termitske energije. Postaja ena, ena energija, ena
celovitost. Takrat zadnje živeči postane viden, sijoč in lesketajoč.
Zadnja najhujša faza ali najtežja faza pa pomeni, da gre ta celovitost še po zadnji delež v
okostenelost. Takrat se zasnovnik zopet sooča s smrtjo, z energijo okostenelosti. V
okostenelosti pa je tisto, kar ne želite niti videti, niti slišati. In se zopet sooča z vsemi zapisi,
katere je skozi življenje srečeval. In če je na temu tehtanju uspešno postavil in je zasnovnik,
kot zadnje živeči, postal najboljši od najboljšega, si je podredil in se osvobodil.
Takrat pride tudi ta okostenela duša v spajanje in takrat šele se odpre kanal, se odpre
portal v višino, do koder je segla ta kvalitetna energija kot skupek vseh duš in enega
zasnovnika, kateri se nadriva, narinja in vlada.
To je portal, kateri vas odpre iz zemeljskega ujetostnega toka in vi v celi celovitosti
zmorete sebe premakniti. Sprejem je veličasten. To je nekaj, kar si ne morete misliti.
Trpljenje faz je nekaj, kar se splača. Verjemite! To je nekaj, kar je neprecenljive vrednosti, ker
nimate več ničesar, kar bi vas vleklo k tlom.
Energija zmore zapustiti zemeljsko strukturo. Ko pride do nebeškega toka, se pravi, kot bi
stali nad modrino neba, ozona Zemlje, se odpre zadnji kanal vmesnega pretoka, kateri vam
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omogoči izstop, pretok ali pobeg. Lahko vrnitev nazaj domov, od koder ste prvotno bili ali
pa pobeg drugam – življenje drugje, k Nam ali kamorkoli.
In ko stojite in lebdite na tej točki, pride zadnji ocenjevalec. Vmesnih ocenjevalcev vam niti
ne Bomo obrazlagali, ker to spajanje je pač proces, skozi katerega prehajate morda v večih
letih, v večih tisočletjih. Ali pa skozi življenje vsakega dneva poskušate sebe postavljati in se
tako kvalitetno postavlja navzgor.
Vendar, želim opevati to zadnjo točko.
Ko ste vi pripravljeni na izpust, k vam pride čuvaj življenja. Čuvaj rastline ali živali. Tiste
živali, katera vas je iz celega popotovanja, pa vse do tega trenutka, spremljala skozi zadnje
življenje.
On je šel skozi proces, zelo podoben kot vi, čisto sami. In vsakdo ima svojega čuvaja. To že
poznate. O tem Smo že opevali.
In čuvaj živali, kateri pokaže, kako ste vi skrbeli zanj, kakšen odnos ste imeli z njim, kako
ste poskrbeli za svet življenja fizičnih rastlin ali živali, vam daje dokončno odpustnico.
Če tukaj ne uspete prehajati, se lahko znova vračate nazaj v ponovno rojstvo samo zato, da
popravite in znova pokrpate energijo do življenja. Do življenja okoli sebe – do živali ali do
rastlin, v celovitosti do Matere Narave.
Zato bodite skrajno pozorni, kako delate skozi življenje s svetom, v kateremu ste in vas
tudi obkroža. Ker prav zadnjo odpustnico vam daje prav žival. Ne človek. Ne Angel. Ne Bog.
Ne Energija Izvora. Ker vse to je visoko, visoko nad vami.
Vendar, tisti nekdo, kateri je sobival lahko tisočletja z vami.
Ne rabite doktorirati, da ste dobri do živali. Čuti se.
Če vam do živali ni, se rajši odmaknite, v času življenja, od njih kot, da jim delate slabo!
Torej, vse mora biti enakopravno. Ker samo tista enakopravna spojitev duhá, duše in duše
vsegá, je potem na tehtanju popolna simbioza in harmonija z izvorom.
In ko pretehta živalska energija, se nad vami dokončno odpre kanal, skozi katerega,
dobesedno kot komet, letite, kot bi vas vleklo na drugo stran, daleč stran od zemeljskega
sveta v drug eter, v drugo Ozvezdje ali kamorkoli pač duša potuje.
Zato je zelo pomembno, kaj delate tukaj in sedaj.
OB SLOVESU NIKOLI IN NIKDAR NE GOVORIMO GRDO ALI SLABO O POKOJNI OSEBI
Pokop je ena izmed izjemno veličastnih energij, kjer ni konca. Ker konec je šele začetek
nečesa novega. V celemu obstoju ni konca.
Ko stojite ob truplu in prišepnete: »Končno je konec! Konec mučenja.«, se pravi, nekoga,
katerega ste morda pospremili ali odslovili do neke točke njegovega spajanja, naredite
sledeče:
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Ob samemu truplu, ob samemu grobu, ob samemu pepelu NIKOLI IN NIKDAR NE
GOVORITE GRDO ALI SLABO!
Zakaj ne?
Zato, ker vas telo sliši, ne pa še čuti. Ko pa vi odprete čustva, pa se dejansko povežete z
njim, pa postanete odprti in lahko energija celo prične vstopati v vas. Truplo vas sliši. Sliši
in čuti zaradi vodne energije. Zato bodite pozorni kaj delate, ko ste ob truplu.
Mnogokrat Smo očividci ali »navidezni« občudovalci, ko mnogo, mnogo ljudi grdo govori. Ali
si vi morete misliti, kaj si vi odpirate, ko govorite grdo?
Modri molčijo in ne govorijo, ko ni pravi čas za to.
Sliši vas okostenela duša. Sliši vas telesna duša. Duša razkroja. Sliši in čuti vas Vodna
Sirharjuna. Ne delajte tegá!
Tudi, če si močno želite, ker ga sovražite, dejansko rajši molčite, ker boste sodeni in obsojeni
iz njegove strani, iz teh bitij, kateri ohranijo spomin. Oni lahko prosto prihajajo k
posamezniku in ga pričnejo v domu strašiti, ga pričnejo v domu slediti. Mu povzročajo
nevšečnosti. Ne delati tegá!
Če ste si srčno želeli, da je človek odšel zaradi bolečine, zaradi trpljenja, je to nekaj čisto
drugega. Ker imate čustvo odprto in se povezujete s srčnim poljem, je to za njega
osvoboditev. Je to za posameznika spodbuda in poganjanje toka naprej, da gre čim višje, ker
čuti, da je osvobojen in da je vam odlegla bolečina, skozi katero je on čutil tudi vaše trpljenje.
Telo čuti vašo bolečino. Telo čuti vašo jezo.
Telo je živo. Glejte ga iz drugih oči!
V momentu, ko ste na pokopu ali ko ste ob telesu in se poslavljate – vsakdo se srečuje s
tem, da se gre v vežico poslovit ali pa doma posloviti. Če pridete tja in ne veste, kaj bi
dejali, molčite. Prisotnost vas ob nekom je vse, kar prisotni rabi ali odhajajoči rabi.
Če ne morete zbrati misli, nič zato! Samo bodite. Bodite v spokojnosti in spoštljivosti. To je
vse, kar truplo tedaj rabi.
Če ste jezni zato, ker je odšel, se zavedajte, da skozi jezo odpirate bolečino in ga vlečete
nazaj. Vendar ne v truplo – v sebe! Ne delajte tegá!
Če ste jezni, pojdite v naravo in kričite in tulite in bentite v naravi, med drevesi. Nikakor ne
ob truplu!
Ker v truplu so bitja, katere vi ne želite obuditi, katere nihče ne želi slišati, kaj šele čutiti ali
zaznavati.
Torej, ko ste ob truplu in žalujete in vam je hudo, bodite samo to, kar ste. Vsaka solza izpira
bolečino. In ko truplo pokopavate, ko je znotraj, v zemlji, ko ga dajo pod vaše podplate v
globino zemlje in ko prva plast cvetja ali zemljice pade na telo, čutite, kako se pokriva nivo
energije.
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Ko je pokopa konec, v posamezniku zavlada tišina. Zavlada umirjena energija. In čutite
spokojnost, mir in tišino.
Zakaj vse to?
Zato, ker ta nekdo, kateri je v truplu, iz vas pobere svoje deleže iz materije in zato začutite
praznino.
Ko mati rojeva, ko oče ustvarja, ko življenje soustvarja, vsak posameznik podaja kose, deleže
od sebe in od vsegá. In vse se pobere iz vas, iz prisotnega, iz njega nazaj. Zato zavlada znotraj
spokojna tišina. Lažje vam je, ko je pokop za vami.
Bolečina, katera se kasneje rodi, je bolečina, katero jo je včasih potrebno izjokati. Vendar,
zopet ne preklinjati in ga vleči nazaj, zakaj je odšel. Zato, ker je bil njemu pravi čas.
Sprejmite to! In bodite spoštljivi in ga podprite, da se čim hitreje spoji z vsemi spomini.
Molite in prosite zanj, da se sestavi v najbolj žlahtno energijo in da molite, da doseže točko
Razsvetljenja, da doseže lasten mir in ne nemir v sebi. To molite! V to prižigajte plamenico.
Ne pa, da ga vlečete nazaj. Ne pa, da ga objokujete, zakaj je odšel. Ne delajte tegá!
On si ni izbiral.
Zasnovnik kot zadnje živeči, katerega ste poznali, si ni izbral točke odhoda, ampak vsi drugi –
sivina in druge plasti, katere so ga izpustile, da je lahko prešel. Zato ni kriv, da ni več živ. Zato
ni kriv, da se je preuredil. Zato ni kriv, da je vstal, da je iz Zemlje sebe pobral. Ni kriv, ker je to
proces. Ni kriv, ker je vdahnil in odšel.
Radujte se tegá! Radujte se vsegá!
To vam daje veličino. To vam daje spokojnost in plitvino, da tudi vi pridete do tegá.
Zakaj?
Ko pride vaša točka prehajanja, boste ravno tako se spajali in sestavljali. In če boste dosegli
harmonijo, se boste pobrali in odšli drugam. Nič več v zemeljsko trpljenje, nič več v
zemeljsko karmo, v zemeljsko ujetost, v bolečino ali v bedo, ampak tja, do koder vam seže
srce vsegá, kar ste v času skupnega vsegá, življenja, dosegali.
Takrat se prične proces spajanja za vas. In ko pridete do točke ozaveščanja in zavedanja, se
srečujete z vsemi tistimi, katere ste poznali. Le oblika energije se spremeni, ker se
upepeljena misel sprosti.
Življenje se ne konča z izpustom duhá. Življenje se šele prične, ko se materija preuredi,
preoblikuje in vas izpusti.
Vsakdo, kateri pride do končne postavitve in izpolni tisto, zaradi česar je bil poslan, dosega
svoj mir in harmonijo. Zmore prehajati drugam – morda vsaj v začasne prostore, če ne že k
Nam ali drugam.
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O SAMOMORU
Kaj se dogaja z vsemi tistimi, kateri so se zlomili v bolečini in si odvzeli življenje?
Bolečina ostaja, ker ostaja spomin.
V bolečini ali nemoči, ko človek vzame ali si vzema življenje, se zaveda spokojnosti in tišine.
Se zaveda vsegá, kar je zunaj, kar je Zgoraj, kar je spodaj, kar je znotraj. Poskuša samo biti
tišina.
Takrat se ločita dva prekata. Vsakemu posamezniku je omogočena spokojna tišina in
spajanje, da doseže duša umirjeno energijo. Vendar morda samo toliko časa, dokler ne
dojame, da je spremenila obliko.
Smrt samomora se deli na več različnih plasti.
To je edini greh, največji greh ali največja kazen Božjega Kraljestva, katero si zagodete
sami, ker se ne poznate, ker se ne zmorete sprejeti, da ste, kakršni ste, da ste to, kar ste,
da drugi niso sposobni sprejeti to, kar ste, da zahtevajo nekaj, kar niste in padate pod težo
drugih, ali pa osamljenosti.
Pa dajte no!
Osamljenost nikoli ne more biti osnova za to, da si vzamete življenje!
Kaj ste si ga sami vdahnili? Kaj ste sami vdahnili življenje okostenelosti? Ali ste sami vdahnili
življenje sami energiji vodovja? Tolikim bitjem, kateri so šli skupaj v sodelovanje, da ste vi kot
zasnovnik popustili? Zakaj?
Zato, ker ste se čustveno zlomili?
Ma, dajte no!
Koliko bolečine je iz večnosti prešlo do vas, pa ste zdržali! Pa sedaj, zaradi osamljenosti, v
zadnji postaji, ne bi zdržali?! Pa koliko ste stari?
Toliko, da imate poguma, da uničite vsa popotovanja in se morate znova vrniti!
Naša Lana je nekoč dejala: »Imeti moraš jajca, da si vzameš življenje!«
Da! Imeti moraš prava jajca, da se upaš soočiti z bitji, katerim si odvzel možnosti in
priložnosti preoblikovanja.
