MOČ MAGIJE
Vodi: Lana Praner, Brežice, 22. julija 2017
Takole. Sedaj lahko tudi iz Našega svetá podamo prve misli in prve povezave.
In vsekakor najprej en lep, topel, srčen pozdrav iz smeri različnih plasti,
različnih svetov.
Predvsem pa en lep in res globok, spoštljiv postavitveni del Sinjorini Lani
Praner ali Prunerjevi Gospodi, katera je za današnji dan osebno za vsakogar,
predhodno v letošnjemu letu dni, pripravljala res veličastne daritve
razbremenilnega toka za vse tiste, kateri ste se prepletli, tako ali drugače, z
različnimi uroki.
Upamo, da energetski dotoki ne bodo premogočni. Poskušali Bomo res nekako usklajevati in
podarjevati daritve res nekako po drobtinicah ali po manjših deležih.
Vendar, če bo za koga malce preobilna daritev ali izmik različnih struktur, obtežitev, Bomo
malce z zamikom podajali in razbremenjevali.
Iz 692 zemeljskih plasti so danes povezani vsi Tisti, kateri so že tisočletja, ali pa nekateri, žal,
že milijonska leta tudi ujeti v Reki smrti. In danes tudi iz te globine in globočine, skozi en
portal, se povezujejo njihove misli in njihova energija.
Zaradi določenih bitij, kateri so v Reki smrti ujeti in zajeti, ste morda tudi trije tukaj, kot
vidim, povezani kot nekaki predniki ali pa tisti, kateri čistite in počistite za določenimi
smermi. Jaz Bi skorajda prevedel – kar smeti.
Iz 1.862 Ozvezdnih jezikov se danes prevaja. Tako, da upam, da Mi bo dobro potekalo v
prevodu. V zadnjemu, slovenskemu prevodu, pobiram besede in misli iz Njenega repertoarja,
tako, da upam, da ne Bom našel preveč kakšnih domačih izrazov.
Meni je danes pripadla in so Mi podarili to čast, da lahko kot Jahvet
Jahvarjunski Visočanski povezujem vse te plasti in Veliko in Visočansko
Božjo kraljestvo nad Seboj, iz koder prehajam med vas, da vam podajamo
razkritja in največje skrivnosti vsega časa.

Te skrivnosti so podane le za to, da se boste na Zemlji prebudili, ozavestili in z združenimi
močmi stopili naprej.
Zemeljski čas je pravzaprav ujeti čas za določen trenutek. Kot Bi dejal, da je v vesoljnemu
obstoju nesmrtnega časa zapisan vsak vaš detajl, kateri vam je lahko – ali v čast ali v ponos,
ali pa v sramotilni predel.
Mnogo, mnogo je obtežitev prav skozi zgodovino zgodovinskega časa, skozi katerega so se
bojevali, spopadali, še predno je Zemlja sploh obstajala.
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Si lahko mislite in razmislite, kako globoko v kraljestva, svetove in plasti lahko prehajate in se
povezujete skozi magije?
Danes ne Bomo ustvarjali, tako kot nikoli predhodno, tudi danes ne Bom. Polovili Smo
nekatere misli, če bomo kaj »comprali«?
Nič ne bomo »comprali«! Ne se bati.
Predvsem Bomo podajali razkritja, kaj se dogaja, kako sebe nekako izpeljati iz vsegá? Kako
spoznati tudi določene skušnjave? Predvsem pa – podajali Bomo rešitve, da boste lahko v
bodočnosti tudi sami morda del nesmrtnosti, nesmrtnega procesa, da boste lahko nekoč tudi
zapustili, izpustili zemeljski ujetostni planet.
NA ZEMLJI SO VSI NAJSLABŠI SPOMINI
Planet Zemlja je pravzaprav svet veličine, bolečine in vsegá, kar Zemlja v ujetosti ima.
Tukaj so vsi najslabši spomini. Vse najslabše od najslabšega imate v Zemlji.
Torej, tisti, kateri ste vrhunsko, srčno topli, zelo dobri, predani, ponižni, je to, kar imate
tukaj, najslabše od vsegá.
Si lahko predstavljate, kakšno veličino imate v shrambi?
Tisti, kateri ste tukaj na meji med dobrim in med slabim, med manipulacijo, med
nadzorom, med življenjem ali popotovanjem v vstajenje ali pa med ujetostnim tokom
globočine, ste nekako tisti, kateri ste najbolj na udaru.
Vendar, najtežje od najtežjih pa so tiste duše, katere so zlobne, zle, hudobne, pretkane. Se
pravi, tiste nimajo svetlobe shranjene od daleč nazaj, ker so žrtvovane.
Vse, kar je svetlega, je v globočini, v nižini. Jasara.
Vse tisto, kar imajo dobrega, je v shrambi zla.
Torej, življenje magije je eno takšno lepo popotovanje. Vendar, magija je misel. Magija je
čut. Magija je tisto, kar pravzaprav ste.
DANAŠNJI PLANET ZEMLJA JE MALA MATRICA PRVOBITNEGA PLANETA
Predno je Zemlja obstajala, predno je Zemlja prehajala v svet kraljestva ponovnega vstajenja,
ker življenje na Zemlji je samo mala formula nečesa, kar je bilo ogromnega. 26-krat večji
planet ste imeli v obstoju, kot ga imate sedaj.
Sedaj imate malo matrico. Planet Zemlja je čisto mali planet, kot kopija nečesa, kar ste že
imeli, kar ste posredovali, kar ste pretkano ugonabljali.
Ko opazujete svoj čas, popotovanje – vsi opažate, da imate dnevno krajši čas. Ampak zato,
ker je to umeten čas.
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Umetno se vpliva na čas vašega življenja. Umetno se vpliva na čas vašega dneva in življenja.
Umetno se vpliva na samo popotovanje, kaj boste v temu procesu sebe izoblikovali.
NA ZEMLJI SE BOJUJE ZLO PROTI SVETLOBI
Na Zemlji se bojuje zlo proti Svetlobi. Vendar z eno bistveno razliko, da zlo ima težko
energijo in težko vibrira, zato sam sebe ugonablja in potaplja.
Nebo, srčnost, radost, hrepenenje, želja, predanost, ponižnost, pripadnost, sočutnost,
življenje pa je tisto nekaj, kar daje veličino in samo po sebi višje vibrira.
Zato ljudje, kateri so topli in po takšnemu, nekakšnemu harmoničnemu ravnovesju, izstopajo
iz množice ljudi. Takšni ljudje ali takšne duše so tiste duše, kateri so rešitelji, pribežniki,
popotniki za razbremenjevanje, za prebujanje, za preoblikovanje in za reševanje tistega, kar
se je nekoč, nekdaj že dogajalo.
Dokler človek ali duša – opeval Bom zelo preprosto, kot matrica, kot človek – vi ste namreč
umetna vrsta. Vi niste nič drugega kot laboratorijski proizvod. Vi v veličini ste bili nekaj
metrski.
Sedaj ste male pikice, male skulpturice, s katerimi se življenje igra. A ne igra se življenje! Igra
se zavest. Igra se posmrtnost posmrtnega vstajenja, tiste duše ali tisti deleži, kateri so vam
pomagali, da ste sebe postavili do točke, da ste tukaj, kjer ste.
Mnogi ste skozi zgodovino delali slabo, zato imate slabo vodstvo, a hkrati močne
preizkuševalce, močne skušnjave.
Vendar, kot zadnje živeči, ste pravzaprav na takšni tanki liniji med tem, da vas ves čas tepe
življenje in vas gnete zlo. In če kot zasnovniki, kot zadnje živeči, zdrsnete na področje zla, bo
zlo postajalo močnejše, ker mu dajete hrano, ker dajete sebe. Ker ne dajete sebe kot
zasnovno energijo, ampak življenje. Življenje pa je skupek vsegá, kar je tudi dobrega, srčnega,
radostnega, plemenitega, mogočnega. Vsegá, kar je vašega. Vaši otroci. Vaše rodbine. Vaši
sorodniki.
Kjerkoli se vije vaša energija, vse pripada in je darovano ali potencialno povlečeno zaradi vas,
zaradi vaše energije ali zaradi tistega, kateri je v povezavi s Temo, so rodbinske veje,
dejansko žrtvovane.
Tako se čisti skupinska karma. Morda tudi tistega, kar je nekoč, skupek zapisov kot duša tudi
ustvaril ali soustvarjal.
Ni pa vedno nujno!
Kot zadnje živeči imate možnost preoblikovanja. Stopiti na zlo. Stopiti na Svetlobo.
Če ste skozi življenja v davnini delali dobro, delali z ljubeznijo, delali s predanostjo, s
ponižnostjo, s hvaležnostjo, z milino, z modrino, s plemenitostjo vsega tistega, kar je
najlepšega, kjer življenje dajete za življenje, kjer ne razmišljate, ampak ste, pomeni, da imate
visoko vodstvo in ste vodeni in branjeni v preoblikovanju procesa Zemlja ali samega zla.
Torej, Zemlja je planet, je svet, je prostor, kjer se širina lepote vsegá, tukaj nad vas tudi podá.
Tako Nebo, nekako Svetloba, Veličina vsegá, kar je od Zgoraj, kar tako visoko vibrira, da vam
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polzi iz dlani, iz telesa. Kot tudi tistega, kar je temnega, najtežjega, obtežilnega, kar vleče k
tlom.
Torej, od vas je odvisno – kot zadnje živeči, kaj boste naredili sami s seboj.
KOT ZADNJE ŽIVEČI SMO ODGOVORNI ZA VSE
Se pa morate zavedati, da ste mali bogovi, ker odločate, ker se soodločate, ker sprejemate
vse v lastne dlani.
V telesu imate več duš, več plasti. Milijone različnih spominov. Milijone in milijarde
različnih duhov. Za vse odgovarjate vi kot zadnje živeči! Zakaj?
Ker ste njihovi rešitelji!
Zato bodite modri in pričnite poslušati svoje srce, kaj vam pravi.
Ko se vi pretočite v moment nadzora, preoblikovanja, manipulacije, vas iz leve strani
najprej pričnejo nekako tako, kot šepetati. Najprej iz leve strani, ker vi popuščate med
slabim ali med dobrim.
Dobro je na desni. Običajno na desni. Redkokdaj se zgodi, da so plasti zamenjane. So tudi
takšni posamezniki, vendar so res redke izjeme.
Ko pri levi strani pričnejo govoriti in vas šepetati, vas pričnejo
zavajati, vas pričnejo mamiti.
Ko pričnejo govoriti in govoričiti, izpod podplatov, izpod
predela popkovnega dela v nižini, so najtežje usedline. Nižje
kot greste, bolj je upepeljeno telo, bolj je poškodovano telo,
bolj je obtežilno telo.
Telesna struktura spominov se skriva v podplatih, zato imate tudi težke noge, se težje
gibate vsi tisti, kateri imate veliko poškodovanih rudnin telesnih spominov.
Ko vas pričnejo od spodaj navzgor lisičiti in vas poskušajo že manipulirati in ko vas že
ujamejo in zajamejo, pomeni, da se znotraj v telesu, pretočijo nad vas in naredijo, kar
želijo.
Zgodovina se tako ponovi, če vi niste kot zasnovnik, kot zadnje živeči, zmožen se temu toku
skušnjave, nadzora ali življenja upreti.
Zato se morate najprej v življenju najprej naučiti, kaj je telo, kaj je življenje, kaj je radost,
kaj je zlo.
Če ne boste ločevali osnovnih manir, če se ne boste naučili, NAUČILI in videli, ozavestili
plasti medsebojno, ne boste daleč prišli. Boste vkopani v matrici življenja, reinkarnacije
življenja po življenju in vedno znova v istem ciklusu. Vse dokler ne boste spoznali, da ne želite
biti več nadzorni, manipulativni in da vam življenje v življenju tukaj na Zemlji ni več po volji.
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PREIZKUŠEVALCI
Vendar, ko se odločate, da vam ni več po volji in da želite iti in ko se odločate, da želite iti
in preiti, vas vsekakor pridejo in preizkušajo preizkuševalci.
Takrat nastane na Zemlji velika matrica, velika duhovna rast globine, kaj je prav in kaj
narobe. V vaši duhovnosti je dandanes izjemno težko ugotovi, kaj je prav, kaj ni prav. A vse
je na nek način dobro. Vse je na nek način lahko slabo. Zavisi od posameznika.
Ko pričnete upoštevati in slediti nečemu kot ovce, ste dejansko cerkveni pripadniki. Cerkev
se norčuje iz vas! Ovce ste. Dejansko ste, ker poslušate. Ker, kar vam bodo rekli, boste
naredili. Kar bodo politiki naredili, jih boste podprli. Boste samo meketali in nič postorili. Le
zakaj bi?
Ko premaknete riti, ko premaknete korake, morate stati za svojimi odločitvami. Morate
zagovarjati.
Le zakaj bi se? Ko pa je dobro izza ozadja samo govoričiti in nič ne narediti.
MOGOČNOST MAGIJE
Naredite šele tedaj, ko začutite, da imate dovolj. In magija je tukaj najbolj mogočna.
Magija je tista, katera vam pogosti. Magija je tako modra, tako duhovna, tako plemenita, kjer
bi skozi to plemenitost vsi bili radi mali bogovi. Pa ko bi bili vsaj mali bogovi, bi bilo to še
sprejemljivo! Veliki bogovi! VELIKI! Preveliki in nedorasli!
Ko človek prične razmišljati, da bi imel nekoga, da bi dobil nekoga, da si želi nekoga, da
HOČE nekoga, da morda mu pripada, je že tisto, kjer se vsa energija prične kopičiti in se
vrtinčiti. Vaše misli so osnova za to, da vi vrtinčite energijo in jo odpošljete na nekoga.
In v trenutku, ko jo zlijete nad nekoga, posameznika ujamete pod to energijo.
Ko jo ujamete, posamezno osebo, pod to energijo
pomeni, da bo ta oseba zaradi te energije večkrat
pomislila na vas.
Takrat se od nje prične odzvanjati energija in se pripne na
vas. Brez oviric se da vstopati v biopolje, če se tega
zavedate.
Ampak, v momentu, ko pričnete razmišljati, ko želite, ko hočete, ko zahtevate, ko
postavljate ultimate, torej, se vaša energija zlije nad njega. Poveznete ga pod seboj.
In kaj se zgodi?
Njegova energija postane ponižna pod vas. Stopa pod vas in vi ste nad njo.
V trenutku lahko manipulirate z njo, zato vzamete telefone in pričnete se pogovarjati,
pričnete obračati, pričnete zahtevati.
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Vendar, v življenju se odvadite pričakovati. V življenju pozabite na zahteve. Ampak
sprejmite, kar čutite. In čutite vedno prav.
Če boste v življenju v zgornjemu polju manipulative, se bo vaša energija
vedno znova mešala pod nekoga.
In ko boste vi hoteli nekaj in boste vi pričeli razmišljati na to, da bi
naredili urok, da bi nekaj imeli, da bi nekaj dobili – morda denar, morda
oblast, morda pozicijo, morda moč, morda ljubezen vašega življenja, ste
ujetniki sami!
Zakaj?
Ko vi oddate energijo in jo vi kopičite, se vaša energija ali vaše, na nek način biopolje pretaka,
tudi avra, preko njega. Vi sebe pričnete mešati v njega. Že to je osnova, da bodite pozorni!
Takrat se energija meša in pomeša. Vi pričnete na sebe vleči njegovo energijo in karma se
prične na nezavedni, a hkrati zavedni ravni, že mešati in povezovati.
Ko vi dlje časa razmišljate, ustvarjate polje privlačne energije. In to kar čutite, to, kar
razmišljate, to kar podajate, to tudi oddajate.
Na takšen način, kot odbojno polje, se bitja enake vibracije pričnejo pripenjati. Privablja jih
lesket, vibracija ali pa vi kot rešitelji za njih.
Bitja različnega pretoka pričnejo prihajati k vam.
Vi zaznate, da vas nekdo posluša. Vi zaznate, a vas včasih kar preleti srh, pa potisnete
energijo proč. Misel potisnete proč. Vse je dobro. Pa ni temu tako!
Ni dobro, kadar se energije stekajo po plasti vaše višine, to si pomnite in
zapomnite!, ker išče vstopno točko v vaše telo.