Samomor ni rešitev!
Razen v primerih, kjer je bolečinska težava v takšni meri, da je bolezensko stanje tako
neznosno, da je tako močna bolečina, da ni videti izhoda.
Pa vedno je izhod. Ker morda prav na koncu, če bi počakali le še dve, tri minute, bi se tako
ali tako nekaj zaključili, pa bi izživeli, pa bi prišli na površje.
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Ni to rešitev!
Vendar je pa olajševalna okoliščina za tiste, kateri so res v bolečini, v res grozni bolečini in
trpijo, tako hudo trpijo, da ne vidijo poti ali niso več fizično sposobni prevladati bolečino in
se z njo poistovetiti.
Vendar, vsaka bolečina je bolečina samo do določene točke, dokler jo ne izklopite in jo ne
nadvladate. Potem lahko telo nadvladate.
Tako kot po žerjavici. Hoja po žerjavici. Kaj pa je to? Pa strašen bav bav. Pa vseeno je to
nekaj, kar zmorete. Torej, vse je v glavi.
Vendar, bolečina je res nekaj, kar je težko v muki in bedi prestapljati ali prestopati. Vendar je
to eden od olajševalnih adutov, s katerimi in skozi katerega se da v Vesolju in v Ozvezdju,
pred vodniki, z zvodniki, z Usojevalci in z vsemi naprositi, zbarantati in se soočiti, da dobite
milosti Božje, da lahko, kljub vsemú, odidete.
SKOZI POTAPLJANJE V OMAME (droge, kadila...) UBIJEMO SVOJE TELO
Tisti pa, kateri zavestno izsiljujejo, se zavestno potapljajo v omame – marsikoga Bom
zavestno prizadel skozi to, vendar Moram biti iskren – se drogirate ali se drogirajo. In od
samega začetka, predno ste se prvič omamili s kakšnim kadilom, ste zavestno vedeli, kakšne
so posledice.
In ko greste skozi vse te postavitve različnih omam, da pridete do točke uboja svojega
fizičnega telesa, gorje vam!, ker je bolečina, v katero se ponovno rodite, tako neznosna in
tako trpite, da niti sam Kristus na križu ni tako trpel, kot trpite vi sami.
Rodite se z vsemi poškodbami, z vso hudo muko Božjega vstajenja, kar ste zgrešili in zaredili,
storili svoji fizični materiji ali duši. In ne samo eni – večim hkrati, se otrok rodi popačen,
deformiran, z različnimi poškodbami in mu ne znajo pomagati.
Torej, mišice jih lahko vlečejo skupaj. Lahko, da se rojevajo brez organov, če so si uničili
kakšen organ zavestno.
Marsikaj se dogaja, čemur niste kos.
A se takšni otroci porodijo točno k tistim, katerim njim morda v davnini niso bili kos. Pa ne
Bom opeval, da so vsi tisti otroci, kateri so ujeti v bolečine grešili ali uničevali sami sebe.
Lahko so tudi prevzemali generacijske poškodbe, generacijske duše ali kaj drugega.
Vendar, tisti, kateri naredijo samomor, v več kot osmih letih jih ni več nikjer v Ozvezdju. V
dveh, treh letih ali v dveh, treh dneh gredo že v priprave za ponovno rojstvo. Kar pomeni,
da se že spuščajo nazaj samo zato, da čim prej pozabijo, kaj so naredili. Kos ostane zunaj
kot opomin, kateri se povezuje s tistimi, od katerih je odšel.
Vendar, kaj se zgodi najtežjega?
Ko se takšna duša na novo porodi, k njemu prihaja ta kos tega spomina kot preizkuševalec,
kot nekdo, kateri je ohranil spomin.
In kaj se začne?
Prične se skušnjava. Nekdo vas NAGOVARJA k samomoru, k uboju, k vsemu temu.
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Le kdo bi vas nagovarjal?
Vaš kos!
Torej, ne splača si jemati življenja. POZABITE NA TO!
Če vam je težko, zaletite se v skalo. Tolcite z glavo ob skalo. Zgrizite skozi skalo in stopite na
pot življenja in pojdite dalje.
Mladi, kateri se zavestno uničujete, postajate v čustvih skala. Postajate usedlina. Postajate
tema. Ni rešitve, ko pridete na površje. Ali ste mladi ali stari. Ali ste nedozoreli ali ste zreli.
Ni pomoči, če zaradi nekih zavestnih dejanj zagrešite točko uničevanja telesa.
To je najtežja kazen, najhujša kazen in je edina grešna energija, katero Bog lahko odvzame ali
pa jo obsodi. Vendar, obsojate sami sebe.
Zakaj jo obsodi Bog?
Ker jo ne sprejme vase. Bog je Energija, prostor nekega prostora. Je Najvišja Energija
zavedanja vsegá, katera vas lahko potolaži, se povezuje s komerkoli, ker je dal utrip za vas.
Niste ga dali vi sami sebi. Zato ne razmišljajte UNIČEVALNO. TELO NE UNIČUJTE!
Lahko si ga preoblikujete. Lahko se dodelate, da se v koži človeka ali telesa dobro počutite.
Ne bodite pa uničevalni!
MLADI, NE REŽITE TELESA, KER UNIČUJETE DUŠO TELESA in z vsakim rezom izgubljate
življenjsko energijo in si krajšate življenje. Ker si zavestno krajšate življenje, vam bo ostal
zapis, zaradi katerega boste prešli v trpljenje. Začarani krog, katerega si povzročate sami.
Prenehajte sovražiti življenje. Vzljubite ga. Sprejmite ga. To je proces, skozi katerega gresté.
To je življenje, v katerega ste vstopili, da boste pomagali preurediti spomine. Spomin je
energija. Energija pa vibrira različno visoko ali nizko. In tisto, kar je nizko, spravljate s čustvi v
harmonijo, da postaja odsev, da postaja svetloba, da postaja ljubezen, da postaja harmonija,
da postaja in vstaja Angel iz nebes. Da postajate Svetloba, katera je v čast in ponos vsakomur
od vsakogar.
Manj, kot boste imeli usedlin ali teh energij v zemeljskemu življenju, hitrejše se zaključi čas
popotovanja za vas. Zato zibelka, recimo, smrt v zibelki, da Bom pravilno prevajal, prihaja
pri otrocih, pri dušah, kateri imajo čisto malo še za izživeti, da lahko tudi odidejo drugam.
ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU OBSTAJA
Bolečina, katera je vedno prisotna, je običajno prisotna, ker vas je strah. Strah, da nekoga
ni več ni tista glavna, ampak, kaj bo, ko njega več ne bo? Kje se nahaja, če se sploh še kje
nahaja? Kam greste vi, ko se tukaj, iz nič, konča »navidezno« nič?
Dragi moji, življenje po življenju obstaja. Če življenja po življenju ne bi bilo, tudi Nas ne bi
bilo. Tudi vas ne bi bilo. Tudi diha in utripa ne bi bilo.
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Že sami duhovi vam pričarajo, da nekaj je izven materije. Že, ko se nekaj težkega zgodi v
domu, v stanovanju, lahko ostane energija od posameznika v telesni strukturi, dobesedno v
stanovanju in tam »navidezno« straši. Tam trpi. Tam podoživlja življenje za življenjem,
trenutek za trenutkom in se vrtinči v ujetostnimi tokovi, spomini in vsegá.
Zemlja je točka vezi, povezave med življenjem Zgoraj, med življenjem
Spodaj.
Vi ste živi in gibljivi. Vi imate največjo moč vsegá, da razumete, da
doumete, da izpustite svoje rajne, da zapustite svoje nekdanje rajne ali
žive, kateri odhajajo, s hvaležnostjo.

Če imate le možnost ali priložnost, da ste ob nekom, kateri se pripravlja na odhod, iskreno
se mu zahvalite za popotovanje in za izoblikovanje, ker ste skozi to tudi vi imeli priložnost
spremeniti zapis.
Ni vse vedno briljantno. Vendar, še vedno je tako visoko, čisto, hvaležno ali iskreno, da se
zmorete premakniti iz ujetostnega toka.
TEHNIKA: POKOJNEMU SE LAHKO ZAHVALIMO S PRIŽIGOM LILA ALI BELE SVEČKE (posnetek
1:20:26)
Kadar pa nimate te priložnosti, da bi se zahvalili za možnost popotovanja, to lahko naredite
ob truplu. Če nimate priložnosti, da vas ni poleg, da ste kje daleč proč, se lahko zavestno
povežete še z njim, ampak šele tedaj, ko je konec pokopa, ko je pokop mimo, da slučajno kaj
ne preide v vas.
Prižgite plameničko za takšno osebo. Vendar, lahko jo podržite na levi
dlani. Lahko lila ali pa belo.
Mislite na njega, da ga poskušate videti, da ga poskušate začutiti, da
poskušate se spomniti kakšnega trenutka, momenta, zavedanja, kdaj
vam je bilo lepo in ne hudo. Lépo, lépo dajajte na površje, ker to prebuja
hvaležnost. To prebudi srčnost. To je tisto, kar vi potrebujete zbuditi.
Ta energija se vpne in vtisne v energijo same plamenice.
Držite jo pred srcem in čutite vez dlani, srca in vsegá.
Spirala se vrtinči. Energija se spiralasto vrtinči in se odzvanja v širino.
Nastaja kot kanal pred vami in ste odbojni, kot bi bili membrana. In ta
membrana tega časa ali tega zavedanja je tista, iz koder se sliši vse – k
vsakomur, do vsakogar.

Takrat se zahvalite. Takrat se izlijte. Povejte, kaj čutite. Povejte, kaj ste si želeli. Zahvalite
se. Dajte vse iz sebe.
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Ko čutite, da ste dali vse iz sebe, ste vse vpeli v plamenico. Vse je vpeto v plamenico. Vse je
vpeto v energijo.
Takrat plamenico prižgite. Jo postavite na svoj oltarček, prostor, katerega ste namenili kot
sveti prostor, katerega ste dali kot prostor miru in tišine.
Začutili boste balon okoli plamenice. Začutili boste energijo Zgoraj in harmonijo v širini.
Srčna energija se prične odzvanjati naokoli. Začutili boste spokojnost.
Začutili boste olajšanje, ker se rajni povezuje z vami in vam doteka noto miru.
Umirite se zaradi tegá, ker se je z vami povezala rajna svetla spominska energija.
Enako se z enakim povezuje.
Če boste dali na površje slabo, grdo, grenko, jezno, besno in to vpeli v samo plamenico,
boste dobili – ne tisto dušo, sivo dušo, katero ste poznali, s katero ste tudi živeli, ampak
boste dejansko dobili energijo globine in pokopanin.
Najtežje usedline spomina se shranjujejo v okostenelosti, v tistih delih, kjer je materična
energija. Zato bodite pozorni, komu kaj namenjate.
Vendar, kadar ste samo iskreni, tudi, če ste iskreni v bolečini, tudi če vam je nekdo v času
življenja naredil ogromno grenkega, ne preklinjajte ga!
Že dovolj je ozavestil sam sebe, da ne more iti tja, kamor je upal, da zmore iti. Dovolj hudo je
zanj, ker si je ustvaril prostor, do katerega sme iti. Dovolj hudo je to!
On je tisti, kateri bo prihajal k vam, se soočal z vami, se soočal z vsako bolečino, katero ste
shranili v sebi kot spomin, kateri je še kako zelo živ do vas, ker vam je zagrenil življenje.
Zato ne obsojajte, da ne boste sojeni, ker prihaja k vam! Ne delajte tegá! Na to bodite
usmerjeni.
IZBIRA POKOPA
Kateri pokop je bolj kvaliteten?
V večnosti večnosti ali za kasnejši čas popotovanja drugam, potrebujete samo eno celo
telo.
V zgodovini ste imeli srečo. Ali pa tudi ne? Vendar so ohranili vsi, vsaj eno do nekaj ducat
celih okostenelosti.
To pomeni, da ste skozi okostenelost celega telesa, da vas niso usmrtili ali vas razkosali,
zmogli postaviti in ohraniti eno telesno celoto. Ta telesna celota pa je tista, katera vam je
osnova kot okostenelo za nekaj, kar prehaja in kar ne odhaja v temu času, dokler ste vi živi.
Ena telesna struktura, ena cela okostenelost, eno celo telo potrebujete, da se na njega
pričnejo potem polagati ali postavljati energije, katere so skupek vsegá za novo nastalo
telo, na katerega se nariva in postavlja samo najboljše od najboljšega.
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UPEPELITEV (žara, raztros pepela)
Kadar omogočite strukturo pepela, da telo upepelite, verjemite, je v sodobnemu času to
najboljše od najboljšega. Vendar še vedno, če si sam posameznik to izbere.
Kadar dajete upepeljenost, je vsa ta nižinska faza razkroja prehojena hitreje. Ni prehojene
faze v razkroju, da bi se duša ujela v razkroj, ampak ta duša zavibrira višje in se na višjih
plasteh dejansko ločujejo in gre proces razpadanja, spajanja, povezovanja, dvakrat do
desetkrat hitreje.
Kaj narediti s pepelom?
Ko pepel imate, vam ga vedno vakuumsko zaprejo. Že sama toplota naredi vakuum v sistemu
povezovanja. Dokler ta vakuum ne popusti, se okostenela energija ali duša velikokrat kotali
v notranjosti in postane ujetnica.
Bodite pozorni!
Ko prihajate na grob, imate velikokrat občutek, da je nekdo na grobu, da je grob živ,
predvsem na samemu začetku. Zato, ker se postopoma luščijo energije ven iz tega dela.
Ko se energije odluščijo in prestopijo in se sestavijo, na grobu zavlada mir. Opazujte to.
Ko pridete čez nekaj časa na grob boste zapazili, da je grob v spokojni tišini. Praznina.
Nikogar več ni. Nekdo se je pobral in se odmaknil. In se spaja v procesu sestavljanja, kot
Sem ga na samemu začetku tudi opeval.
Kadar pa se zgodi, da se duša ujame, vi čutite vedno nemir. Ampak, ko je duša spodaj, ne
morete več nič kaj veliko narediti.
Groba vam ne bodo pustili odpreti. Groba vam ne bodo pustili niti prekopati. Torej,
počakajte morda na naslednji pokop, ko se pokoplje, da se odpre. Takrat lahko tudi morda
kje kaj odprete.
Vendar, kakorkoli že, rajši poprosite in molite, da bitja čim hitreje opravijo proces, da se
duša energije izpusti.
Kaj s pepelom narediti?
Če nima želje, se pravi, ne smete nikoli, nikoli in nikdar delati mimo njegove želje,
pokojnika. Se pravi, ga morate SLIŠATI še za časa živega življenja.
Pepel je najboljše posuti. Se pravi, iz tega vakuuma izpustiti.
Če ga zmorete odpreti je dobro, če pepel odprete – ali ga posujete v grobu ali odprete
posodico in odprto posodico položite na večno počivališče.
V nekaj dveh, treh dneh je lahko proces za njega končan. Proces se tako hitro odvija. In to
je tisto, kar je namen v hitrejšemu spajanju.
Pomagajte sočloveku, s katerim ste živeli ali pa prijateljevali. Kakorkoli že.
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Če pa pokopljete, se pravi tako, da truplo razsujete, je to zelo dobro. Vendar se morate
zavedati. Tam, kjer truplo pade, tam se truplo pobira.
Skupinsko posuvanje je dosti težje za tistega, kateri odhaja, ker duša vedno prihaja na točko,
kjer je izpustila pepel ali telo.
Si predstavljate, da telo leži plast nad plastjo, ker vas posuvajo in vas gibajo – malce tega,
malce onega. Se pravi, duše nimajo toliko miru, razen, če so toliko spoštljive, še za časa
življenja, da so bile vzgojene v duhu potrpežljivosti. Zmožne so čakati, dokler se ne zlijejo s
pepelom in se pobirajo in sestavljajo.
Zopet program, katerega so ustvarili v času življenja.
Nekateri posuvajo v vodovje.
Zakaj pa ne, če si je oseba tako želela in je rabila vodovje.
Nekateri posuvajo po gorovju, po prostosti, po svobodi.
Upoštevajte to. Upoštevajte tisto, kar imajo za časa življenja radi.
Če imajo radi naravo, posujte jih po naravi.
Ne glejte na to, da boste vi imeli nekje pepel, kjer ga boste hoteli imeti ob sebi! Ne delajte
tegá. To je egoizem. To je nezrelost.
Bodite zreli. Omogočite duši odhod.
Ker ko duša sebe sestavi, kot Smo predhodno opevali, postopoma sestavi sebe v
kompaktnost, zmore preiti nazaj in postane rajna vodilna energija. Lahko postane vaš angel,
postane vaš vodnik, postane vaš skrbnik. Nekdo, kateri pomaga.
Ni to zlato pravilo. Lahko pa se dogaja, če je v času fizičnega življenja oseba dobro izživela
spomine in je dobila takšno odpustnico.
Zato pomagajte ustvariti in opustiti, odpustiti in izpustiti duhovno ujeto energijo.
MUMIFICIRANJE
Nikoli in nikdar, dragi moji, pa se ne mumificirajte!
Še dobro, da nimate toliko denarja! Zakaj? Ker bi se ujeli za več tisoč let.
Dokler maščoba ne razpade, dokler kosti znotraj ne postanejo prazne in pretočne, vi ne
morete iti drugam. Ste ujetniki tistega dela, kjer so vas ujeli, zalili in mumificirali.
POKOP NA SVOBODI (grmade, vodovje)
Najboljši prehod je tisti prehod, kjer vas dajo na svobodo.
Nekatera plemena so imela grmade. To je bilo najboljše od najboljšega. Ne spust v vodo,
kjer razpada truplo daljše obdobje. Ampak, tudi to je svoboda.
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Najboljši pokop je upepelitev, ker s tem pospešite vse skupaj.
KRSTA
Če pa že pokopavate cela trupla, ne dajajte jim bogatih krst. Bogate krste skrbijo za to, da
počasi telo razpada in počasi duša odhaja.
Torej, ne bodite preveč bohotni v darovanju nečesa, kar je bogatega, kar je žlahtnega, zato,
ker ste si zmožni to privoščiti. Ma, dajte no!
Rajši ga zavijte v krpo, če ga imate radi in ga položite v samo luknjo in mu omogočite sveti
prehod najlepše, najhitreje in zagotovo v letu dni tudi takšen sebe izpusti.
Tako, da, skrbite za to, da drug drugemu omogočite prehod.
Če pa ste nabrušeni in malce žleht, ga boste res balzamirali.
Ampak, veste, tudi vi pridete na točko prehajanja. Tudi vi boste enkrat hoteli priti ven, pa
boste videli, kaj ste zavestno naredili. In ta spomin vam zna zagreniti življenje, ker boste
morali počakati, da on razpade, da vi odidete v ponovno rojstvo.
Zopet dam-daš.
Zato darujte dobro – dobro z dobrim, ljubeče z ljubečim.
KAJ STORITI, KO SLIŠIMO, DA SE NEKDO V KRSTI OBRAČA, KRIČI?
Kadar se zgodi, da telo slišite v pokopu, da se obrača, da kriči, ne bežite, ker se nekdo
lahko v krsti zbudi. Veliko je tegá. Vsakdo se obrača ali premika. Truplo ni nikoli tako, kot
ste ga pokopali.
Nekateri se popolnoma zbudijo in vdahnejo in trkajo in kričijo. Nekateri se obudijo toliko, da
se premaknejo, ker je vse v dihu.
Saj veste, mehur zraka se izpušča po deležih.
Če imate srečo in ste ob truplu, boste zaznali, kako truplo – fuuu, fuuu, fuuu – po kosih
izdihava več ur, več dni in gre energija navzven. To je nekaj mogočnega, kjer se spaja, kjer
se sestavlja.
Jaz Osebno, če bi izbiral, bi izbiral zagotovo upepelitev. Če izbirate upepelitev, zagotovo ne
boste nič zgrešili. Če boste izbrali celotno krsto, izberite toplo, prijetno in malce manj
bohotno. Ne toliko vakuuma. Na to bodite pozorni.
MOLITEV ZA RAJNE – ko smo na grobu, si z dlanjo pokrijemo energijo srca
Pomembno je, da telo čim prej zavre in odvre in prične razpadati in se raztapljati.
Če pa čutite, da ko hodite na grob, da je grob živ, pričnite moliti za vstajenje tistega, kar je
znotraj v truplu. Molite ne na samemu grobu.
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Če ste že na grobu, si pokrijte srčno energijo. Pokrijte si srce.
Zakaj?
Zato, da slučajno ne bo katera energija morda vstopila v vaše telo.
Pokrijte si z dlanjo energijo srca.

S tem ne boste, tudi, če boste žalovali, ne boste ranljivi. Ko ste ranljivi, se odpirate. Ko se
odpirate, lahko vstopajo v vas.
Prvi november je eden najtežjih postavitev, kjer je masovno vse zunaj. In ne samo zunaj –
pridejo masovno vsi nazaj. Ampak samo tisti kosi, kateri so še v procesu odhajanja.
Zelo redkokdaj pa so tisti, katere ste vi poznali.
Že njihova frekvenca je tako visoka, da se ne morejo spustiti nizko, ker jih je kvaliteta
življenja postavila visoko.
UJETOST V NEGATIVNIH ČUSTVIH, V MATERIALNOSTI
So pa tudi posamezniki, katere je kvaliteta življenja postavila tako nizko, da se lahko
kotalijo, gibajo in prestavljajo marsikje in marsikdaj. To pa so tisti, kateri morda v
momentu niso odpustili, kateri so se ujeli v žalosti, v jezi, v besu, ker so odšli. Morda pa so
se ujeli le na materialnosti.
Saj veste, kar delate in vzgajate v času živega življenja, ste pohlepni, ste pogoltni, ste
požrtni na materialni denar, na papir, pff, kateri je in katerega ni, skozi katerega si
ustvarjate spomin, kateri je edini živ, je to tisto nekaj, skozi kar gradite dom, gradite
kletko, gradite sebi, gradite sebi pravzaprav »zlato« kletko, v katero ste ujeti in jo držite z
vsemi štirimi, če morete, že za časa življenja. Pa se tepete. Pa se grizete. Pa preklinjate. Pa
objokujete. Pa bentite in ne izpustite.
Če ste za časa fizičnega življenja takšni, boste tudi kasneje takšni. Boste prišli k sebi
domov.
Ko vašega doma več ne bo, ko bo življenje že odšlo, morda vaše hiše več ne bo. Bo še
vedno vaš spomin ohranjal hišo, takšno kot je bila. In vi boste še vedno na istem mestu
ujeti in ujetniki.
Ali res to rabite?
Ne rabite! Izpustite to. To nima smisla.
Vzgajajte ljubezen. Vzgajajte srčnost. Dokler imate srčnost, imate ljubezen, imate Nebo na
svoji strani, katero bo vedno poskrbelo za vaše telo, da bo spalo, da bo v umirjeni energiji
se poleglo, da bo na varnem, na toplem, da bo vse tisto, kar rabi fizično telo.
Koncept misli spremenite. Zaupajte v življenje in si upajte biti točno tisto, po čemer
hrepenite. Ker po čemer hrepenite, to dobite, to postajate, to živite. Vse je ustvarjen
spomin. To vam odpira vrata navzgor ali vrata navzdol.
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GLEDE POKOPA JE POTREBNO UPOŠTEVATI ŽELJE POKOJNIKA
Kadar se zgodi, da pokojnik si nekaj želi, pa ga živi nočejo slišati, ker se oni modro odločijo,
da bo za njega tako najboljše – ja, dragi moji, pa kdo mislite, da ste, da veste, kaj bo za
rajnega boljše?
Pa dajmo, dotaknimo se pereče tematike!
Pokop. Mnogo je posameznikov, kateri nikoli in nikdar niso hoteli vstopiti v cerkev. Pokop
– vsekakor cerkveni! To mora biti! Zakaj?
Zato, ker so se modri mladi ljudje, ki so ostali za njim, tako odločili. Ker oni so prepričani,
da je to nekaj najboljšega. Pa je to res nekaj najboljšega?
Pa ne se kesati sedaj za to, če ste to naredili! Nič hudega. Sedaj je, kar je.
To pomeni – si predstavljate nekoga, kateri je morda ateist. Mu na koncu daste na ves
spomin cerkveni pečat in celo dušo preusmerite v cerkvene klane. Njega postavite v
prostor RELIGIJE. Si predstavljate, kaj storite z dušo, katero ste usmerili in jo žrtvovali?
Enako kot s krstom, enako s pokopom.
Dragi, ZBUDITE SE – to je žrtvovanje. POSLUŠAJTE DRUG DRUGEGA! Ne pametujte, če ne
veste, kaj je dobrega. Ne pametujte s pokopi, če to ni blizu rajnemu. Ne glejte na sebe. To
je egoizem.
Cerkveni pokop naj bo za tistega, kateri časti in spoštuje to energijo. Takšnega v vsej
veličini, spoštljivosti, spokojnosti dajte v prostor, omogočite mu energijo gibanja tam,
kamor sodi, kamor si želi in po čemer hrepeni.
PRIČNITE POSLUŠATI DRUG DRUGEGA. Ker tudi vi boste prišli na te energije, na točko
zavedanja, kjer boste odšli.