In ko vi razmišljate, kaj hočete, kaj zahtevate, kaj pričakujete, ste ranljivi in krhki, ker se
odpirate, ker si raztapljate energijo in jo podajate nekam.
Vi imate enako vibracijo energije kot pač živite, kot je vaše življenje
mogočno. In ko vi raztapljate energijo in jo podajate drugam, jo imate
tukaj vedno manj.
Zato morajo biti tudi zdravilci zelo pozorni, kako delajo s svojo energijo,
da ne izgubijo lastnega življenja zaradi morda prevelike dobrote,
prevelike ponižnosti, prevelikega razdevanja. Tukaj morate biti pozorni.
Ko pa vi ustvarjate polje, se k vam pričnejo odzvanjati različna bitja. Enako gre k enakim.
Nikoli Svetloba k manipulaciji! To vam je zlato pravilo.
Enako k enakemu.
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Torej, ko hočete, ko zahtevate, dobite bitja, katera hočejo in zahtevajo. Vam pridejo. Vam
pomagajo in iščejo načine, da vam zlezejo v obličje. Da vam zlezejo in vam pogostijo. Da vam
obljubijo. Da vam podajo svojo dlan.
Vi ste vsi blaženi in vsekakor – ko enkrat pogostijo, ko vam enkrat prišepnejo, da bi vam
pomagali, da bodo pa naredili nekaj, da bo vam v prid, vsekakor, v trenutku ste ujeti.
Zakaj?
Ker ko vaša energija kot nit se steka tja, k posamezniku, se oni odzovejo na to nit in oni
njemu nekaj naredijo. In ko pridejo nazaj, vi imate rezultat. In ko imate rezultat, vam
zraste ego, vam zraste moč. Ste dobri, ker ste pa le nekaj malega naredili, da se vam nekaj
zgodi.
Znova tisti glas. Znova tisto prepričanje. In znova vam nekdo pogosti. In vedno močnejši je.
Vedno bolj, ko ga poslušate in mu sledite, vedno močnejša bo vajina vez. Vse dokler vas
nekdo ne bo pričel voditi.
Počasi potem prične vstopati v vaše polje. Zakaj?
Ker vi oddajate energijo in ste vedno bolj odprti in čaka na vas kot plen. Vi postanete plen.
Morda v petih letih? Morda v petih življenjih? Kdo bi vedel, kako in kaj je z vsakim
posameznikom?!
Ko vi zavestno pričnete oddajati in manipulirati, zahtevati in vrtinčiti energijo – on samo
čaka, pozicija, da se izprazne v vašemu polju, biopolju, toliko energije, da jo je zmožno vaše
energetsko polje sprejeti. Se pravi, celotno telo. Celotno njegovo energijo.
In ko je enako zunaj, on vstopi v vaše polje in zdrsne čisto do vašega podkožja. Takrat se
uteleša. Takrat vam prične šepetati. Takrat se vam pričnejo že lesketati oči v zlobi, v hladu,
v manipulaciji. In vi se že pričnete zavedati, da vas nekdo straši.
Vendar, še vedno imate možnost izpustitve, če dojamete in vidite, se ozaveščate, da je nekdo
vstopil v vaše jedro. Lahko zelo zelo na hitro to tudi počistite.
TEHNIKA: KAKO ODPETI BITJE, KI JE VSTOPILO V TELO (posnetek 25:20)
Ko ozavestite, kje je vpeto bitje, kam se je
zlilo in pripelo na telo, se samo z mislimi
osredotočite na to, da zaznate dušo, kot
notranjost, kot svečasto stanje in se
znotraj v telesu samo obrnete točno proti
delu, kjer je vpeto in zavestno notranje
oči odprite in ga boste zaznali.
In ko ga boste zaznali, bodite izvirni. Spravite ga ven. Spravite ga iz telesa.
Vendar, če morda ne bo hotel, bo hotel vas prelisičiti in se boste tehtali. Se boste soočali, ali
si res to želite? Ali ste res morda boljši od njega?
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Zato, ko pride do te točke, samo z levo ali z desno – Jaz bi
vsekakor, če bi se obračal, bi vzel levo dlan in iz leve strani
bi jo usmeril na njegovo grlo, da bi prenehal šelesteti.
Govorijo skozi grlo, skozi grleno čakro. Ne skozi um in
razum.

Tam se vam vpnejo.
Ker grlo se povezuje na grlo. Grlena čakra na grleno čakro. In tukaj ste
govorci. Zato ga je potrebno tam ustaviti.
Najprej zapreti, da ga ne, ne govori skozi vas, da ne dela škode skozi vaše
telo in vam ne ruši vašega življenja.

Nato z desno dlanjo, znotraj v telesu, potisnite na njegov pleksus.
Prav začutite, kako energija dejansko steče iz vaše dlani in počite v njega,
v pleksus, kot bi ga iztisnili.
Takrat mu iztisnete mehur zraka in bitje bo odneslo ven iz telesa.

Če boste pozorni, je tako kot »tk«, naredi kot, kot bi iz vakuuma, iz želatinaste zmesi zdrsnil
na površje in ga boste imeli še v ovojnici vaše avre oziroma vašega biopolja.
Takrat preprosto se postavite tako, da se zlijete na
njegovo mesto, kot velika duša. Vendar znotraj v telesu
in pomislite na dlan – lahko iz desne dlani, pričnete
iztekati energijo.
Morda tudi iz leve, če boste tako čutili. Vendar, delajte
tako, kot boste čutili, kje je močnejša energija.
Jaz bi tedaj uporabil desno dlan. Iz te energije bi usmeril snop svetlobe in ga pričel gnati.
To pomeni, da bitje polzi, ker jo vaša življenjska energija poganja tudi na
površje, ven iz avre. In ko zdrsne še ven iz avre, se morate zavedati, da je
potrebno zaliti vaš avrični ovoj.