Ali vam bo super in fajn, če vas bodo nekam usmerili, kjer vi ne dihate, kjer si vi niste želeli
biti za časa fizičnega življenja? Pa ste morda cerkveno usmerjeni, pa častite Boga, spoštujete
vse od vsakogar, pa vam odvzamejo to pravico, da bi vas podali kot upepelitev tja, v času
pokopa, da bi vam usmerili in vas podali tja, kamor sodite, v kar ste verjeli, v kar ste verovali,
čemur pripadate – a vas usmerijo nekam drugam.
Si predstavljate, kaj dobite iz strani duše, katero pokopljete? Nikakor ne mir – nemir, bes,
jezo in bo samo čakala, kdaj boste vi prešli in se vam bo zgodilo enako.
Če posameznik izrazi neko željo, pa če je to zadnji trenutek, zadnji hip – JO UPOŠTEVAJTE!
Ker, če jo ne boste slišali vi, jo tudi drugi ne bodo slišali, ko bo vam prišel ta čas. Dam – daš.
Energija zavedanja.
Kadar pa posameznik je nekako odslovljen po različnih odhodih, se pravi, različna slovesa
poznate, je vedno pomembno, da je blizu tistega, kar posameznik veruje.
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Ena najbolj zlatih energij je, da, če že iščete med tem, ali pokopati pokojnika ali se posloviti v
cerkveni energiji ali ne, pa si vi kljub temú želite, da naredi pokop ali zaključek pravzaprav
nekdo, kateri skrbi v cerkvi za določen mir, naredite sledeče:
Stopite do župnika. Mu obrazložite, da si želite pokop, kjer bi on spregovoril zadnjo
besedo. A mu napišite in ga poprosite, naj kot nekdo, kateri ni cerkveni, a je hkrati
cerkveni, brez oblačil, brez česarkoli, spokojno pospremi pokojnika. Da se usmeri na to, da
duša najde mir in ne nemir. Da ga spomni na ljubezen. Da ga spomni in usmeri na to, kar je
želelo njegovo srce. V tej smeri naj teče njegovo slovo.
Duša se bo umirila. Spajala se bo hitreje. Proces izpuščanja in dopuščanja, da zavibrira višje,
ker bo dosegel spokojnost, bo hitrejša.
Tako, da, župnika, če imate dobrega, ga lahko uporabite v takšen namen, da naredi slovo v
takšni nevtralni preobleki.
Nikakor pa župnik ne sme priti in pridigati v smeri cerkve ali nekako govoriti o
kakršnemukoli krstu, žrtvovanju ali čemurkoli, ker je to TAKOJ postavitev in ga usmeri in
mazili v določeno njihovo skupnost.
Morda je dobro, da sami zapišete besede in ga sami pospremite v zadnje slovo s svojimi
besedami, s svojimi mislimi, s svojimi dejanji.
To je najlepše, kar lahko daste nekomu, kateri odhaja.
Če niste zmožni zapisati, izreči, dati ali darovati – najdite nekoga, kateri bo v imenu vas
morda spregovoril zadnje besede, morda odpel zadnjo misel, morda podal zadnjo besedo
slovesa. To je nekaj neprecenljivega. To je nekaj najlepšega, da ste z njim skupaj tam.
Vendar, pazite!
Ko ste na pokopu, ste ranljivi, ste čustveno odprti – pazite, da ne jočete in ne objokujete,
zakaj si bil ti, zakaj nisem bil jaz!? To je nekaj, čemur se izognite!
Zakaj?
Ker lahko zapise bolezni, bolečine in vsegá povlečete v sebe in zaživite in nadaljujete
njegovo karmo. Tega pa si nočete. Nočete niti pomisliti, da bi dobili in nadaljevali nekaj.
Zato bodite modri z besedami. Jokajte. Prosite, naj Nebo poskrbi zanj. Naj bo čim hitrejši
prehod. In radujte in privoščite mu prihod, prehod, odhod ali slovo, ker vas bo počakal in vas
bo dočakal.
Vsakdo se sreča z vsemi. Ne morete pobegniti od nikogar.
Če ste v času življenja bili skupaj in ste živeli v neki simbiozi, bo to nekaj najlepšega, ko vas
počakajo rajni. Je to nekaj najlepšega, ko se sliši spev vsegá, ko nad njimi pojejo Angeli Neba.
Ko nad njimi pričakujejo vas Bitja vsegá – ljubečega, toplega, srčnega.
To je nekaj najlepšega, ko se vam odprejo dobesedno nebesa, ko se vam odpre Nebo, ko vas
pridejo iskati in vas zovejo.
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Najnižja točka, kjer vas čakajo so tisti, s katerimi ste bili, s katerimi ste sobivali. Kar
pomeni, če ste z njimi ustvarjali dobro ravnovesje, vas bodo zagotovo dobri počakali.
Drugače pa vas počakajo tudi tisti, morda od daleč, kateri so vam naredili veliko gorja, a vas
samo pospremijo ali toliko, da jih vidite, da se srečate in jih potem znova odpeljejo proč od
vas.
Vi ne morete nič spremeniti, če so v fizičnemu življenju nekaj napák ali slabo izživeli.
Fizično življenje je fizična tehtnica vsegá – ali greste zgoraj ali greste spodaj. Ali se spajate
do točke, da lahko nad Nebom izstopite in odhajate drugam ali pa se ponovno vračate v
točko vsegá.
Karmični ciklus se obrača lahko večnost, iz večnosti v večnost, vendar le toliko časa, dokler
ne pridete do točke, kjer v nekemu momentu dosežete Razsvetljenje.
Razsvetljenje je stopnja sprejemanja modrosti, globine, srčnosti, predanosti, usmiljenosti,
zavedanja, razumevanja, predajanja, simbioze vsegá, kar človek tukaj lahko ima.
Nič več ni pikanja. Nič več ni zahtevanja. Je samo obstoj. Je samo čas, v kateremu plujete
vsi in vsakdo od vsakogar.
Dragi moji, približno ste dobili paket, v kateremu ste dojeli, kako veličastno je vaše življenje,
kako veličastno je lahko vaše vstajenje. A le tedaj, če zmorete biti v času fizičnega življenja
ljubeči, topli, srčni, iskreni, predani, razumevajoči. Preprosto, paket nečesa, kar je
Razsvetljenje.
Zato v življenju prenehajte obsojati, ker boste sojeni. Prenehajte zahtevati, ker boste vi
dobivali in sebe postavljali v točko, da bodo drugi zahtevali.
Rajši bodrite. Rajši spreminjajte. Rajši se trudite in podpirajte.
A najprej morate priti do točke, da niste sistem, da niste program, ampak ste ljubezen.
Ljubezen je paket nečesa, po čemer vi hrepenite, po čemer in od česar vi dokončno
odlesenite in se osvobodite. Naredite karmično postavitev. Izživite karmična življenja. Izživite
usojena življenja ali usodo in odidete v paketu tudi drugam.
Vse je navidezni program, v kateremu se suče, giba vsak posameznik, a le v postavitvi, v
kakršni čuti, misli, si želi in se zaveda.
Jaz predlagam malce premora, da naredimo malce premora, da energije vaših misli, vaših
čutenj, malo popustijo. Pa se bomo potem znova vrnili nazaj. Za nekaj časa pa se odmaknem
tudi Sam.
Pozdrav.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Moramo dejansko malce vpeti postavitve ali plasti tudi na samo fizično materijo.
Drugače ne gre. Malce potrebujemo kakšen trenutek še časa, da odmaknemo Lanjuško,
katera tudi potrebuje nekaj trenutkov, da popolnoma izpusti ali fizično materijo tudi zapusti.
Ker to je eno redkih Deklet, katero vsako, kako opevate?, rundo znova, vlečemo in
prepričujemo, naj dopusti uporabo fizične materije. »To je njeno!«, egoistično malo. Malce
se šalim.
Vendar, kakorkoli že, res je, da ne izpušča in ne dopušča nikomur drugemu, da je to res strogi
nadzor iz Njene smeri, kdo sme uporabiti Njeno materijo. Tako, da, tukaj Smo res v, v
rangiranju. Še dobro, da imam priložnost in možnost biti v tistih vrhovih, kjer s težavo
dopusti. Ker to je Njeno! Življenje je Njeno. Ne bo kar tako nekdo uporabil nekaj, kar je
Njenega. Hm. A na koncu koncev dopusti, da termiti opravijo svoje. Pa še vedno je Njeno! A
ne, Lanjuška?
Kakorkoli že, lepo in toplo, srčno pozdravljeni znova nazaj v drugemu delu. Ta
drugi del je znova namenjen vam vsem, kateri bi želeli povprašati.
Jaz Sem malce pripet na fizično materijo, na fizično bazo, tako, da malce
razbremenjujem tudi telesno strukturo.
Predvsem pa kot Brahman Brahmanjurski Visočanski Bom nadaljeval, v
povezavi z Jezusom, v povezavi z Očetom Vnebovzetostva, v povezavi z
Očetom Jarsunsom, kateri je v povezavo z Vladarjem Teme in Globino,
Globočino najvišje ali hkrati najnižje točke, od koder se danes prebujajo plasti in povezujejo
in od koder in do koder so segale dandanašnje tudi daritve.
Tukajle le toliko – še malce potrebujem časa, ker ravno še odpiramo in zapiramo eno plast.
DARITVE
Daritve so bile danes namenjene upepelitvi oziroma telesni strukturi.
Se pravi, vsi tisti, kateri ste kogarkoli, skozi to življenje, pokopali ali nekako se od njega
poslovili, se pravi, svečano, v ožjem družinskem krogu, v širšem, prijateljskem – komerkoli,
se pravi, so energije nekako podarjene njim v spomin.
Za vse tiste, kateri ste danes zbrani in kateri ste kogarkoli, skozi življenje, pokopali,
odposlali, pospremili, bo za tiste rajne tudi v vsej Veličini poskrbljeno.
Tisti, kateri so prehajali do določene plasti in so že dosegali svoj večni mir, bodo daritve
potekale v takšni smeri, da se bo spajalo in opravilo karmično luščenje. To je Naša
Visočanska daritev za vse njih.
Tisti, kateri so še v nižini razkroja in šele prehajajo, se sestavljajo, bodo podarjene daritve,
da jim bo, za vsakega posameznika posebej, dodeljeno 324 različnih Bitij, kateri bodo
pospešeno poskrbeli za prestop in tudi na koncu za opravljeno prestopanje in karmično
luščenje.
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To opravlja Naša Mala Lana. (ploskanje) Tako, da je to daritev za rajne. Jasara. Jasara.
Tako, da, nekaj malega – danes ne toliko za vas, vendar za tiste, kateri so odhajali. Kar pa
vsekakor so si zaslužili, prislužili, ker drugače ne bi bili tukaj, kjer ste tudi vi, čisto sami.
Takole. Pa da nadaljujemo in se povezujemo v nadaljnji sferi. Sedaj so vprašanja za vaše
področje. Tako, da, kar z besedo na površje. Kdo želi prvi zastaviti vprašanje? Tako, da, kar z
besedo na dan.
»Dober dan in pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za vse, kar nam ste danes dali. Imam
pa eno vprašanje, in sicer: kako je z rajnimi, ki so se predali za, v, u – pač, kako se reče?, v
medicinsko namene? Se pravi, da ni pokopov, ni pravega slovesa. In kako je potem z, pač, z
sorodniki? Kakšno je karmično? Oni morajo tudi podpisat, da so, da se strinjajo s tem, ne,
da gre to v medicinske, pač, v znanost.«
Vsekakor je to zelo pogumno delo ali dejanje.
Tisti, kateri se za časa fizičnega življenja zavestno odločajo ali se boste odločali za takšno
postavitveno delo, se morate zavedati, da dokler ne razpade telesna struktura, dokler ne
razpade meso mesa tega sveta, ste vpeti in pripeti na fizično materijo. Vsi.
Energija se res deloma izlušči, vendar je ves čas v povezavi z materijo. Ne ravno siva duša,
vendar vse ostale energije. Kar pomeni, da je to nekaj takega, kot tistega, katerega
balzamirate. Popolnoma enaka postavitev. Ujetost.
Zato Bomo tudi za tiste, kateri so se dali v takšen namen postaviti, sestaviti, tudi poskrbeli.
Drugače, običajno ne.
Karma, katera je skozi davnino, tisočletja postavljena, jo ne Bom odpiral. Vendar, nekateri so
včasih bili tudi zdravniki. So tudi eksperimentirali. So se tudi učili. In zato so se nekje, na
nekaterih postavitvah učili, zgledovali ali postavljali. In potem skozi več stoletij potem
pridelajo izravnalno maso energije, kjer se naredi pokop ali zaključek.
Kako s takšnimi energijami, katere so ujete?
Jaz bi svetoval predvsem tako: vedno spoštujte njihovo voljo. Včasih ne vedó kaj delajo,
vendar želijo za druge dobro. Oni razmišljajo, da bodo drugim olajšali postavitev – ne bo
pokopa, ne bo stroškov. Vendar ne razmišljajo o tem, kaj se bo dogajalo z njihovo
materično energijo ali dušo, ker oni deloma odhajajo. Večja težava ostane za tistimi, kateri
delajo s to energijo.