To morate delati v sklopu!
Ne en dan nekaj. En dan, drugi dan, nekaj malega. Vse v sklopu.
POSTOPEK: se obrnete, ga usmerite, v grlenemu predelu ga zaprete, ga z drugo dlanjo
potisnete v pleksus, da izdahne.
Ker vse je v dihu. Saj veste, vdah – izdah. Ko se energija zadiha, zaniha, vdahne se zrak, meh,
prostor – kako naj Se drugače izrazim?, zapolne in takrat se ujamete v prostor.
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TEHNIKA: KAKO SE VRNITI, KO SMO UJETI V PROSTORU, PLASTEH, DALEČ PROČ OD TELESA
(posnetek 28:58)
Enako je, ko astralno potujete. Če se ujamete v prostoru in ne morete nazaj v telo ali se
ujamete kje proč od telesa, v telesu, kjerkoli, samo pomislite na to, da ste tam in da je
potrebno izdahniti. TAM je potrebno izprazniti dih.
In ko izpraznete dih, samo pomislite, da imate praznega in boste začutili, kako se boste zlili
nazaj v prostor. In iz vsake plasti lahko pridete nazaj.
Ker vsak prostor ima svojo vibracijo in ko vi vdahnete, ker govorite, ker
razmišljate, se zapolnete, ujamete in obstanete.
Samo izdih zraka.
Torej, vsa umetnost vseh reševalnih postavitev je v tem, da vsa bitja
izpraznete.
In ko ga potisnete, ga zavibrirate in mu iztisnete dih.
To je najbolj preprosta energija, kako se rešiti teh, katere mi privlečemo ali pritegnete – Mi
ne! Ampak, v takšnemu stanju opevam, res, na najnižji točki. Se pravi, kako vi lahko dobite in
pridobite bitja, ne da bi jih zvali. Tako se jih čisto preprosto tudi otresete.
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI BITIJ, KO POSTANEŠ ŽRTEV (posnetek 30:10)
Če pa postanete žrtev in čutite, da se steka energija okoli vas, pa si lahko pomagate zelo na
preprost način.
Takrat čutite, da ste utrujeni, da vas nekaj pije, da vas nekaj žere, kot bi vam nekdo sesal
energijo ali pa, da vas dušil, stiskal in ovijal. Težko se gibate. Težko razmišljate. Še težje se
pa nekako premikate kot človek. Čisto ste izžeti.
Kako si pomagati? Zelo preprosto.
Ko ste znotraj v telesu se ozavestite, da imate telo. Z mislimi začutite, kot
bi začutili celo svojo kožo celega telesa. S tem zavijete ali ovijete to
eterično telo. To je zelo pomembno, da daste občutek na kožo. Prav vzeti
si je potrebno čas, kot bi jo prelili.

In ko z mislimi vodite energijo, boste zaznali vsak košček svojega telesa.
Ko zaznate to, je tako, kot bi vas obrisal nekdo in dejal: »To je moj prostor!«
Nato se šele spustite v notranjost, da začutite notranjost kot polnost.
Ko boste začutili od glave, pa vse do pete, do podplatov – dlje ne, samo toliko, kot imate
maščevja v notranjosti, tako zaznajte notranje telo.
9

Nato dajte zaznavanje ali zavedanje na
pleksus, na pleksusni predel.
To je ta kepica zadnjega živečega pola, se
pravi, in imate to energijo znotraj.
Pomislite na to energijo in jo zavrtinčite.

Zaznali boste ovoj, avrični ovoj.
In takrat, ko boste zaznali avrični ovoj, boste zaznali belino, svetlobo,
katera se bo pričela širiti.

Ko boste opazovali to energijo zasnovnika, boste čutili, da
prične prasketati, se gibati in zaznali boste, kako se prične
prelivati energija.
Kot bi se zasnovnik hotel s svojo avro razliti in vpeti v
eterično telo.
In si vzemite čas in samo razlivajte in dajajte impulze. In vedno večji bo. Vedno močnejša
bo ta energija in bo skozi to izpodrivala ven, skozi pore tisto, kar je bilo že vrinjenega ali
vpetega v notranje telo.
Tako boste zaznali postopoma, tudi če se vpne kam v organ, se bo skozi to potisnilo vse
skupaj navzven.
Energija spolzne iz telesa, ko se bo zasnovna energija zlila, ali napolnila ali raztezala, se bo
spela kot na pore in boste v trenutku začutili, kot, da je nekaj se izrinilo, iztisnilo.
Potem imate vse skupaj še v avri. Kaj narediti naprej?
Zelo preprosto.
Takrat morate zasnovnika kot velikega ali vrtinčasto enoto
narediti – kot, da bi se hoteli zavrteti v desno smer.
Gledam iz višine na telo. Se pravi, v desno smer, kot visoka
energija.

Takrat boste zaznali, da postajate vrtinec. Postajate spiralna os ali osnova.
Vse se vpenja v spiralo. Vse je spiralaste energije. In to je tisto, kjer vi
oddate vrtinec, tuljavo in iz Višine, iz avre se oddaja vaša frekvenca.
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In takrat se bo ta energija pričela širiti in ovoj popusti iz višine in se prične vpenjati proti
Nebu.
Od tam dobite čisto energijo, katera se razlije in prične v tej spirali raztezati.
Tako postopoma zlivate navzven, vse do avre, to energijo. Kot vrtinec.
In ko pride v predel avre in se vpne v avrični ovijalec, pride do poka ali eksplozije.
Tako se znebite, otresete vse tiste energije, katera vas je ujela, zajela in imate občutek, da
ste ujetniki nečesa.
Zelo preprosti način, kako s svojo energijo, s svojimi zapisi sam sebi pravzaprav tudi
pomagati ali pogostiti.
DELANJE UROKA
Ko se človek, posameznik, upa odločati za to, da bo uredil magijo, da bo naredil takozvani
urok, postane v zemeljskemu svetu podzemeljskega dela veliki Jack. Tako ga opevamo. Zelo
preprosto. Saj Me razumete. Po vaše bi dejali, po Lanino bi dejali: »Največja faca z velikimi
jajci.« Dejansko tako je. Pa ne vzeti, da Sem vulgaren ali predrzen. Ampak, res mora
posameznik imeti velik pogum ali velika jajca. Tako pravi Naša Lanjuška. Takšen bo prevod.
Zakaj velika jajca?
Zato, da stoji za vsem, kar pravi.
Ko si nekdo izbere žrtev, postane veliki Jack nad nekom. Postane vladar Teme. Postane
najmočnejša sila. Res postane nekdo ali nekaj, hm, kar bo moral zagovarjati, kar bo moral
čistiti in tukaj nastane, hm, res velik aplavz iz podzemlja.
Podzemlje prav čaka na takšne z velikim pogumom, da si upajo narediti urok.
Urok je lahko, recimo temu tako, dober ali slab. Tako ločite po Zemlji. Vendar, v trenutku,
ko vi postopate, da vstopate in prevzemate odgovornost in zavihtite bič nad nekom,
pomeni, da morate stati za vsakim dejanjem.
Kaj se dogaja?
Vaša energija se lahko pomeša in se pomeša v nekoga, ker ga nadzorujete.
V trenutku, ko se vi odločite, da boste nad nekoga naredili urok – običajno ste tako izvirni, da
vzamete sliko, da vzamete morda silhueto, morda naredite kakšno lutko ali pa, nekateri ste
celo tako prebrisani, da kar izstiskate iz vašega portala slike in jih potem uporabite za to, da
imate najlažji način, da imate nekoga pred seboj.
Vsekakor je to zelo preprosto. Res je zelo preprosto nadzorovati in uporabljati izraze.
Ko se uporabljajo določeni izrazi, ampak, še predno pridete do tegá, ko imate – Bom dejal
primer: sliko ali nekaj narejenega ali pa samo misel na to, da boste nekoga uročevali, morate
biti z mislimi, s čustvi pri njemu.
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Tisti, kateri ljubite, nikoli ne delate urokov ljubezni.
Zakaj?
Zato, ker to ni ljubezen. Verjemite. To je manipulacija.
Ljubezen je tista, kjer se steka energija iz enega na drugega in se pretaka osmica. To je
predanost. To je Božja energija. To je tisto najbolj čistega. Ne pa zahteve, manipulacije.
Ko imate vi, na primer, Bom dejal primer: sliko od nekoga in pričnete razmišljati in pričnete
uporabljati različne zvoke, pripomočke, se pravi, različne besedne uroke. Ali pa, ko greste še
korak dlje, ko pričnete zvati, nazvanjati in klicati določena bitja, pomeni, da jih uporabite za
to, da bodo oni nekaj za vas naredili.
To je tako, kot bi dejali: »Ej, Bog. Pridi dol! Naredi mi to in to in to. To je tvoja dolžnost. Jaz
sem tukaj. Ti si me ustvaril. Sedaj pa mi pogosti!« Zelo preprosto. Zelo veliko ljudi,
posameznikov, razmišlja tako simpatično.
Vendar, Moram dejati, da Bog ni nikoli tako na, na repertoarju, da bi prišel in pogostil, ker
ima kakšne druge, bolj plemenite postavitve kot pa to, da nekako sebe žrtvuje v to, da bo
pomagal uročevati ali pa kaj »v imenu Boga« uročevati, podajati ali kaj takega. To je
nesmiselno razmišljati, da bo Bog Zgoraj, Svetlobe ali Ljubezni vam pomagal pri takšni
otročariji.
Pri takšni otročariji se povezuje globina Zemlje. Globina Zemlje pa samo čaka na vas. Vi niste
njim nekako tako kot trofeja. Vi ste nekako njim tisti, kateri ste se njim zavezali, da jim boste
dali rešitev, da jim boste pomagali in jih odrešili.
Kar pomeni, da po plasteh so oni ujeti in čakajo. To so vaši spomini. To so vaša telesa. To so
vaše pokopanine. To je tisto, kar ste v davnini naredili.
Zato se kar naenkrat, v temu življenju, porodi ideja: »Kaj, ko bi se vi malce poigrali in bi
morda nekoga poklicali, ga uročili in nekako naredili vaše trič trač energije.«
Te trič trač ali te lumparije v spodnjemu predelu – to je nekaj najlepšega, ker oni samo
čakajo na vas. Vendar, ne zato, da bi se vselili v vaše telo. To jih sploh ne zanima. Zanima
jih vaša veja. Vaša veja družinskega vejevja. Zanima jih tisto, kar imate vi.
Kar pomeni, da ne tisto, kar imate samo v telesu, ampak tisto, kar je spodaj.
Njim je v interesu, če vas pretentajo in vam pogostijo, naredijo za vas toliko dobrega, da
dobijo potem kasneje možnost vstopa v duše, katere vam dajejo telo. To je njim
pravzaprav rešitev. Vi pa njim postanete kasneje ujetniki pod njimi. Zelo preprosto.
DAM – DAŠ. Vesoljni svet stoji in obstoji na tem: DAM – DAŠ. Nič ni brezplačnega.
Ko vi izbezate določeno bitje, se morate najprej zavedati, kdo vam zagotavlja, da je točno
tisti, katerega ste vi zvali?!
Kaj ste jasnovidni? Kaj ste jasnočutni? Kaj ste zaznavni? Kaj veste, kaj se preko preobleke
duhá dogaja spodaj? Kako veste, da je točno tisti, katerega ste nazvali, tudi znotraj, ko pa se
energija lahko preoblikuje?
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Saj veste, zakaj imate spomin. Zato, ker je nekoč že nekaj bilo in se nadaljuje. Zakaj imate
telo identično, kot ste ga imeli? Zakaj ohranjate oči, preobleko obraza identično, kot ste bili?
Zato, ker je to vaš spomin. Zato ste enaki.
Vendar, manj, ko je vaše shrambene energije, manjše je tudi vaše telo. Morda na nek način
bolj prikupno. Vendar, vsekakor pa je vaše popotovanje v odrešitvi tegá, da sami sebe
poberete.
In ko vi uročujete, na takšen ali drugačen način, pomeni, da nazovete nekoga. Ta nekdo
vas posluša in pride do vas. On dejansko je tako kot vmesni filter: posluša, se vam pokloni
in odide od vas. Ko odide od vas, on dejansko naredi, kar ste mu naredili, kar ste mu
naložili, naročili. Morda prične koga strašiti. Nato je njegova zadnja faza, da mu iztisne
življenjsko energijo, da ga ugonobi in da ga pokopljete. Vi, ki ste uročevali! Morda skozi
bolezen. Morda nekaj na hitro. Ali pa ste ga podjarmili.
Kakorkoli že. Tisto bitje ali tistemu, kateremu ste namenili nazivanje, zvanenje, ste mu
dejansko pogostili.
On čaka. Ker ste bili enkrat uspešni in če vas slučajno preplavi strah, kaj ste naredili, vas
prične peči vest. Se boste spopadali sami s seboj. In hkrati ne samo s svojo vestjo.
To je bitje, kateri je tisti, kateri razsodi, kdaj vas bo žrtvoval in kdaj ne, ker se on poveže z
bitji življenja, vstajenja, z rajnimi in z vsemi tistimi, kateri so vam dopustili, da ste šli v
ponovno rojstvo kot rešitelji, kot mali bogovi za vse njih.
Takrat se bitje prične znova spopadati z vami. Ampak zelo pretkano.
Bojte se bitij, kateri vam obljubljajo med in mleko, da vam bodo naredili nekaj za vas!
Bežite! Tecite pred njimi, ker ste žrtev! Vi ste žrtev – ne tisto, kar bodo oni naredili! Zakaj?
Ker takrat bodo oni znova vam naredili. Zopet vam bodo obljubljali, da vam bodo pomagali,
da vam bodo postorili, da vam bodo vse naredili. In več kot vam bodo naredili, več vas bodo
ujeli, več vas bodo ugonobili. DAM – DAŠ! Zelo preprosto.
Tako kot otroci: »Mi daš bonbon?« »Ne dam bonbona!« »Mi daš piškot?« »Ne dam
piškota!« - boste delili, boste držali, boste dali? DAM – DAŠ. Otroci tudi tako funkcionirajo.
Dajo. Sprejemajo. Ali pa ne dajo. Zavisi, kak ste jih vzgojili. Hm, kakšne zapise imajo? Kaj oni
so? To se vidi navzven.
Bitje, katero pogosti, vam pomaga, vas pocrklja, bo vedno večje. Zakaj?
Ker bo od napadalca oziroma od napadenega pobiral energijo. On jo bo hranil v sebi.
Njegova moč bitja se bo vedno bolj čutila. In ko bo on se hranil iz žrtve, bo prišel k vam
vedno močnejši, bolj ga boste čutili. In večkrat ga boste odposlali, večja bo njegova
struktura.
In ko bo močnejši kot vi, čisto sami, bo prišel nad vas. Ker bo hotel vas. Ne samo vaše telo,
vaše mesto, vaše življenje. Hotel bo vse, kar imate v spominu. Hotel bo vse tisto, kar je
njemu lahko odrešitev.
Tisti, kateri so spodaj, v globočini Zemlje, tudi pokopanine, se pravi, so ujetniki prahu.
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Pokopanine niso nič drugega kot termitska bitja, bitja razkroja, bitja življenja, katere vi
zapustite, ko prvič izdahnete. Ko prva duša, siva duša izdahne, vi bežite, tecite daleč stran od
vsegá. Kakšno telo?! Morda pogledate na telo, pa rečete: »Oooo, a to sem jaz? To je moje
telo? O, krasno! Svetloba! Teci!« Me ne zanima, kaj ostaja! »Aha, tam so otroci – eh. Tam so
stari – eh. Tam so oni – eh.« Samo jaz.
Pa se najdejo posamezniki, kateri ne želijo zapustiti telesa, pa se znova vrnejo nazaj. In
obudijo telo. Poskušajo pomagati in se prerinejo do telesa in poskušajo biti ob telesu in
prebujajo druga bitja in se zbudi drugo bitje znotraj telesa. Zato je življenje tako pestro.
Ko se zbudite, ste drugačni! Ko se vrnete v življenje, ste drugo bitje. Hm, če vam seveda ne
premaknejo srca, ne transportirajo kaj drugega, kakšnih organov. Potem ste šele posebneži.
Vendar, Mi se moramo danes držati magije.
Torej, ko vi nekako kličete, nazovete bitje in ko vam je on v podloženem položaju, in ko vas
nadvlada, vi postanete žrtev. Nič čudnega, da vas potem straši, plaši. Bežite, tecite sami pred
seboj. Vendar vam ni rešitve!
Če se obesite in si vzamete življenje, verjemite, je v tistemu trpljenju najtežje, ko dojamete,
da vas pogoltne v sebe.
Ne ukvarjajte se z magijo! Magija je za tiste, nedorasle, nezrele. Pustite to pri miru.
BELA MAGIJA
Če pa ste mogočni, če pa ste tako srčni, tako veličastni, da si upate biti tako čisti, da se
dotikate bele magije, pa se vam klanjam, če ste res takšni skozi vsak trenutek svojega
življenja, če ste res čisti čisti v ljubezni in v harmoniji – ne v manipulaciji.
Bela magija je tudi zvanenje določenih Bitij, kateri vam pomagajo. Tudi tam je DAM – DAŠ.
Oni pomagajo. Čez določen čas se naredi tehtanje: kaj dam, kaj sprejemaš? Vse je tako.
V življenju, v obstoju, dragi moji, je vse eno tehtanje.
Ves čas ste na tehtanju. Skozi vsak trenutek. Skozi vsako misel. Ampak, tako pač je!
To je življenje. Nikjer ni konca.
Ne jočite, kje je konec, ker ni konca. Konec je vedno začetek nečesa novega, nečesa
veličastnega, nečesa briljantnega. Ker se vedno iz starega rodi novo. In to je polnost tega
življenja.
IZVAJANJE MAGIJE PREKO ŽIVALI (prelivanje krvi, dlake, perje…)
Ko se posameznik upa odločiti, da bo skozi magijo prelival kri na nekoga – kakršnokoli,
morda svojo, morda kaj drugega – od živali, kakšno drugo postavitev. Uporabi iz živali
morda dlako, morda perje, morda karkoli drugega, pomeni, da mu bo pogosteno in mu bo
pomoč poslana iz strani ŽRTVE.
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Torej, bitja, katera so nekako čuvajska za žival, so tisti, kateri vam bodo tudi prisluhnili, se
poklonili, se vam približno podredili in čakali svojih »zlatih« pet minut.
Vendar, ko vi uporabljate tekočino, ko vi prvič prelijete kapljo krvi, ki jo imate tudi vi v
sebi, se celotni zapis vas samih pomeša med žrtve.
To pomeni, da ko nekdo umre, ko in če nekdo izdahne pod težo napada, težine ali pa si
celo od groze in bolečine odvzame življenje, pomeni, da vi, kot povzročitelj, odgovarjate za
vso bolečino, katero je on občutil – ves strah, vso gorjé boste sprejemali na sebe.
Če je bilo to skozi življenja predhodno že postorjeno iz vaše strani pomeni, da boste vso
bolečino prevzeli tudi za nazaj!
In ne le to!
Če se takšen človek kot žrtev kasneje ne odloči za ponovno rojstvo, boste morali očistiti vso
njegovo karmo. Z njegovimi zapisi boste morali iti v ponovno rojstvo, kar pomeni, da boste
na vsem lepem postali žrtev.
In ne le to!
Za vsako bolečino, grenkobo, strah, bes, nemoč, ujetost ali karkoli se rodi iz strani žrtve in
vseh tistih, ki so v okolici povezani z njim, boste morali očistiti zapis. Pa ne misliti, da je to
nekaj, kar vam bo šlo v življenje kasneje. Pff, saj se ne boste spomnili, tako kot radi
opevate. Ampak, to se vam bo dogajalo že v času tega življenja.
Imate potomce. Imate svojo kri. Imate družino. Zagotovo imate nekoga, katerega imate še
posebej radi. Prav njega si vzamejo za žrtev, pod drobnogled, kot fokus, ko boste padli vi v
temu življenju, bodo sebe te sile pretočile preko tistega, kateri vam je najbolj pri srcu.
Če pa nekdo pravi, kateri ima veliko zlobe ali gorke energije v sebi, da nima NIKOGAR, kateri
mu je drag, ker ga bitja povprašajo – vedno in povsod: »Koga imaš najrajši? Kdo ti v življenju
največ pomeni? Žrtvuj ga, zato, da rešiš sebe!« Pridejo v trenutek preobrata in preobračanja.
In v trenutku, ko je nekdo, kateri je posegel po magiji, pride do točke, da
izbere in pokaže na nekoga, kateri mu je najbolj dragi, najbolj mili in ga
žrtvuje za to, da reši sebe izpod teže strahu ali bremena še za časa fizičnega
življenja, pomeni, da ste ubijalec! Pomeni, da se na vas pripne polje vseh
tistih, kateri so pobijali, morili in s prstom pokazali na žrtev.