Se pravi, ko je meso mesa tega sveta razrezano, postavljeno, potopljeno v različne strukture,
je to tisto, kjer morajo živi imeti predvsem spoštljivi odnos do tistega, kar oni secirajo,
pregledujejo na mikro malih milimetrih ali še manjšemu deležu, se morajo zavedati, da je
ta energija živa.
In tisti, kateri delajo in nimajo spoštljivega odnosa do takšne energije, se pravi, lahko se
vstopa v njihovo polje ali v njihovo biopolje. Tukaj je zelo nekako delikatno področje.
Vendar, pomembno je, da je samo spoštovanje.
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Spoštujte tisto, kar je nekdo zapustil ali dopustil. A se morate zavedati, da je energija živa.
Zato takšni prostori stopate, ko vstopate v takšen prostor, čutite gosto, kompaktno energijo,
katera se giba in vas včasih kar malce zaduši.
Bolj, ko ste čisti, bolj, ko imate frekvenco vzdignjeno, bolj boste čutili to nižjo ujetost.
Nikoli in nikdar ne dajajte nekako nekoga tako, da se vi odločite, da boste nekoga dali v
raziskovalne namene, če si to predhodno sam ni izbral ali zaželel.
To pomeni, da skozi takšno postavitev morate vedno spoštovati tistega, kateri odhaja.
TEHNIKA: KAKO SE POSLOVITI OD POKOJNEGA, KI SE JE DAROVAL ZA MEDICINSKE NAMENE
ALI V PRIMERIH, KO TRUPLA NI MOGOČE DOBITI (UTOPITEV, ZASUTJE..) – posnetek 8:45
Kako se posloviti od njega?
Čisto preprosto. Sprejmite, da je njegova energija deloma še vedno živa.
Pojdite v naravo. Povežite se z naravo.
To pomeni, greste v naravo, da gledate zelenje,
da gledate na koncu jase kot horizont.
Nebo, kjer se nebo in zemlja nekje stikata. Ne
voda, ampak zemlja. Torej, kjer se horizont zemlje
in neba stikata, glejte v ta horizont.
Bodite popolnoma spokojni. Umirite svoje misli in glejte v to ločnico.
Ko boste dihali, v nekemu momentu pričnete dihati, kot bi horizont ali ta stik med nebom
in zemljo – poudarjam – ne gledati vodo in nebo, na morju, ampak kopno in nebo.
Se pravi, vdahnite zavestno, tako kot bi hoteli ta spoj vdahniti skozi nos
(vdahne) v sebe.
In začutili boste, kako se skozi vas loči in zaznavate belo prosojno
energijo, katera se v predelu diha zaustavi.
Prične se prosojno spuščati v globino, vse do podplatov.

Takrat znate zaznati prostor, v kateremu se ta bitja prosto gibajo.
To je svet materialnosti, svet tega fizičnega kompaktnega diha ali življenja.

Ko zaznate to, šele pomislite na rajnega, katerega bi želeli izbezati ali nazvati.
Takrat pomislite na njega in iz prosojne energije se bo pričela zlivati in k vam polzeti duhovna
energija, duša, duh – pač energija, katera je od njega ostala vpeta.
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Naenkrat boste videli matrico. Pokazala ali pojavila se bo navidezna materija in se bo
prostor iz časa v čas premaknil k vam, do vas. Do materije. Ne preko materije. Do materije.
Takrat, če boste pozorni in opazovali, boste videli vojščaka, kateri pazi na vas in zaustavi
energijo, da se ustavi pred vami.
Takrat boste dejansko lahko začutili, slišali, se pogovarjali, se usklajevali. Ali nekako tudi kaj
komentirali.
Takrat se sfokusirajte samo na to, da v tej silhueti osredotočeno zaznate, kje ima bitje srca.
V trenutku boste zaznali gosto gmoto gibanja srca. In v silhueti boste zaznali, se pravi,
prosojna bela silhueta, znotraj pa morda živo rdečkasto ali poudarjeno, gmota srca, katera
se bo gibala.
Samo opazujte. Ne tako, da s fizičnimi očmi iščete in pregledujete, razen, da znate gledati
večplastno, potem vam bo dosti lažje. Glejte ves čas v horizont in z notranjimi očmi
zaznavajte to, gibanje tega srca.
Ko se zavestno giba to srce, pomislite v osrčje, kje je stik vsegá – znotraj tega duhovnega
srca.
V trenutku boste zaznali las, pramen energije, katero bo začelo stekati se
na površje kot biček.
To je prana.

Prano, energijo, ne vpnite na sebe ali pa, če imate pogum, jo lahko vpnete v
popek in se pretoči preko vas navzgor, navzven.
Ampak, ne delati tegá.

Pomislite na to, da primete ta lasek, pomislite na to, na njegovo fizično
telo – res, bodite skoncentrirani, da zaznate njegovo podobo, fizično, kako
je izgledal. Vsaj malo.
Nato pomislite na njegov popek in v trenutku bo iz popka se izvil las
popkovine in spojite to prano tega srca s popkovno energijo in v trenutku
bo prišlo do spajanja, do eksplozije in Nebo bo lahko pobralo navzven,
iztrgalo energijo in se bo pričelo spajanje.
Vrtinčenje in spajanje energije vsegá, kar je njegovega, bo pospešeno potekalo. Kar pomeni,
da se bo pobiralo tudi iz fizičnih ljudi.
Če imate sami še kaj od njega, zna to pobrati navzven. Kot bi vam nekdo nekaj pobiral.
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In na ta način se on sestavlja, spaja in je to nekakšen proces, kot takrat, ko Smo predhodno
opevali – zgoraj, ko stojite, tik na Ozonu, predno se nekako odpustite in odidete iz Zemlje, se
ta proces dogaja tukaj in sedaj, v času fizičnega življenja.
Ko se energija sestavi, običajno lebdi – kot bi spala, lebdi nasproti vas in se spaja.
Ko vdahne, se ta energija stojno postavi. Tako se obuja duhá od duhá, sestavlja dušo od
dušo.
To je proces, katero so poznali že v času Egipta in marsikaterih drugih civilizacij nazaj. Tako so
obujali ali prebujali vse, kar je bilo fizično zemeljskega.
A ne počnite tegá zato, ker bi hoteli živega, kateri je bil živi, obuditi v fazo živega, ga
preusmeriti. Ne delajte tegá!
Ko se ta energija stojno postavi, se bo nad njim aktivirala najprej čelna energija, čelna
čakra. Nato se bo nad njim aktivirala kronska čakra. In spustila se bo svetloba preko vsegá.
Takrat zna oseba, silhueta, kar se je pač sestavilo, odpreti oči. Ne glejte jo v oči! Ves čas
zrite fizično v horizont, v spajanje neba in zemlje.
Takrat boste zaznali, kako prične silhueta ali ujeta spajana duša sebe vzdigovati in jo
končno usmeri Svetloba k sebi. Tako se odlušči in pobere iz vse ujetosti.
Takšen proces se lahko naredi tudi tedaj, kadar se nekdo izgubi. Morda v gorah in ga zasuje
kakšen led. Ostane ujet, morda v kakšnemu živemu blatu. Se morda utopi in ostane ujet v
vodovju, v vodi. Se pravi, kjer trupla nekako ne dobite.
To je proces, preko katerega lahko duši namenite znova mir in ne nemir.
Proces obuditve in vrnitve postopka, skozi katero duša odide.
Nikakor pa te energije ne uporabljajte, da bi jo kam preusmerili, ker takrat postanete bog –
odgovorni za vse, kar delate. Ne delajte tegá, ker je cena, katero poplačate ali preplačate,
nekako tako globoka, da si ne tega privoščiti!
To delajte samo v spomin, kadar želite nekomu pomagati. Ne pa, da bi ga obudili, ali vrnili ali
preusmerili.
Tudi takšnih veseljakov je kar nekaj, kjer bi radi obujali in vračali nazaj v fizično življenje nekaj
ali nekoga. Tega pa ne delajte. To je samo v to, da se duša pobere, se sestavi, pobere vse
svoje deleže in odide, da si lahko ozavesti in pogleda vse trenutke, vse momente in najde
mir.
Vendar, za vse vaše rajne, kateri ste tukaj in v povezavi, bo vsekakor poskrbljeno.
»Hvala.«
Jasara.
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»Hvala za predavanje. (Jasara) Čisto kratko bom vprašala. Danes, rekli ste, 135 ljudi je
zapustilo Zemljo. Jaz bi prosila samo, če nam razložite, kaka je povezava zdaj to? Ali so to,
ker zdaj mi iz ostale literature imamo neko predznanje in v bistvu smo brali o Vnebovzetih
Mojstrih, med katerimi je bil recimo Saint Germain, Jezus, potem Mojstri, ki so narekovali
Alice A. Baily, pa Blavatsky, no. Mogoče malo razlage, da bi povezali to, ne. Kaj vi
razlagate tu, na teh predavanjih, pa kar je v ostali literaturi in duhovnosti. Hvala.«
Vaša duhovna literatura zajema drobne deleže marsičesa, ne pa celovitosti. Če bi hoteli vašo
celotno znanje med seboj uskladiti in povezati, bi morali narediti sledeče:
Vse svete spise vseh religij bi si morali dati na mizo, na tla, pred seboj. Potem prebirati
vsak delež posebej. In iz vsakega deleža bi se morali povezovati stavki medsebojno. To so
rebusi.
Vsaka knjiga skriva nekaj, kar se naslanja na drugo knjigo, na drugo vero, na drugo
postavitev. In ko bi vere združili v eno celovitost, bi dobili prastaro znanje vsegá.
Zato je zmotno, da je vera razpršena, da je vera razdeljena.
Vera je enostno ene celovitosti, enega vsegá. Enega Boga. Enega najmogočnejšega Vira, od
koder prehaja utrip.
Vere skupnosti ali postavitve pa so manipulacija vsegá, kar je na Zemlji ali drugje, živega.
Tako so nekateri Mojstri znali, zmogli medsebojno povezati vsa ta znanja. Koščke ali utripe
medsebojno povezati in so postali Razsvetljeni.
To pomeni, da so v času fizičnega življenja, ko so bili živi, bili s svojim življenjem vzgled, vzor,
ponos vsemu od vsakogar.
Še dandanes se opeva in povezuje z njimi, z njihovo dušo, z njihovimi spomini, z njihovo
reinkarnacijo.
Moč ali nadvlada vseh teh Mojstrov, kateri so izživeli in prešli, je največja mojstrovina vsega
časa, da zmorejo prehajati iz Višine v nižino, sem do fizičnega telesa ali v katerokoli plitvino.
Postajajo in ostajajo samostojni, z globoko ljubeznijo in s popolnim fokusom na to, kaj imajo
v zadnjemu popotovanju za postoriti. Morda prebuditi določene skupine ljudi, morda skozi
to postaviti vero v celovitost, v enostno ene celote.
Največja zabloda vašega časa so verovanja, katera so razpršena.
To je tako, kot bi dejali, da je Ljubezen raztrgana, razčlenjena in porazdeljena na več
različnih koncev. Ljubezen je celovitost. Je ena sama. Tako, kot v nekemu življenju pravite
ali opevate: »Je mama, ena in ta prava.« Ne glede na to, kaka je – vaša je! Vas je postavila
tukaj, da ste, kjer ste.
Torej, ko bo verstvo zmoglo sebe združiti in ne v imenu Boga prelivati kri in nadzorovati
ljudi, bodo Razsvetljeni vsi ljudje tega časa, vsega zavedanja, vse veličine. In na Zemlji bo
zavladal mir.
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Mir je ljubezen. Je sprejemanje. Je potrpežljivost. Je vztrajnost. Je doprinos k premiku, k
višji zavesti in razumevanju.
135 Nas je bilo, kateri Smo prestopali vse te faze, kar pomeni, da so na času ali Smo v času
fizičnega življenja premikali ljudi. Premikali zavest. Osvobajali s prebujanjem in
ozaveščanjem. Hkrati pa sledili ljubezni, strpnosti in potrpežljivosti.
Tema je nasprotje Ljubezni. Je nasprotje razumevanju. Spodaj, v globini je mnogo, mnogo
duš, katere nikoli in nikdar ne zmorejo več dobiti priložnosti ali možnosti, da pridejo v
ponoven ciklus reinkarnacije.
135 jih je bilo, kateri so zmogli sami sebe pobrati, iz kar Zemlja stoji ali obstoji. Pa ne samo na
temu planetu. Tudi iz drugih Ozvezdjih, kjer so se zmogli samodejno pobrati. Samodejno
pobiranje pomeni sprejemanje. Pomeni široko in veliko srce za vsakogar, da so zmožni
sprejeti vse, kar so naredili, vse, kar drugi delajo do njega ali do vsakogar.
Bistvo vsegá je sprejemanje, razumevanje, podajanje naprej tistega, kar ste.
Če boste zmogli na Zemlji zbuditi ljubezen, vzljubiti življenje, pričnite delati najprej pri sebi.
Sebe vzljubite. Sebe sprejmite. Sebe oblikujte. In na sebe bodite ponosni. Ne zato, ker
imate denar. Ne zato, ker imate vilo. Ne zato, ker imate tovarno. Ne zato, ker imate oblast.
Pozabite na to!
Zgradite sebe v to, da ste ponosni na to, da z veseljem in radostjo pogledate in si upate
pogledati sami sebi v oči.
Ko si upate to, prehaja v vas mir. Prihajate do točke, da veste, da ste. Ko prihajate v točko,
da veste, da ste, se vsaka celica zaveda in se radosti, da življenje po vstajenju še živi. Ko
prehajate v to točko, čutite vsako celico, kako hrepeni in si hkrati želi te popolnosti, da za
seboj zapusti pečat spomina vsegá.
Ko doživite to, doživite Razsvetljenje. Ko ste Razsvetljeni, ste popolni. Ste ljubezen. Ste točno
tisto, kar ste v Izvoru, v matrici, v prvobitu tudi bili.
To vam omogoča sprejemanje vsegá – sprejemanje trpljenja, sprejemanje bolečine,
sprejemanje gorja drugih do vas, ker jim ne zamerite, ker jim odpuščate. Odpuščate, ker
razumete. Ko razumete, doumete. Ko doumete in razumete, preprosto se le še nasmehnete
in si mislite: »Kako dolga, dolga pot še čaka nekoga, kateri je daleč, daleč pod menoj!«
In pridete do točke: »Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Da boste malce spojili, razumeli in doumeli, zakaj nekateri so Vnebovzeti, zakaj nekateri
zmorejo prehajati. Vendar, niso vsi Mojstri Mojstri – tudi tisti, kateri so okronani za svetnike,
za svečenike, za maziljence vsegá iz strani človeka samega.
Pazite, to je razlika!
Tisti, kateri so bili maziljeni iz strani fizičnega človeka, da so ga okronali za svetnika,
svečenika, maziljenca, za nekoga, kateri je Zgoraj, so ga okronali zato, ker je to program.
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O, ne! Nekdo pravi: »Ker jim ali njim lezete v rit!« Ampak je res. Resnično.
Kdaj je cerkev postavila nekoga na oltar? Ponižno se oproščam vsem vam, kateri ste res v
cerkvenih inštitucijah. Ampak, pomislite v davnino. Takrat, da ste ustvarili navidezni mir, ker
je tekla kri. Ker je tekla kri in ni bilo miru in niste nadvladali sveta in pokorili družbe, ste
okronali nekoga in mu dali mesto.
In, kaj se zgodi?
To ni svetnik. Vi niste nikoli tisti, kateri mu lezete v rit. Grdo! Ampak, tako, po zemeljsko.
Tako pravite, tako opevate. In všeč so Mi nekateri izrazi, ker so tako zelo preprosti, ljubki,
ampak iskreni. In vsi jih razumete. Tudi Naš svet jih razume. In to je tisto, kar je najbolj
ljubko.
Nekateri Svetniki, Mojstri so okronani iz strani Neba, a samo tisti, kateri so za fizična
življenja, za časa fizičnega življenja bili vzor, bili vzpodbuda, bili harmonija, bili
Razsvetljenje in sprejemali življenje.
V malih postavitvah se delajo velike postavitve. Zato sprejemajte življenje. Vredno ga je
sprejeti.
Kar izvolite.
»Dragi Gospodje, draga Lana. Prisrčna hvala za čudovito predavanje. Mi vsi smo tukaj
dojeli vaše sporočilo o škodljivosti uživanja drog. Zanima pa nas, kako naj povemo
posameznikom, mladim, otrokom, vnukom, kakšno škodo si delajo s temi substancami?«
Zelo dobro vprašanje!
Ali ste kdaj pomislili, zakaj mladi posegajo po omami. Nič – hard filling – všeč Mi je!
Poglejte. Mladostniki so v težavi. Oni so najbolj obupani, ker jih svet ne razume, ker jih
življenje ne razume, ker jih sovrstniki niti ne opazijo. Ker je življenje ena velika beda. Ker je
vse tako črno. Ker vsi hormoni divjajo. Ker je vse brez veze. In vse, kar je, je tema. Hočem
umreti. Nočem živeti. Ma, koga briga, če hočeš živeti ali hočeš umreti! Tukaj si! Koga briga,
da si prišel na svet? Tukaj si in tukaj moraš biti!
Zakaj pridejo ti, dragi moji, tako daleč, da si grenijo, uničujejo življenja, zapise, vstajenja? To
ni izničevanje le enega, ampak koncepta vsegá. Preprosto zato, ker so osamljeni.
Dragi moji, zakaj so mladostniki osamljeni?
Zato, ker se starši neopazno starajo ob njih in zahtevajo od njih le najboljše od najboljšega.
Petka je premala. Desetka? Če bi bilo mogoče, bi bila stotka.
Hočejo le najboljše od najboljšega. Da so otroci njim v ponos!
»Uči se, da boš v ponos!« Pa kaj še!?
»Daj, pojdi na računalnik in delaj kar koli – odmakni se!«
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Ali veste, da osamljenost otrok izhaja iz vas, ker niste opazili, da so osamljeni!? Ni družba
tista, katera jih je uničila. Vi ste družba. Vi sami ste jih pripeljali do točke, da so osamljeni.
In, če stopimo korak nazaj. Zakaj se oni čutijo osamljene?
Zato, ker mati in oče imata tako fantastičen odnos, ker se imata tako zelo rada, da uživata
v vsakemu trenutku – prav čakata, da pride en drugemu na vrata, da se ljubijo, da se
objemajo, da izkazujejo ljubezen svojih sanj 24 ur na dan, celo življenje in vstajenje. Da je
ljubezen popolnosti v razcvetu.
Pa ni temu tako, ne?
Ampak, prične se že tam, ko pride otrok k vam: »Mami, ati.« »Daj mir! Daj to.«
Očka rajši gleda televizijo kot pa mama. Mama rajši gleda telefon kot pa ata ali moža.
Torej, tisto nekaj, kar vre med njima, povzroča trenje med njima. Povzroča usmerjeno
energijo v to, da se odtujujeta.
In ko sta partnerja odtujena, kaj se zgodi z otrokom?
Je tako kot neka žogica med enim in med drugim. Cuka in kriči in trpi. Nihče ga ne opazi.
Potem se otroci do nekega leta, morda do devetega leta še zmorejo postavljati, da staršem
dokažejo, da so najboljši, da so popolni, da so jim v čast in v ponos, dokler ni konec valete.
Potem pa dajmo – užitek na plano!
Postanejo perutke. Prvi letniki. In letijo samostojno.
Starši pričnejo noreti. Pa še ne tako hitro.
Oni še celo dopustijo, da se ga otroci lahko napijejo – dan, dva, tri, štiri, deset. Da se lahko
okadijo – dan, dva, tri, štiri in deset.
Čez leto dni otrok več ni. Čustev več ni. Energije več ni. Otroci norijo. Otroci zahtevajo.
Otroci kričijo. Starši bežijo.
In kaj se zgodi?
Dobite tisto, kar ste dajali.
Žal Mi je. Tudi najboljša vzgoja je lahko včasih trpinčena vzgoja in to običajno samo tedaj,
ko oče in mati vztrajata drug ob drugemu za celo življenje, v dobrem in v slabem. In
produkt so vaši otroci.
Slika, kopija in postavitev – tudi sami bi se ga okadili. Tudi sami bi se ga napili. Tudi sami bi
pobegnili.
Ampak, otroci imajo pogum. Otroci imajo nekaj, kar nimajo kaj zgubiti. Nimajo kaj pridobiti.
Ali ste kdaj pomislili, da bi imeli veliko več možnosti in priložnosti, če bi bili v življenju
samo iskreni do sebe? Če bi se obrnili samo vase! Pa če imate sto otrok za seboj in bi dejali:
»Ali sem v vezi srečna ali nesrečna?«
Trenutno Sem ženska! In všeč Mi je!
In če sem ženska, ali me neki moški morda osrečuje? Sedaj Te lahko malce pogledam!
Mislim, da Me bo za ušesa.
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Torej, če nisem srečna kot ženska z njim, pa kdo pravi, da moram biti z njim? Pogledam na
levo stran, morda je kaj bolj primernega? Morda kaj boljšega?
Vidite. In ker si vi ne upate, ker si vi ne zaupate, vi trpite. In ves čas se ukvarjate s tem, da
otopevate. In ker otopevate, otroke pozabljate. Otroci pa dihajo z vami.
In vidite, in takrat otroci kar naenkrat izpuhtijo.
Še težje bo. Še več si bodo upali. Ampak samo toliko časa, dokler se vi ne boste zbudili.
Pa ne obsojam nikogar!
Povem in opevam, od kod vzorec?! Zato nenehno opozarjamo, nenehno pikamo, nenehno
spodbujamo: »Pa dajte, imejte se radi!«
Kaj je res to tako zelo težko? Kaj je to res tako zelo težko imeti sam sebe tako rad, da bi si
privoščili biti srečen? Pa dajte no, saj niste mali!
Še otroci si izbirajo družbo takšno, pri kateri se veselijo in radostijo.
Ampak zopet pridejo starši in opevajo: »Ne ne, ta ni dovolj dober za tebe! Ne ne, ta ima enko
ali dvojko! Ni dober za tebe, kateri imaš petko.«
Pa, dajte no, otroci! Pa to je nesmisel. To je bolano! Pa kaj vi mislite, da je to vaša zmaga?
Vsi tisti, kateri ste imeli vrhunske otroke v šolah, imate sedaj, v odraščanju, vrhunske
težave! Zato, ker ste vse hoteli vrhunsko, imate vrhunsko! Poglejte v sebe. Tam je rešitev.
Ne spreminjajte otrok – tudi, če so v drogi! Pričnite spreminjati sebe, dragi moji.
Ko boste spremenili sebe, boste sprejeli, boste razumeli, boste spremenili in omogočili, da
pa bo morda najprej vam lepo, da bo vam toplo, da bo vam srčno.
Skozi to postanete vzor. Skozi to otroci gledajo, otroci opazujejo in mladostniki sami sebe
preoblikujejo.
Ne rabijo veliko, da zaidejo. Pa ste lahko izjemni starši, z nadnaravnimi zahtevami po peticah,
z nadnaravnimi talenti ali pa ste zelo preprosti, pa ste morda pozabili na ZAUPANJE.
Upanje in zaupanje daje vez miru.
In če vzpostavite v življenju mogočno vez med tem, da otrok zaupa, ker v vas upa in vidi,
imate možnost, da iz njega, iz pohvale, iz tegá, da ga postavite, da ga podprete, da ga
vzpodbujate, ko je najmanjših pičlih let, ko je najmanjši – kako mu pravite?, »čmru mru«, ko
je čisto čisto mala biba, ko pada, ko je umazan, ko se joče, ko kriči, dopustite mu, da živi.
Dopustite mu, da raste življenje, da ga sprejema in ga naučite sprejemati življenja.
Ne ocenjujte drugih, ker bodo drugi ocenjevali vas. Ne sodite, kdo je pravi in kdo ni pravi
za vas, ker boste sojeni vi čisto sami.
Slika so vaši otroci. Vaša družba. Vaša okolica, v kateri se gibate vi, čisto sami.
Vse pa je samo en preprosti program. Tako zelo preprosti. Tako zelo preprosto!
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Ko bi si vsaj upali biti vi VI! Ali veste, kaj pomeni biti vi VI? Da se upate v osnovi izraziti. Da
si upate v osnovi biti tečen, če vam morda to uspe.
Ampak, v osnovi niste tečni. V osnovi ste ljubezen. Tečni ste, ker trpite, ker ste neopaženi,
ker se prilagajate sistemu. Tečnost ali nervoza je spodaj. Je Tema. Je globina.
Sprejemanje sebe pomeni širino.
UŽIVANJE DROG
Tudi ljudje, kateri zahajajo in so v drogi – mladi ali stari, odrasli, kateri »naj bi bili modri«,
pa bi jih včasih našeškal po nagi riti, ker je to odpiranje globočini Zemlje. Ali se morate
zavedati, da vsi tisti, kateri ste dobri, ste topli, ste srčni, pridete v fazo, ko ne morete več,
pa vzamete en joint, pa ga skadite, pa vas umiri.
Kaj bi Jaz z vami naredil!?