Si predstavljate, kaj vas počaka?
Morda še ne. Pojdimo še korak dlje.
Ko pridete vi ven iz telesa, če si sploh upate priti ven iz telesa, vas počakajo bitja, katera so
vam pogostila. Običajno takšni ne srečujejo svojih rajnih. Zakaj?
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Ker jih rajni približno pridejo počakati tako od daleč in gledajo z žalostjo na njih, ker ne
morejo do njih, ker so oni višje frekvence in je njihovo telo višje vibrirno in se ne morejo
spustiti nižje.
Oni, kot napadalci, kot tisti, kateri so povzročali gorko energijo ali uročevalci, pa ne morejo
zvišati frekvenco, da bi jih videli. In predno tonejo v globino, vidijo celo vse tiste, kateri so
še živi. Vendar je tako, kot bi v kanalu potovali v globino podzemlja.
V podzemlju pa je harem življenja. Življenja – tistega, gorkega, kričečega, bolečega, katere
vam vaš um in razum še zdaleč niso niti malo kos. Sploh ne veste, kam gresté, ko se
potapljate skozi globino ali globočino.
Vidim misli.
Nekateri ste uročevali kar tako, iz radovednosti.
KAKO SI POMAGATI, ČE SMO NAREDILI ZLO IN SMO BILI SLABI?
Kako sebi najprej pomagati v teži, če ugotovite, da ste naredili zlo in da ste slabi?
Pomeni, da se morate najprej kesati. Potem morate stati za vsako narejeno postavitvijo.
Bitja, v času, ko se vi kesate, prihajajo do vas. Iz vaše podzavesti navidezno podajajo zapise
vaših spominov in vam delajo bolečino.
Če ste vi v temu življenju zmožni pokrpati vsako bolečino ali gorko energijo, katero ste
naredili nekomu ali neki osebi, približno, približno izravnate energijo.
Torej, če želite sebe rešiti izpod ukletosti lastne zanke, se pokesajte. In kesajte se tako
globoko, da postanete boljši, da pričnete čutiti svoje srce. Ne svoj um, ego, nadzor, razum,
manipulacijo – vse te pretkane energije.
Kesanje je energija vrenja znotraj telesa.
Zasnovna energija se povezuje s srcem.
Če se kesate, od vaše energije, od spodnjega dela, pričnejo kapljati
kapljevinaste energije.
Topi se energija in se steka v globočino navzdol.
In tako globoko kot je iskrena vaša kesalna energija, tako globoko kaplje
kapljevine stekajo in padajo pod podplati v globino ali plast življenja.

In tam kapljevina od Sirharjune, taja ali topi se vodna duša, zmore sebe podati v prostor,
do koder ste vi dosegali zlo.
In če ste nekako bitje dobili izpod globočine, to bitje na svojo dlan dobiva in sprejema vaše
kapljevine.
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To kapljevino, se opravičujem. To kapljevino lahko steka v roko in čuti vso vašo bolečino,
vso vašo radost. In če se ob pravem času pokesate res od srca, se morda bitje podzemlja
usmili namesto vas.
Prične se on kesati in prične vračati energijo tistih, katerih je imel ujete. Če je seveda
milostnega srca.
To pomeni, da morate vi, za časa življenja, sebe tako globoko pokesati, da s kapljevino,
katero on ujame v spodnjih plasteh, prebudi znotraj njegovo srčnost, usmiljenstvo ali tisto
neko harmonijo, do katere vi zelo težko pridete.
Če se to ne zgodi, tako ali tako vi pridete v življenju, ko se konča življenje, točno tam, koder
ste dobili ali bili pogoščeni.
Torej, če ste vi skozi življenje hranili globino, boste tja tudi šli. Ni opcije, nikakršne opcije
ni, pa če navidezno delate s Svetlobo, pa če se navidezno preoblikujete skozi duhovnost.
Če ni srčnosti, ni iskrenosti. Če ni iskrenosti, ni predanosti. Če ni predanosti, ni ponižnosti.
Če ni ponižnosti, ni harmonije. Če ni harmonije, ni nobenega ravnovesja. Če ni ravnovesja,
ni sprejemanja. Če ni sprejemanja, ni miru. In če ni miru, je nasprotno polje. Torej, ne
morete vibrirati navzgor. Vibrirate navzdol.
Torej, skozi življenje sami sebi vedno znova pomagajte s tem, da začutite srce, srčno
energijo. Srčnost. To je tisto nekaj, skozi kar imate vi osnovo impulza, da se odmikate, da
se rešite in da se pokesate.
ŽRTVOVANJE SVOJE DUŠE
V primeru, da vi skozi obred žrtvujete svojo dušo zato, da bi bili pripadni nekomu ali
nečemu, pa pomeni, da ste vi zavestno šli v nekaj in nikakor ne morete svoje duše več
pobrati nazaj. Takrat ste za večnost večnosti ujeti. Razen, da se nekdo drugi žrtvuje za vas,
da vas reši, odreši.
Vendar, ker imate ustvarjen spomin, boste šli zopet na skušnjavo v novemu življenju in boste
zopet zašli. In če boste zašli, boste ugonobili tudi tistega, kateri se je žrtvoval za vas.
Zato je zelo malo ali zelo redki so tisti, kateri se upajo žrtvovati za nekoga.
NIKOLI IN NIKDAR, SKOZI OBREDE, MAGIJE, ZVANENJA, NE SPREJEMAJTE BITJA V SVOJE TELO
Vendar, nikoli in nikdar ne spremljajte in ne sprejemajte skozi obrede, skozi magije, skozi
zvanenja bitja v svoje telo. Ne delajte tegá!
Ko bitja pridejo in vas pričnejo preizkušati, vam pričnejo podajati besede nad besedo, se
vam cedi med in mleko, kaj vse bodo oni naredili za vas, pomeni, da bodite previdni. Če jih
ne boste začutili kakšni so, jih ne boste nikoli spregledali.
Vendar, ko vi začutite strah pomeni, da ste vi nekoga pritegnili k sebi, kateri je bolj pretkan
in je iz nižine.
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Ko vi zaznate to energijo, če imate srčnost odprto in začutite, kaj si želite in si želite zlo in
hlad, se povežite z njim. Žrtvovani ste. To je dejstvo.
Ker ste v telesu razdeljeni na levo in na desno polovico, na Svetlobo in na Temo, na dobre in
slabe zapise, vi kot nevtralna energija pa izbirate, na katero plast v zadnjemu življenju se
boste podali in katero boste tudi zagovarjali.
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI, ČE POSTANEŠ ŽRTEV NEKOGA, KATERI JE ODPRODAL SVOJO
DUŠO (posnetek 01:01:25)
V primeru, da ste žrtev nekoga, kateri je odprodal dušo, se njemu spremenijo oči.
Spremeni se oblika obraza. Spremeni se karakter, ne samo videz telesa. Postane prodoren,
hladen, popadljiv, agresiven, brez čustev, brezčuten, pomeni, da ste v strahu pred njim in
postanete žrtev, si pomagajte na sledeč način:
Poskušajte najprej sebe odmakniti od osebe, od katere ali pred katero bežite. Odmaknite
se v prostor izven hiše, izven doma. Nekam, kjer se počutite dobro.
Poskušajte najprej zbrati svoje misli, svoj občutek in zopet pričnite vreti v
predelu pleksusa tako, da zaznate, kako se energija razteza po telesu, da
začutite aktivacijo bele, svetle energije.
Ko aktivirate to, znotraj v telesu, se bo nad vas pripela in pretočila
življenjska bela energija.

Ta snop svetlobe, beli snop svetlobe poznate. To je ta angelska življenjska energija, katero
pretakate.
Saj veste, telo ni vaše. Telo je na posojo, na izposojo, na uporabo, na souporabo. Če bi bilo
vaše, ga bi ponesli s seboj. Ker pa ni vaše in vi vstopate v to, ga tudi izpuščate.
Če pa boste nekoč, morda prišli do točke enakopravnosti, da bodo plasti telesa, življenja ali
spominov enakopravno vibrirni kot zadnje živeči, pa se boste lahko spajali in povezovali in
celo lahko ponašali telo s seboj, če si ga boste poželeli. Drugače pa le dušo, energijo, duhá –
vse, kar je pač sodelujočega.
Če postanete žrtev ujetostne energije nekega manipulanta, je pomembno, torej, pognati
svojo energijo v gibanje.
Enako, ko zaznate svetlobo znotraj sebe, se vpne ta življenjska energija.
To življenjsko energijo pretočite naprej tako, da jo vdahnete.
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Če se naslonite rahlo naprej, boste zaznali snop ene
energije, bele energije, katero imate pred seboj, rahlo na
levi strani.
Vsakdo jo zaznava. To je ta življenjska energija.

Je enaka kot med dlanmi. Če jo povežete, če jo pričnete ustvarjati in jo
prepletati med dlanmi, jo boste začutili, kako se prične stekati preko rok.
To je ta snop te bele svetlobe.
In v duhovnosti se ta energija zelo uporablja. Ampak, je pomembno, da
veste, da je ta na uporabo, souporabo. In to so pravzaprav te angelske
energije, življenjske energije, katero pretakate znotraj v telesu.
To energijo, ko se rahlo naslonite na njo, ko jo zaznate na čelu, na obrazu,
jo samo vdahnete in jo zavestno pričnete vleči v predel nekakšnega
spodnjega dela. Se pravi, kot bi jo napolnili v pljuča, boste zaznali, ko jo
boste z mislimi spremljali – misel je tista, katera usmerja energijo in jo
vodi, jo pričnete vrtinčiti.

Vdah, vdahnete energijo in jo zasuknete znotraj, v
predelu, morda pleksusa, ampak rajši v predelu, se pravi,
vdiha ali pljuč.
Tam jo pričnite zavestno kopičiti.

In ko ste na temu delu in slonite na tej energiji, boste podzavestno potem
vdihavali energijo in ste povezani.
Misli pa med tem časom imejte osredotočene na predel pljučk. Znotraj se
prične energija vrtinčiti.

Ko se energija vrtinči, boste začutili, kot da se prične plast od plasti, se pravi, kjer je leva in
desna polovica naslonjena, se ta spirala prične kopičiti, večati in bo nastalo kot nekakšen
sekular ali nekaj takega.
Ta energija se veča in vas prične rezati po sprednji in zadnji strani, ker je to vedno večja
energija. In ko jo boste spremljali, bo dejansko to energija, katera se bo povezala, ko jo
boste vdihavali, vse do točke, kjer se zaključuje v avričnemu ovoju, se pravi, v 33-temu
ovoju, v zadnjo plast se ta energija, tega svetlega pritoka pripne.
Tako spredaj, zadaj, spodaj, zgoraj. Se pravi, ker je vrtinec, ker je ta energija.
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In v trenutku, ko se na 33-ti ovoj poda in oprime, pride do eksplozije. Se pravi, se iz ozke
spirale naredi velik razpok in se razlije in ujame vso vašo avro.
In naenkrat postanete močna eksplozivna enota, katera zmore odgnati vse, kar jo
manipulira.
Takrat se zavedajte te energije in boste začutili kot, da ste peresno lahki. Imate peresno
lahko telo.
In ko imate peresno lahko telo boste zaznali, kako se vaš ovoj premika kot velik milni
mehur. V temu milnemu mehurju boste postali oddajniki za točno takšno energijo, katera
vam je prišla na pomoč.
Bela energija ni dana od Boga. To je življenjska energija, katero imate skozi Bitje, katero se
žrtvuje za vas. To je to Angelsko Svetlobno bitje, katero ima vsak v sebi. In ta energija je tista,
katera se poveže nad Nekom, kateri je nad Njo. Ne z vašim vodstvom, ampak s svojim
vodstvom. In tako se prične povezovati do tistega dela, kateri je njemu najmočnejši.
Od tam se nekako potem energija v nekakšnemu spustu spirale prekrije nad vas, kot bi vi bili
jajček in iz Zgornjega dela se Njegovo vladno Bitje ali tisti Vladar spusti skozi energijo in vas
pokrije.
Takrat ne boste več dovzetni za manipulacijo nekoga, kateri vas želi podjarmiti.
Takrat boste pričeli najti zopet sami sebe. Strah bo izginil. Pričeli boste dobiti moč, da se
mu boste uprli, da mu boste povedali, predvsem pa, da boste jasno postavili svoje zmesi.
Kaj se zgodi s takšnim napadalcem?
Sam je predhodno že povezan in prepleten. Se pravi, on je žrtev.
Tisti, kateri delajo uroke in nadvladajo in manipulirajo, so že sodelujoči z bitji, kateri njemu
pogostijo.
UJETOST V DUHOVNOSTI
V duhovnosti je mnogo tega.
Nekateri mislijo, da so dobri, pa so zlobni, so zle energije.
V momentu, ko v življenju MANIPULIRATE oziroma duhovni manipulirajo z energijo in
uporabljajo uroke, razmišljanja, vstopajo v biopolje, pomeni, da jim nekdo pomaga. Ta
nekdo je že nekdo, kateri jih čuva in pazi. Pazi svoj plen. Tudi Sam bi ga, če bi bil na njihovem
mestu.
Zakaj?
Ker, ko ta oseba spozna, da je duhovno ujeta in da pride samo do enega polja in nič več
navzgor, se trudi in razteza po globini in se prične hraniti iz strani drugih ljudi. Zato
mnogokrat zaznate, kako vam vstopajo v biopolje.
Biopolje je tako eleganten vstop.
Vaše misli so tiste, katere vam postavijo, kaj boste naredili in se lahko že premaknete.
20

Zato nekateri tako hitro stresejo lovke na nekoga in ga že manipulirajo, ga že pridobivajo.
Potem pa v vas zbudijo dejansko strah, občutek, da vas je nekdo ujel, občutek, da ste ujeti,
občutek, da vam teče življenjska energija. Da ste vedno bolj šibki in vedno bolj prestrašeni.
In potem pričnete bežati. Kot tiste ovce, razpuščene, postanete.
Takrat postanete dejansko velika žrtev ali pa en velik plen za nekoga. Pa tako zelo
preprosto je.
TEHNIKA: KAKO USTAVITI ODTEKANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE (posnetek 01:10:10)
Ko čutite, da se vaša energija odteka, je zopet pomembno, da najprej vidite, kje odteka. Če
ne vidite, zaznajte, od kod odteka.
Ko zaznate, od kod odteka, samo pomislite na zlato energijo Zgoraj.
Vsi imate zlato energijo darovano, katera je shranjena okoli kronske čakre.

To energijo samo spustite v telo.
Direktno v telo, v predel, kjer čutite, da vam odteka
energija.
Ne jo razprševati. Znotraj jo skoncentrirajte v telesu.

Ko začutite, da žge ta energija, boste začutili, kako se zlivate in kot bi se limala znotraj, vam
prične limati prazen prostor oziroma prostor nekoga, kateri se je vpel v notranjost.
Takrat se prične energija stekati in se prav čuti rez, od kod je nekdo vstopil v vaše polje
oziroma do vašega telesa.
Ko imate to energijo znotraj v telesu spuščeno, kot zlato energijo, bodite z mislimi tam, kaj
delate. Takrat prav začutite bolečino. Pekoči občutek, ko je rana. Boli vas. Duši vas. Postane
vas strah. Prav čutite, da je nekdo ujel vas, da ste v krempljih, v rokah nekoga, kateri vas
hoče manipulirati ali nadzorovati.
Zato, ko stresate energijo v notranjost, jo gostite in se bo zlimala vaša
notranjost.
Nato morate samo spustiti energijo po rezu. Počasi. Kot bi vlivali živo
smolo, ko je topla. Veste, to kar ne pade znotraj, ampak jo stekate
postopoma, postopoma vse do ovoja. Do zunanjosti ovoja. Do konca avre.
In zaznali boste v trenutku, ko se avra zalima, prav zalima, kot smola se zalije, boste
začutili (vdahne) zopet umirjenost in izginil bo strah, izginila bo bolečina, izginila bo rana,
katero so vam naredili.
S tem si pomagajte. To je nekaj, kar je zelo preprostega.
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DAROVANJE, USTVARJANJE ZLATE ENERGIJE
Z vsakim druženjem dobite malo te zlate energije. Predvsem pa vam jo darujemo, ko ste na
kakšnih privatnih postavitvah. Ko ste na kakšnih takšnih postavitvah, vam vedno znova
naredimo energijo.
Zelo malo je ljudi, kateri jo zmorejo celo narediti, ohraniti. Kot otroci, kot novorojenčki, jo
imate vsi. Zato tudi sijete, žarite. In to je ta energija, katera se vedno znova steka preko vas.
Vendar, nič hudega, če ste energijo izpustili, izgubili zaradi takšnih ali drugačnih življenjskih
postavitev. Če ste res v ljubezni in v harmoniji sami s seboj, ste lahko tudi eden izmed tistih
posebnežev, kateri zmore narediti sam sebi novo zlato energijo.
Ampak, zlata energija se ne naredi z mislimi, ampak skozi dejanja, skozi življenja, katera se
tehtajo in se potem ustvarja polje, iz koder se potem prične tudi vrtinčiti ta energija.
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI UROKA NAD SEBOJ, NAD DOMOM (posnetek 01:13:42)
Če čutite, da imate urok nad seboj, nad domom, se pravi, nad nečem, kar je nad vami, je
enako polje lahko v pomoč.
Se pravi, da uporabite zlato energijo, če čutite, da se to pripenja na vas in zlivate energijo
in zalivate rane ali v prostoru.
DUHOVNOST JE ISKANJE SAMEGA SEBE, LASTNE RESNICE
Predvsem pa – v temu času je mnogokrat obhajanje. Bolj, ko imate kratek čas, če ste opazili,
tok dneva več ni 24 ur. Nimate več 24-urnega dneva, ampak dosti dosti krajši. Ne Bom se
sfokusiral na minutke.
Ampak, težava je v temu, da bolj, ko vas stiskajo v kot, da vam krajšajo čas, bolj se izteka
čas tistim, kateri so ujetniki. Zato vse pritiska na vas. Zato veliko je obhodov.
In več kot imate duhovnosti za seboj, bolj, ko ste prebujeni – vendar, duhovnost ni nič
drugega kot iskanje samega sebe, lastne resnice: »Zakaj sem tukaj? Zakaj je to? Zakaj je
ono?«
In v trenutku, ko se pričnete spraševati zakaj, zakaj, zakaj ali pa se prebudi želja po vrnitvi
domov, ste duhovno prebujeni. Takšen preprosti, »cute«, sladek izraz.
Vendar, ni več poti nazaj. Ne zato, ker ste vstopili v duhovnost, ampak zato, ker ste oddali
impulz želje in hrepenenja.
In ko se odda impulz želje in hrepenenja, se odzvanja do tam, do koder ste dorasli. Morda
celo do svojega doma. Kdo bi vedel?
Tudi takšni se tu in tam nekako zmorejo ustvariti.
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In vedno bolj vas žene nazaj. Vedno bolj se povezujete z nečem, od koder ste. In takrat, v
trenutku, ko se povežete s tem in se zbudi tisti klic, ko bi si kar vzeli življenje, tako močno si
želite ali hrepenite po vezi, po vrnitvi domov.
V istemu trenutku se odbije impulz nazaj in se od portala, kateri se je ustvaril ali kanala, od
vas, od nekako, v vzporedni, nasprotni strani, v globino vas steka energija kanala.
TEHNIKA: KAKO USTAVITI JOKANJE DUŠE (posnetek 01:16:15)
Takrat se odpre še večja bolečina zato, ker duša dejansko zaznava in se zaveda, kaj je
spodaj. Veste, kam bi radi šli, kam si želite iti. Velikokrat duša joče in si želi iti domov. In če
boste pozorni, boste celo opazili, kdaj duša joče.
Duša joče takrat, ko vi na nezavedni ravni nočete ali zavestni ravni nočete jokati, pa kar
jočete. Pa se sprašujete: »Pa kaj se mi dogaja? Pa kar jočem! Pa kar jočem!«
To je izraz, da duša joče. To niste vi.
In če ste takrat, v takšnemu momentu – to so trenutki, zmožni zapaziti, da
duša joče, samo misli usmerite na zasnovnika, na zasnovno, zadnje živečo
energijo, kar ste vi, čisto sami, se spustite navzdol, se obrnite v telesu in
pričnite zavestno iskati dušo.
Povezali se boste z njo in morda boste skupaj zajokali. Morda jo boste celo
potolažili in se šele v tistemu trenutku zavedali, da ste vi ključ rešitve vsegá.
Duša rabi vas. Vi ste njej srce. Vi ste njej impulz.
In če ste boljši, v tehtanju, od nje v zadnjemu življenju, se prelijete preko nje. To je vaša
največja zmaga, ko vi prelijete dušo in ste vi po zunanjosti in po občutku, kar ste bili v
zadnjemu življenju.
To pomeni, če ste povezani z magijo, boste tisto nekaj morda celo prelivali preko – samo za
trenutek, da vidite, kaj ste.
Vendar, če ste se prepletali z magijo in skozi življenje delali slabo, postali prepleteni z
bitjem, kateri vam je pogostil in vam je pomagal in vam bo še pomagal, pomeni, da se
boste na koncu koncev soočali tudi z bitjem, kateri vas je pogostil.
To bitje bo na samemu tehtanju, ko vas pride iskati tisto nekaj, do koder se odpre portal,
prostor ali sveti prostor vaših dejanj, ker vaša dejanja skozi življenje delajo vas veličastne,
velike ali pa zmotne. Kdo bi vedel, kaj bo nastalo iz vas?
SAMI SMO KROJAČI SVOJEGA ŽIVLJENJA
Vsi ste nekakšni krojači tegá. In če boste zavestno pazili, samo tukaj uporabljajte zavest, da
vidite, da pazite, da ozaveščate, da dejansko delate premike, da sebe dejansko zmorete
premakniti naprej, uporabljajte zavest, da si rečete: »To je prav. To ni prav! To si želim. To
si ne želim.«
A kako najti, kaj je prav in kaj ni prav? Zelo preprosto.
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Začutite! Samo čut, instinkt, tisto nekaj, kar vi znotraj sebe veste, samo tisto vas povezuje z
Bogom, z Izvorom, z Virom.
Ker
vi,
skozi
to,
postanete
enakopravni.
Zasnovnik
enakopraven
srcu,
enakopraven instinktu, se poveže v
bermud, v trikot.