Našeškal bi vas! Ker vsak dim, ki ga naredite – saj ne vem, kako se ga postavlja, dobro, pa
saj je sam prispodoba, odpira polje odvisnikov, polje padlih, dragi moji! POLJE PADLIH IN
POKOPANIH iz te smeri!
Kaj se vi zavedate, kaj prinaša to? Kaj se vi zavedate, da imate toliko rastlin in toliko bilk,
katere so strupene, a hkrati zdravilne?
Trava, katera je tako zelo popularna in vam prinaša mir.
Ne dolgo nazaj Sem bil na nekem samostanu, kjer vzgajajo travo in ga tudi malce, kako
pravijo?, popuhajo. Saj več ne Smem prevajati, ker Me bo že Nekdo za ušesa! Se je kar
prestavila naokrog in godrnja, kaj vse vlečem na površje. Samo Njene izraze, prevajam, se
trudim v slovenskemu besednjaku izraziti, kar želim opevati. Svobodna volja. Demokracija! Je
tako?
In te starejše gospe delajo na poljih s travo. In skrbijo za bolne. In so duhovne.
Res vam prinaša mir. Mnogi se najdete znotraj, zato vas okaram!
Ampak, travo naj uživajo bolni. Strup naj uživajo bolni, da se poveže in ozdravi.
Zdravi ne uživajte strupa, ker dosežete kontra učinek. Ne boste Razsvetljeni, ampak boste
ugonobljeni. To si pomnite in zapomnite!
Kakršnokoli odvisnost – GOBICE – PUSTITE PRI MIRU! Vse je odvisnost. KAKTUSE – PUSTITE
PRI MIRU! Ne uživajte nekaj, česar ne poznate.
Res vam naredi neki učinek. Kaj pa to naredi z učinkom eteričnega telesa, duhá in vsegá, ne
želite niti vedeti!
Pazite, v kakšno vrsto duhovnost se gre!
Ko mladi zaidejo iz poti, je vam staršem najtežje. Morda svoje vnuke gledate. Morda svoje
prijatelje. Morda tiste, katere imate najrajši in jih najlažje nekam postavite in opazujete.
Kako se soočiti?
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Sprejmite izziv! Bodite »fajtarji«. Bodite močni in pričnite biti iskreni do sebe. Zakopljite se
v sebe. Poiščite, kje ste vi, v kateremu momentu ste VI postali nesrečni. Vi kot starši!
Ko greste v to linijo, v trenutek tiste nemoči, kjer ste se zavedali, da bi morali narediti
drugače, je točno to tista najbolj pekoča bolečina, v katero zarijte vi. In pričnite popravljati
vse spomine, da boste sebe spravili v red. Ker, če bi bili popolni, bi imeli morda le 0,01
procent možnosti, da vaš otrok poskuša nekaj, kar ne bi nikoli dospel do tegá ali pa poskušal
to.
Ko pridete v ta najnižji točkni del, kjer je največja bolečina in morate biti iskreni sami s
seboj, pričnite spreminjati sebe!
Če je potrebno – LOČITE SE!
Ne vztrajajte v nečem, kjer upate, da bodo otroci odrasli in odšli. Oni nesejo tvojo – vašo –
skupno karmo naprej in gledate svoj propad v njihovih očeh. Ali res to rabite?
Ko zavrtate v ta del in pričnete spreminjati sebe, spreminjate energijo, spreminjate zavest.
Prihajate do točke sprejemanja. Se prenehate boriti z njim, ampak pričnete sprejemati.
Pričnete delati korake. Majhne korake. Mali koraki delajo velike korake. Veliki koraki delajo
VELIKE premike. In na koncu pridete do točke iskrenosti. Postane drugačni. Postanete čisto
neki drugi vzor. In šele tedaj zmorete stopiti pred njih in samo biti to, kar ste postali.
Otroci bodo kaj hitro iz bolečine zaznali, začutili ljubezen, pripadnost, skrb. Otroci bodo v
enakemu polju se pričeli kotaliti navzven in pričeli slediti vam.
Če boste hoteli spremeniti otroke, rešiti otroke, morate najprej spremeniti sami sebe.
Želja, da so otroci najboljši od najboljših – ja, komu pa niso? Še Bog je svojega otroka poslal
na Zemljo z misijo nemogočega, pa je upal, da bo izpeljal. Torej, upanje umre zadnje. Tako
zelo preprosto, Lana.
Res je preprosto. Ampak, ni upanje! Zaupanje, draga moja! ZAUPANJE v to, kar ste,
spreminja svet okoli vsegá. Spreminja in daje možnost postavitev nečesa novega.
In otroci bodo sledili vam. Otroci bodo opazovali. Otroci se bodo spreminjali. In pridejo do
točke, kjer se lahko prestavijo na vašo stran in se spremenijo in na novo zaživijo ali pa
obsojajo, sodijo in se potapljajo.
Vedno imate dve poti. Povsod, na vseh postavitvah.
Ali ste dobri ali slabi? Ali ste Svetloba ali ste Tema? Ali hočete živeti (zakašlja – se
opravičujem) ali pa trpeti? (zakašlja – se opravičujem) Torej, ja, malce povzroča – pa te
daritve! Sedaj Sem se malce pretrgal v povezavi. Se res opravičujem. Vendar, ravno Smo na
Lanjuško nekaj darovali, pa je šlo preko telesa in Sem dobil malce lekcije. Recimo temu tako.
DARITEV ZA OTROKE, KI SO ZAŠLI IZ POTI
Torej, otrokom – od vaše skupine, kateri ste znotraj in zahajajo iz poti, so zašli iz poti, so
lahko odrasli, starejši, Bom Jaz odposlal nekaj Odposlanikov, da vidim, kaj lahko naredimo za
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vse njih, v skupini tistih, kateri so vam dragi, da jim Bomo pomagali izstopiti ali osvoboditi zle
misli, zle namere in se Bom res Osebno in Zasebno zavzel za njih. Se Bom potrudil za njih!
Tako, da, to bo ena od malih daritev za vse tiste, kateri nekako želijo živeti in hočejo,
pričakujejo ali pa se bodo postavili na svetle smeri.
Tako, da, toliko se Bom potrudil za njih, a hkrati tudi za vas.
(ploskanje) Jasara.
Kar izvolijo. Povprašajte naprej.
»Pozdravljeni Gospodje. Najlepša hvala za vaše modre besede in vse daritve. Mene zanima
svet mrtvih. Govorili ste o prehodu. Zdaj pa – kaj se zgodi, ko iz sveta mrtvih duša prihaja v
svet živih, preko žive osebe in povzroča nemir v družini? In če lahko mogoče – kako se tega
najlažje obvarovati? Hvala.«
Svet mrtvih vstopa v svet živih le tedaj, kadar živi odpre srce. To je tisto, kar Smo
predhodno opevali, ko ste na pogrebu, ko ste na grobu, pazite na to, da se ne odpirate
srčno, da ne objokujete zakaj, zakaj, zakaj, zakaj? Sprejmite! Sprejmite tako, kot je. To je
prvo in zlato pravilo, da gre vse tako, da je varno za vse.
Svet živih in mrtvih je tako kot las široka plast med enim in med drugim poljem. Svet mrtvih
živi z vami večplastno, večdimenzionalno. Vi živite v njihovemu svetu – ali spodaj navzgor ali
od zgoraj navzdol.
Kadar mrtvi vstopijo v svet živega življenja, lahko nastane največja težavica, ker mrtvi
zaživi v telesni strukturi.
Ko se zgodi to, v letu, dveh ali treh, živega več ni. Spremenijo se mu oči. Človek zaživi in vsi
vedo, da je mrtvi v njih. Mrtvi nadaljuje svoj spomin, živi svojo karmo in zasužnji svojega
predhodnika.
Ko predhodnik ali živi dopusti, da mrtvi v njem zaživi, ni ravno dobro zanj. Vendar, svet
mrtvih so tiste plasti, katere Smo predhodno opevali, katere se odpirajo in pretakajo.
Vsak živi bi moral vedeti, da svet mrtvih ni za svet živih. Svet živih pa ni v svetu mrtvih.
Nima kaj iskati! Ker to so vmesne plasti – tam so mrtvi, razkrojke, tukaj so živi. Tam so
Vnebovzeti. Se pravi, vse gre po plasteh.
Zato imate telo večplastno.
TEHNIKA: KAKO IZPUSTITI IZ SEBE ENERGIJO MRTVE DUŠE, KI JE ZASEDLA NAŠE TELO
(posnetek 54:18)
Ko se v telesu zgodi, da se ukorenini fizična materija fizičnih ljudi, bi morala fizična oseba
dejansko potrgati bodala izpod podplatov.
To pomeni, da mora fizična oseba, tista, katera je dopuščala v notranjost, da je vstopila in se
materializirala duša rajnega v fizičnemu človeku, izpukniti izpod podplatov to energijo.

40

Zakaj?
Zato, ker njih v telesu več ni, ker je že spojena v mrtvi. Živa je že v mrtvi. Morda se sliši
smešno, vendar, tako je. Tako se spajajo energije medsebojno.
Ko se izpod podplatov potrgajo bodala – bodala so tako visoka, kot jih
imate tukaj, do komolcev.

Se pravi, ko se potrgajo bodala navzven – to mora zavestno narediti vsak posameznik,
ampak tako, da se zaveda, da odnese iz telesa vse in vsakogar, kateri ni vstopal nikoli in ne
bi smel vstopati v času vdaha.
Na ta način padeta oba navzven.
Se pravi, nič več ni čepka spodaj. In svet mrtvih prične vleči k sebi mrtvo dušo. Bolečina, kriki
groze, predvsem pa to, da fizično živi – na primer, tukaj mlajša oseba, ženska oseba, bi
morala dopustiti svoji materi, da zapusti fizično telo. In ko se prične vakuumirati ali odtekati
njena energija izpod podplatov, fizično živa višje zavibrira, težina, globina mrtve pa nižje
zavibrira in se medsebojno ločita.
Telo ostane prosojno, prazno in pretočno.
Ko jo odžene in iztrga iz fizične materije, se mora fizično živa hči spustiti nazaj v telesno
strukturo in se dobesedno nariniti in vriniti v podplate, prav obuti noge znotraj.
In nato se osredotočiti na tok življenjske energije in belo življenjsko energijo vdahniti skozi
misli – ne skozi nos, ne skozi usta, skozi misli.
Torej, skozi češariko okoli in vrteti
energijo najprej tako, kot bi jo vrteli
od notranjosti, okoli in okoli in okoli.

Se pravi, znotraj,
nazaj, proti grlu in
znova nazaj.
In se v to smer
vrtinči ta energija.

Ko se ta energija vrtinčenja hitrostno, s svetlobno hitrostjo zavrtinči, pride do eksplozije.
Nastane kanal. Kanal življenjske energije.
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Ta energija se spusti skozi glavo, skozi
um v globino, skozi osrčje telesa, skozi
navidezno os, skozi spolovilo, vse do
prostora podplata.
Torej, kot bi se cev spustila navzdol.

Nato ta energija se razlije pod podplati.
Oseba zavestno čuti, da stoji na tej beli energiji. Kot bi bila razlita.
Takrat mora zavestno energijo, belo življenjsko energijo vsrkati notri, v podplate in z njo
zapreti podplate.
Torej, to je proces, a hkrati slovo, da ločite živo od mrtvih.
Drugače, tako ali tako, tukaj, v temu primeru, mrtva že živi predolgo v notranjosti in si živa
mlajša ne upa izpustiti, ne, da si ne želi – ne upa si več izpustiti, ampak je samo še nekaj dni v
mesecu živa. Vse ostalo je živa rajna.
To se lahko dogaja komurkoli. Lahko pri meditacijah. Lahko na pokopaninah. Lahko na
objokovanju. Lahko na žalovanju. Lahko si poželite, pa v nekemu momentu, ko boste
najmanj pripravljeni na to, lahko tudi dobite vstop energij.
Zavedati se morate, da telo je živo. Življenje je živo. Vse je živo. Vse je frekvenca. Vse se giba.
Vse je nekakšna frekvenca gibanja in pretakanja. Nič ni kompaktno, a hkrati je navidezno
kompaktno. Nič ni povezovalno, pa hkrati se povezuje. In vse je v plasteh in v prostorih.
Zato vsi tisti, kateri imajo težave z vdorom kakršnih koli sil in da čutijo, da imajo v telesu
rajno energijo, da je vdrla v njih in se tega tudi širom družine ali družbe zavedajo, da živi v
telesni strukturi, si lahko pomagajo s predhodno podano tehniko.
Vsi ostali se ne dotikajte teh tehnik zato, ker bodala so osnova vakuumiranja predhodnega
svetá – mrtvih in živih. ZATO PUSTITE BODALA V PREDELU NOG OZIROMA STOPAL ČISTO
PRI MIRU. Pustite jih!