Saj veste, vse v Vesolju je v treh točkah. Vse se povezuje na tri. To je najmočnejša energija
vsegá.
Oddajate dejansko – nastane kot nekakšna membrana časa in prostora.
Skozi to se zmorete pretočiti celo v Iskro Božjega Izvora, tisto nekaj, kar
imate izza ozadja zasnovnika.
Nekateri mu pravijo Božja Luč. Nekateri mu pravijo Vir. Nekateri mu pravijo
Tisto nekaj, kar ste v Izvoru bili.

Ni pomembno!
To je tisti praspomin, h kateremu se vi želite vrniti in biti enakopravni.
In ko skozi življenje, skozi zadnje življenje morete, zmorete enakopravno
zavibrirati svojemu viru ali odsevu, postanete portal. Postanete kanal.
Lahko izstopite. Lahko prehajate morda celo k Nam.
Kdo bi vedel, kam vas bodo ponesle vaše peruti vašega življenja?

K Nam ne prihajajo tisti, kateri se ukvarjajo z magijo, z zlobo, s hudobo. Preprosto zato, ker si
Mi ne želimo imeti takšnih. S takšnimi Smo imeli opravka. Izgubili Smo mnogo planetov.
Sestavljanje in povračanje nazaj v prvobit pomeni prebujanje in vračanje čistih energij.
Brez 26 planetov Smo ostali zaradi zavisti, neprivoščljivosti, zlobe ali tistih, kateri so se
hoteli okoristiti od Nas. In ko so se Naši planeti medsebojno rušili in nekako eksplozivno
odzvanjali, Smo izgubili marsikaj. In kar Smo postavili v milijonskih milijardnih letih nazaj v
prvobit, pomeni, da k Sebi vabimo in privabimo samo enake. Mi želimo med Svojimi in med
Sebi imeti Sebi enakopravne. Ne pokvarjene. Ne zlobne. Ne hudobne. Ne tiste, kateri kažejo
s prstom na nekoga: »Ti si kriv, da sem jaz žrtev!« To je nekaj, kar je osnova pri Nas.
Že skozi membrano časa in prostora se ne morete zaradi takih dejanj pretočiti k Nam. Mi
vam pomagamo na mnogih načinih, na mnogih prostorih.
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Ampak, ko se vi zavestno podajate v nadzor, v manipulacijo, da postanete odgovorni, da
postanete mali bogovi skozi magijo, skozi uročevanja pomeni, da morate stati za vsakim
dejanjem, kar ga storite ali postorite.
To pomeni, da skozi vsako plast vsakega trenutka, vsakega življenja morate zagovarjati in
uspešno zagovoriti vsako svoje dejanje.
BELA MAGIJA
Če ste beli mag, če se ukvarjate z belo magijo in da ste resnično prepričani, da je to tisto, kar
vi čutite, da nekomu pomagate in da je prav, da mu pomagate, boste zagotovo dobro
zagovarjali in se dobro pretočili skozi svoja dejanja.
To pomeni, da beli mag osvobaja. Vendar, na Zemlji skorajda ni čistih magov. To je
žalostno. Pa več ali manj se skorajda vsi okronajo za bele, bele mage, bele čarovnice, bele
vrače. Kdo bi vedel zakaj?
Kako vedeti, ali ste res tako čisti, tako iskreni?
Če se vam res smili v življenju vsaka bilka, vsaka mravlja, morda tudi kakšen sršen, če ga tu
in tam malce tresknete po glavi ali kakšen komar. To se že nekako malo oprosti.
Saj veste. Vsaka duša vas počaka. Tudi od insektov. Pa se potem naredi tehtanje. Ampak,
tako pač je.
Pomembno je, če vi kot mag ali nekdo pomaga nekomu res zato, ker je bil žrtev v temu
življenju, zato, ker ga je nekdo uročil in trpi, leseni, boleha in kriči, tedaj sme pristopiti in
sme pomagati.
Ampak je on tisti, kateri daje svojo dlan, svojo energijo, svojo postavitev zanj. Kar pomeni,
da bo on zagovarjal, zakaj se je zgodilo nekaj. In na tehtanju, če je res čisti čisti, poslan od
Neba za vas, za vsakogar, bo tudi takšen morda prešel skozi. Vendar jih je le en procent ali
še manj.
V življenju se nikoli ne okronajte, da ste nekaj, kar mislite, da ste. Takrat padate na celi
fronti.
Nikoli niste tisto, kar mislite, da ste! In veste zakaj? Zato, ker še svojega telesa ne poznate.
Kaj šele, da bi si upali stati za tem, kar ste.
Ko boste sebe malce bolje opazovali, boste predvsem zaznali, kako vas vodi neko bitje. Ali ste
duša? Ali ste prelitek? Ali ste vstopajoča se energija?
Morate najprej začeti pri tem – kdo ste kot zasnovnik? In od kod ste kot zasnovnik? In ko
to začutite, ko to živite, ko to hrepenite, da ste, je to tako težko, je to tako gorko, da
kričite, da jočete, zakaj je vse okoli vas hudo. Šele tedaj in le takrat ste res tisto čisto nekaj.
Nikoli drugače niste čisti!
Največja zmota vseh je, da vedno znova poudarjate: »Pa saj nisem nič naredil!«
Kdo bi vedel, zakaj ste v situaciji? Morda pa pomagate nekomu in ste mu odvzeli njegov
spomin? V trenutku pa, ko tekmujete, ko ste neprivoščljivosti, ste že v tisti prebuditvi, da
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svojo davnino ali davnino nižine, katero imate shranjeno v upepeljenemu delu podplata,
povlečete na sebe.
Kako živeti skozi življenje – ali se povezovati z Nebom ali se povezovati z Zemljo, ali se
povezovati s podzemljem, morda z Reko smrti, katera je večna uloviščna točka in zadnja
točka najnižje globočine, od koder ni rešitve in hkrati se povezovati morda z Najvišjo
Veličino vsegá, kar je Zgoraj, kar je nekaj, kar vam daje ljubezen in popolnost, je odvisno
od vas.
Od mišljenja življenja, od tegá, ali HOČETE nekaj in ZAHTEVATE nekaj, kjer je osnova za
uroke. In ko vi nekaj postavljate, je to že urok. Ko vi že misel date in jo podkrepite s
hrepenenjem, s srcem – srčnost pa je lahko tudi dobra ali pa slaba. Saj veste, kako vibrirate.
V različnih momentih, ko ste besni, ko ste jezni, ko ste nemočni, podprete ne z ljubeznijo,
ampak z zlo energijo in se delajo uroki.
Takrat vam zopet pogostijo enaka bitja kot je odposlana energija.
TEHNIKA: KAKO IZNIČITI, ČE SMO DELALI UROČEVANJE S PREDMETI (posnetek 01:28:21)
Če se uročevali s predmeti in čutite, da se s tem ne želite več pentljati, vedite, da se lahko
osvobodite dokler ste živi. Ne potlej, ko niste več živi.
Kako narediti?
Pogrnite morda nekakšen svitek ali kakšno svilo ali platno, ali karkoli, na čemer imate kaj
shranjeno. Ali nekaj, kar čutite, da je dobro kot podlaga. To je simbolično, kot plast, katera
se vam steka izpod podplatov.
Saj veste, podplati so najnižja točka. Se pravi, je rez.
In kot bi stali na steklovini, se povezujete z živo zemljo ali življenjem ali pa z
mrtvo energijo.
Spodaj so korenine. Tako kot pod travo so korenine. To je tisto nekaj, do
koder vi lahko sežete.

In simbolično ali prispodoba je tistega, kar vi pogrnete.
Na ta prtiček, karkoli, zložite vaše predmete, katere ste predhodno tudi že polnili, pa
praznili na lunah, pa uporabljali in delali karkoli. Morda tudi knjige urokov položite na to.
Ampak samo takrat, ko ste vi trdno prepričani, da ste pripravljeni na to, da izničite
oziroma, da ste pripravljeni na to, da se odrečete tej manipulaciji. Drugače tega ne delajte,
ker si boste naredili več škode kot pa koristi.
Nato vzemite kozarec čiste vode, izvirske vode.
In, zložene predmete imate tako ali tako pred seboj – vse, kar pač uporabljate. Če so
predmeti večji, naj bo tudi plahta večja. Predmeti morajo biti na plahti, na prostoru, katerega
položite.
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Vzemite kozarec, kjer ste dali izvirsko vodo, jo podržite
pred srcem, pred svojim obličjem.
Obdržite to energijo in začutite pretok energije skozi dlani,
skozi vodo, da se energija najprej vrtinči skozi ti dve plasti.

Ko začutite ta pretok, nič hiteti – ko začutite ta pretok,
zavestno položite pred srce in pomislite na povezavo srca,
se bo ta dvojna točka povezala s trojno točko srca in se bo
pričela spirala ne viti več tako (op. pokaže okoli roke in
kozarca), ampak tako (op. pokaže okoli srca), ker bo nastal
vrtinec in odboj.
Spirala se bo pričela odpirati ob vas, ob srcu – ne skozi srce, ampak tam,
kjer vam teče ta spirala, skozi povezavo dlani navzgor.
Na vrhu nastaja membrana, odboj tistega, kar vi šelestite, šepetate,
izgovarjate, mislite, si želite.
Z desno dlanjo podprite levo dlan in misli usmerite na ta občutek tega
pretoka.
Ko začutite, da ste odprti, pričnite govoriti, pričnite se kesati ali se
posloviti od vsegá, kar ste pritegnili k sebi.

Vendar, bodite res iskreni.
Ker, če ne boste iskreni, se bo odboj obrnil navzdol pod težo vaše neiskrenosti in vas bo
dobesedno, kot, da bi vam padel okoli vas, ga boste začutili okoli rok.
Prav pade, kot spirala, katera je navzgor, se sesede in vas ovije. To je prvi znak, da niste
iskreni. Če začutite to, prenehajte za tisti dan s tem.
In znova zaključite obred ali postavitev, da vdahnete, odložite sveto vodo in odidete proč.
Čez čas znova naredite – toliko časa, da zaznate, da je energija res zgoraj. Takrat ste res
iskreni. Takrat si res želite. Takrat se res kesate.
Povejte vse, kar vam leži na duši. Pokesajte se, zakaj ste uporabljali predmete. Poprosite
odpuščanja. Poprosite in se pokesajte, da ne boste nikoli več nič slabega naredili skozi
svoje pripomočke, skozi sebe. Poprosite, da vam bitja Zemlje, Zemlje in podzemlja
odpustijo, oprostijo.
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In če boste res iskreni, se ta kanal pripne na Nebo. Se
pripne izven vaše avre in se od Neba zgoraj odpre enaka
spirala in se ustvari takšen vrtinec.
Energija se po spirali vpne na zgornjo spiralo in nastane
vrtinec.