Če vam polzijo navzven ali se gibajo, se samo osredotočite na zlato energijo, če jo imate
podarjeno iz strani Kogarkoli od Naše družbe, jo spustite skozi kronsko čakro, skozi misli,
skozi telo v podplat in jo znotraj, tako kot smolo nalijte okoli bodala in se bo
zavakuumiralo znova vse nazaj. Drugače prav čutite bolečino in železo, kako se giba.
Marsikaj se premika. Marsikaj še ne veste. In je enaka bolečina, kot če bi zgoraj, na dlani
dejansko pobrali ali izpuknili, se pravi, bodalo prehitro navzven. Vas prične boleti, lahko tudi
mesec dni, fizična roka.
Enako se lahko dogaja s fizičnimi stopali in tudi ne morete hoditi.
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TEHNIKA: OBČUTEK LEBDENJA NAD TELESOM – PRIZEMLJITEV Z ZLATO ALI BELO ENERGIJO
(posnetek 1:01:21)
Pri tistih, kateri dosežejo napad iz Zemlje, napad magije ali česarkoli in zgubijo morda
bodala, imajo občutek, da lebdijo nad fizično telesno strukturo.
Zelo preprosto. Kadar telo gre po svoje, vi pa po svoje, čutite, da lebdite ali polzite okoli
telesa. Ni nič nenavadnega.
Vsak deveti ali pa peti se že sooča s takšno strukturo. Tudi, če se z duhovnostjo ukvarjate, je
to dostikrat naraven »pojav«, kateri se povzroča zaradi delitve plasti.
Samo usmerite zlato energijo, če jo imate podarjeno ali pa belo energijo tako, po enakemu
postopku, da zalijete stopala in se bo naredil ta vmesni balon zapolnitve in boste znova
imeli trden korak.
Tako si lahko pomagate v tej postavitvi ali v tej strukturi. Malo, ampak zelo veliko.
Kar izvolijo naprej.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse daritve. (Jasa) Najlepše se ponižno zahvaljujem
vsem prisotnim. (Jasara) Jaz bi pa imela vprašanje, če je pomembno, koliko časa se po
pokopu zadržujemo na pokopališču ali v okolici, ko imajo ljudje potem kot slovo?«
Mm, dobro vprašanje. Jaz Bom dejal tako:
Pokop je vsekakor dobro, da se ga opravlja preko dneva, ne preko večera. Zato ker – večer
je mrak. Se pravi, ko se prične spuščati mrak, pokopališče oživi. Je tako kot dan in noč.
Tako kot se menjava dan in noč, enako se dogaja prebuditev dnevnih bitij, prebuditev
nočnih bitij. Tako se na pokopališču ravno tako menjavajo plasti.
NA POKOPALIŠČA NI PRIPOROČLJIVO ALI POKOPAVATI LJUDI OB POLNIH LUNAH.
PREDVSEM NE V MRAKU IN OB POLNIH LUNAH. Temu se strogo izogibajte!
Rajši dan kasneje ali dan hitreje, kot pa tedaj. Ni dobro, ker je tukaj svet mrtvih bolj odprt.
Predvsem ni dobro za tiste, kateri prehajajo tja.
Koliko časa se zadrževati na samemu pokopališču?
Jaz Bom dejal – ko pokopavate, tisti čas imejte krajše slovo. Vendar, bodite tam toliko časa,
dokler čutite, da je prav. Ne bodite predolgo. Ne bodite prekratko. Razen, če tako čutite.
Predvsem pa, ob grobu stojte toliko časa, dokler čutite, da je prav.
Tudi, če pokopavate svojca. Če začutite, da vas žene proč, pojdite. Zato, ker je čas, da se
odmaknete.
Mnogo plasti, mnogo bitij se premika in vi ne vidite. Lahko pa čutite.
Ni nekega zlatega merila, da bomo dejali: »V nekaj minutah, ko se zasuje, zbežite.« Ne.
V sami vežici ali kjerkoli se pač nahajate v smeri pokopališča, bodite toliko časa, dokler je
dan. Ko se dan prevesi v noč, zapustite vežice, zapustite prostor pokopanin.
43

Zakaj?
Zato, ker se zbuja druga energija. Ker se zbuja globočina, tema in bitja razkroja. Tam se
nahaja mnogo demonov, mnogo hudičev, mnogo teh temnih bitij, kateri niso niti malo vam
po volji ali pa v ljubezenski atmosferi. Nobena se ne bi zagledala v kakšnega takšnega.
Verjemite, da ne.
In noč ima svojo moč zato, ker so demoni nadzorni. Demoni pa niso neka bitja ljubkosti ali
kaj takega.
Vendar, že predhodno vas pričnejo čuvaji, pazniki, kateri so skrbniki za pokopališče, gnati.
Dobite nemir in hočete iti. In potem zavestno ostajate. Točno ta nemir je prvi pokazatelj,
da je čas, da greste.
V pičlih petnajstih minutah se poberite. Premaknite se. Slovo na pokopališčih naj bo
kratko. Kratko. In toliko, kot čutite, da je prav.
Slovo ali shajanje na samih vežicah – bodite kratki. Če je dan, lahko malce dlje. Če se bliža
noč, pojdite čim hitreje nekam, kjer bo proč od pokopališča.
Ne biti pa eni izmed tistih, kateri na pokopališče hodijo na užitek. Nekatere dežele imajo
partije na pokopališčih. Imajo mesta na pokopališčih, kjer se družijo, uživajo in pijejo z
rajnimi. Joj, dragi moji, tega ne delajte!
Svet pokopanin ni svet za užitek. Verjemite, da ne. Svet razkroja je svet razkroja. Je nekaj
drugega. Tisto, kar ste vi poznali, je ven iz materije. To sedaj že poznate. Tako, da, sledite
svojemu občutku.
Nikoli v življenju ne boste zgrešili, če boste poslušali sami sebe. Občutek, instinkt, višje
zavedanje, nekako tudi pranski duh je tisti, kateri vas žene v uskladitev.
Če se boste v življenju naučili poslušati sami sebe in bili v simbiozi sami s seboj, bo življenje
postalo lepo, pravljično in boste imeli mir kjerkoli in kadarkoli.
OBHAJANJE IZ RAJNIH SMERI
V primeru, da se zgodi obhajanje iz rajnih smeri, če čutite, da je dobro, postojte, se
zahvalite za obhod, če točno veste, kdo je kdo. Bodite hvaležni za ta obhod in ga usmerite,
naj gre. Naj gre v smeri, kamor mora iti – kjer je Svetloba, kjer je Luč, kjer je Ljubezen, kjer
je RAZUMEVANJE in sprejemanje.
V primeru, da se zgodi, da rajni, morda po pokopu ali kasneje, prihajajo v prostor, kjer je
hlad, prileti do vas ledenična energija, hlad, vam postane neprijetno, tesno. Pa si rečete:
»Joj, saj to je samo moj Miha. Saj je moj Miha? A ne, da je moj Miha?« To ni vaš Miha! Miha
je tam, kjer je Miha piha – tam, proč od vas.
Hlad ni dobro. Odmaknite se. Zato, ker se sestavlja, ker se pobira in pobira iz vas nekaj, kar
vi ravno ne bi želeli.
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V primeru, da se zgodi – mnogim se zgodi, da gre piš skozi vas, pobira velik del od vas.
Zavestno, ko ga čutite, se ga ne ustrašite. Samo pomislite, kaj vam je vzel in poberite nazaj.
In ta energija se raztrešči kot eksplozija in ga odnese proč od vas. Ne delite nikomur, čemur
ne vidite, kdo je, kaj je, zakaj je!
Še to dodam.
V primeru, da vidite svojega rajnega – kos, roko, nogo, del obraza, del telesa, ga vonjate, je
samo en del nečesa. TO NI TISTI, KATEREGA VI MISLITE, DA JE.
Ste ga poznali od telesne strukture. Je pa tisti, kateri se šele sestavlja. Faza kosa ali deleža
telesa, ko nekomu – duhu, manjka roka, noga, karkoli, ni popoln od glave do pete, mu
manjkajo oči ali karkoli drugega, je v fazi spajanja in pobiranja. NE POVEZUJTE SE Z NJIMI.
To so različni duhovi, različna bitja, katera skrbijo za nekaj, kar je njihovega ali pa se
preobraža.
Svet duhovnosti je svet instinkta. ZAČUTITE, kateri delček je res tisti, katerega vi res imate
ob srcu.
Ko je tisti ta pravi, katerega ste ljubili, ste se spoštovali in ste ga imeli vsaj radi, se ob njemu
počutite dobro, vam zaigra srce, vas oblijejo solze hvaležnosti – to je prvi znak, da je to tisti
nekdo, katerega začutite kot dobrega. Vam prihaja v svet sanj. Vas potolaži. Vas pomiri. To je
dobro.
Ne povezujte se s tistimi, katere vi hočete videti, slišati ali postaviti.
STROGO PREPOVEDANO – NIKOLI IN NIKDAR NE KLIČIMO MRTVE, NE KLIČIMO DEMONOV!
Nikoli in nikdar – vam strogo prepovedujem!, ne ZOVITE! Ne zovite, ne kličite bitij.
Česarkoli.
Atrakcija. Zanimivost. »Kličimo mrtve.« Kličimo takšne, onake. Tudi demone. NE KLIČITE.
To je faza ujetosti.
Atrakcija mladih – klicanje demonov! PRENEHAJTE! PRENEHAJTE! Vam ne bo pomagal
noben Jezus. Nobena druga energija. Noben sveti papež. Nobena sveta Marija, vam tukaj ne
bo pomagala, ker ste zavestno nekaj naredili.
TO NI IGRA! Ne igrajte se z mrtvimi, razpadajočimi energijami ali s prostori čuvajstev
spodaj. NE IGRAJTE SE, da se ne bodo drugi igrali z vami. Enako z enakim.
TEHNIKA: KAKO ODPOSLATI PRIKLICANE DUHOVE (posnetek 1:11:23)
V primeru, da se to zgodi, je potrebno obred znova ponoviti v identični fazi s tem, da ga
obračate nazaj.
Kako to narediti? Atrakcija mladih! Starih! Tudi starih, zrelih, modrih, pametnih, pa hkrati ne
ravno pametnih, se dobijo in kličejo.
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Če se spomnete na to, da bi klicali in ste nekaj priklicali, in je za vami in se giba v vašemu
domu, se mora ista ekipa znova posesti v identično postavitev, kot je bila. Z identično
plamenico, kot je bila. Se postaviti in znova pričeti obred. VENDAR S KONČNO
POSTAVITVIJO.
Misel najprej usmerite na konec. Tam, kjer se je bitje osvobodilo. Osvoboditev. Misel
osvoboditve, ujame bitje, kogarkoli in ga vpne na kanal. Zna biti grdo. Zna biti živo.
Naredite popoln obred, preoblikovanje energije.
Znova pojdite v to, da ga pokličete, da ga pozovete, da ga ujamete v kanal.
Potem zavestno usmerite energijo v prostor, v portal. Ker vi, ko
uporabljate energijo, česarkoli, morda kakšne plate, kakšnih
postavitev, slik, česarkoli, se pravi, imejte trdno povezano energijo
medsebojno z ljudmi in se sfokusirajte na to, da energijo spravite v
kanal, v portal in jo zavestno usmerite navzdol, da jo odnese.
Portal je potrebno zapreti.
Samo pod takšnimi pogoji boste vi lahko v miru živeli.
Nobeno čaščenje iz strani župnika, škropljenje, maziljenje ne bo pomagalo! Od tam, od
koder ste nekaj izbezali, tja je potrebno vrniti. To je zlato pravilo!
Če nekdo umre v času tistih, kateri so zvali, potem je to še težje, ker je potrebno imeti tri.
Pomeni, da morate tistega, kateri je posledično umrl, postaviti, privabiti, poklicati in mora
sodelovati. In to je tista ujetostna energija, iz katere ne morete iti. Zato se ne igrati!
Svet mrtvih je svet mrtvih. Vaš svet je svet živih. Naj bo svet živih!
Bodite tukaj. Delajte tisto, kar imate za narediti – da se spoznate, da se vzljubite in imate
preprosto radi. Pustite, kaj je bilo. Ne izzivajte! Ker nikoli ne veste, kdaj boste izzvani,
izbezani tudi sami.
Tako je!
Svet energij je svet duhovnosti. Je svet popolnosti. Je predanosti. Je povezanosti. DAM –
DAŠ. Vse je tako.
Vse je misel. Iz misli se rodi energija. Energija se obudi skozi srce, skozi srčnost, skozi željo.
Skozi to energija se odpošlje. Dobi neko formo, neko obliko.
Naj bo takšna energija najbolj žlahtna, najbolj vaša. Naj bo čim več odposlanih pravih energij,
da boste postali modri, razumevajoči in da bo svet okoli vas postal sijoč.
Želim vam veliko miru in veliko lepega.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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