In ko nastane vrtinec, boste zaznali močno energijo v dlani.
Energija Neba se prične povezovati z vami in nastanete kot nekakšna turbina.
Okoli vas nastane kot bi vas izrezali in se Nebo spusti do vas. Zaznali boste prehod Nekoga in
prehod različnih Bitij. Takrat vas bodo res obšle tiste globoke, hvaležne energije. Začutili
boste ponižnost, tisto milino, predanost. To je tisto, kar je pravo, kar ste vi v osnovi.
K vam pridejo točno Tisti, kateri so vas iz Neba odposlali in skrbijo iz Neba za vas. Ne Mi. Ne
Lanjuška. Ne kdorkoli iz Naše ekipe. Ampak, najprej vaši.
Ko se ta energija zgodi in če ste res iskreni, bodo Oni mazilili predmete.
Vi pa boste v to vodo, katero imate pred seboj, dali afirmacijo, željo.
Vse, kar ste, se vpne v vodo. To si pomnite in zapomnite.
Obljubite in zaobljubite se, da ne boste več delali slabo in poškrofite s to
vodo te predmete.
Vode ne pijte!
S to vodo poškrofite sebe kot po sredinski plasti preko čaker. In vdahnite.
Prav zaznali boste, kako se preko čaker vdahne v vas.

Zaznali boste, kot da prašina iz vas razpada. Zaznali boste olajšanje. In če ste res se pokesali,
boste začutili, da ste ponižni in globoki.
Takrat odložite vodo in dejansko pogrnite predmete s culico ali s tisto zadevico, kar ste pač
položili spodaj.
V primeru, da je več predmetov in je premalo teh cotic, da bi pokrili, lahko uporabite belo,
svežo, drugo krpo ali nekaj, s čimer pokrijete.
Nato vse skupaj, s to rjuho ali s tem zavežite, tako, kot bi spravili v eno colo, coto, v en, en
takšen bonbon, zavežite in odnesite to ven iz stanovanja.
Odnesite nekam, kjer boste na ognju ali žerjavici, lahko to pokurili.
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Ogenj imejte morda pripravljen. Če ga nimate, dajte to culico nekam, v kakšen škaf in
pokrijte. Nekam, kjer je kot posoda pokrita, da bo energija ostala skrčena, da vas ne bodo
energije manipulirale.
Nato zakurite, pripravite – ampak pazite, da ne boste Mi naredili kakšnega požara! Pazite! To
morate biti dosledni. Ne delati to v kakšni, takšni peči! Rajši zunaj, na kakšnemu kamnu. Tam
zakurite.
Ko boste naredili velik krog, se pravi, s to žerjavico, položite potem te predmete in pustite,
da se to pogori.
Znate zaznati krike, poke in še marsikaj. Odmaknite se nekaj korakov proč.
Lahko posedite ob ognju in boste zaznali, kako vam bo iz notranjosti morda celo se nekaj
potrgalo, ko bo energija odposlana.
Ko bo konec vsegá, lahko to preprosto samo zagrnite z žerjavico ali s pepelom in pustite tri
dni in tri noči to čisto pri miru.
Nato vse skupaj poberite in odnesite nekam, kjer se lahko to odpošlje.
Lahko v smetnjak v pokopališču, se pravi, tam, kjer ima nagrobne sveče. Se pravi, tam, kjer
je mrtvo pokopališče. Tam odložite odpadke v kakšni, morda posodici ali kaj takega. To
odložite tam.
Nato se tudi tja več ne vračajte tri dni in tri noči.
In ko boste po treh dneh nekako začutili olajšanje in mir, se pravi, da boste začutili, da ste
tako kot spokojni, vzemite belo plamenico – nobene druge! Vzemite belo plamenico in jo
imejte pred seboj. Glejte v plamen te energije in jo poskušajte poistovetiti ali zadihati z
njo. Zaznali boste beli snop bele življenjske energije in mir. To energijo vdahnite (vdahne) v
sebe in znova zavrtite energijo tako, kot Smo predhodno dejali.
Energija se bo pričela vrtinčiti v spirali in začutite povezavo ali povezanost znotraj sebe, ker
se bo energija, tako kot Smo predhodno opevali, tudi razširila vse do avričnega ovoja.
Zapolnili boste vso praznino vsegá, kar je bila – ali pobrana ali izmaknjena, ali jo imajo druga
bitja v manipulaciji in ste vi ujetniki ali še žrtev nekaterih sil, je pomembno le, da pretrgate
niti za njimi.
Ko to naredite, se bo v vas nabral mir. Prav začutili boste znova ovoj in vakuum. In začutili
boste, da ste se znova vakuumirali nazaj.
Ko sveča gori, plamenica gori, ne jo upihovati. Pustite jo, da pogori. Ko bo pogorela, jo
zdrobite v plasti. Se pravi, ostanke zdrobite ali pa jo razrežite na štiri smeri, na štiri dele. In
nato vsak delež zdrobite v prah. Pojdite, se pravi, naredite kot ločene posodice in pojdite
na sveto pokopališče.
Pojdite na središče, približno, svetega pokopališča in začutite povezavo s pokopališčem.
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Nato stopite na en rob pokopališča – ni potrebno, ali sever ali jug, vzhod, zahod. Ni to
pomembno. Poskušajte iti k robu, k vogalu, k nekemu zaključku nekega dela in po kosih
podajte štiri dele teh zmesi.
To je tako kot pepel vašega dela.
In takrat, ko boste to naredili, se vrnite v središčni del, tam, kjer ste na začetku stali,
poskušajte zaznati to raztrganino, katera je v pokopaninah in v plasti, ker najmočneje se
čuti prav na svetemu pokopališču, boste zaznali morda prav plasti, kot bi pod koreninami
živega zelenja zaznali reko.
In od tam se bo pričela vaša energija postopoma, se pravi, tista energija, katero so bitja, ki so
vam pogostila, tudi izpustila iz globine in se pričela stekati in vračati nazaj.
Ko boste to naredili, boste začutili morda težino svojih nog. Nič se bati.
Stopite do svetega pokopališča, do roba prehoda. Ampak, to ne delajte sredi noči, ampak
delajte preko dneva. Morda do šeste ure, sedme. Zavisi do kdaj je sonce ali svetlobni krog
še na površju. Mora biti dan. Ne sme biti noč! Ne delati to ponoči. In ko Sonce tone, je to že
tako tako, je že morda skrajni čas, da to naredite.
Ampak, rajši preko dneva. Bolje se boste počutili.
In ko boste šli skozi vrata, se obrnite na koncu med vrati nazaj na sveto pokopališče in
potresite noge, kot bi pocepetali. Vsa prašina, katera se vas je oprijela, odpade.
Poklonite se, se pravi, grobišču. Poklonite se in se izrazno zahvalite vsem tistim, kateri so
bili ponižni, usmiljeni, da so vam vrnili, kar je vašega.
Nato odstopite iz pokopališča in se tja tri dni in tri noči več ne vračajte.
Takrat se potem energija nazaj vakuumira, ampak samo tisto, kar je vašega odprtega.
Zakaj na svetemu pokopališču se začuti prav to polje?
Ker so tam vaši rajni. Ker je tam vaša predhodna davnina. Zato je potrebno iti tja, da se ta
energija tudi zapre.
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI UROKOV, MAGIJE, PREKLETSTEV…, KI SO JIH DRUGI IZVAJALI NAD
NAMI (posnetek 1:43:08)
Če pa postanete žrtev in čutite, da ste žrtev, pa lahko po enakemu stanju naredite tudi
odvezo. Se pravi, da vi veste, kdo vam je naredil magijo, urok ali prekletstvo ali karkoli
drugega je pomembno, da morda njegovo sliko, morda njegov predmet, morda nekaj, kar
je od njega, daste na en prtiček, na nekaj, kar je vam čistega in svetega.
Položite njegovo sliko, ampak tako, da je obrnjena z obrazom navzdol, da ne gleda v vas,
da jo obrnete naokoli.
In enako naredite z vodo. Enak postopek. In nato poškrofite. In zavijte.
In zopet enaka, enak obred. Se pravi, da pokurite in da pepel potem tudi odnesete. In
potem ves ta postopek se naredi enako.
To je tisto, kjer vi lahko sami sebe odrešite na mnoge načine in si olajšate marsikatere smeri.
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TEHNIKA: KAKO IZNIČITI ENERGIJO PREDMETOV, KI SMO JIH PRINESLI IZ POKOPALIŠČ
(posnetek 1:44:16)
Nikoli in nikdar pa ne nosite iz pokopališč nekaj domov. To pa delajo tisti, kateri se
ukvarjajo s črno magijo, kjer pobirajo predmete ali nekaj izpodkopavljajo, da morda
pobirajo celo žebljičke ali karkoli iz pokopališča in nosijo domov za uporabo v določenih
postopkih, da lahko škodujejo in delajo nadzor.
V primeru, da ste tudi eden izmed tistih, ki imate nekaj, kar ni prav, da imate in VESTE, da
ne smete tega imeti, zopet naredite enako.
Se pravi, zopet enako s prtičkom, s kuriščem in potem odložite. Se pravi, ves pepel in vse,
kar je ostalo, tja, na sveto pokopališče. Se pravi, in naredite celi ritual.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE PODTAKNJENIH UROČENIH PREDMETOV ali TEKOČIN (jajce, polita
tekočina pred vrati, na parceli, na avtomobilu…), posnetek 1:45:14
V momentu, če se zgodi, da vam je nekdo nekaj položil pred duri, vam nekaj položil kot
jajce, vam je nekaj pretočil kot tekočino pred vrati, na vaši parceli ali vašemu avtomobilu
in veste, da ste uročeni, si pa lahko pomagate zelo zelo preprosto.
Če najdete jajce, je to dobro, ker lahko ga izničite z žganjem.
Če ne najdete jajca ali da je karkoli razlitega in veste in čutite, ali pa najdete karkoli, kar je
zvitega, zakopanega, zapisanega, ali pa tudi, če ne najdete, lahko naredite sledeči odročni
odtok:
Vzamete jajce, ga podržite pred seboj – na srcu, pred srcem.
Zopet začutite povezave jajca – dlani – srca.
In ko začutite utrip srca, boste začutili povezavo življenja. Jajce je življenje.
To je osnova. To je vse, kar imate tudi vi sami. Enako z enakim.

Prosite milosti in čuvajstva, da vas čuvajo, da vam pomagajo, da se predajo za vas in da
vam očistijo prostor, dom, okolico – kjerkoli imate pač nekaj narejenega.
Ko se energija stopi v notranjost jajca – to jajce lahko položite pred duri, vendar dajte v
stekleni kozarček, položite to jajce in ob njem prižgite tri plameničke. Vsaj za nekaj dni. In
ta energija bo vlekla na sebe vse, kar se je razlilo preko doma, vse, kar je pretočeno,
zakopano, morda žrtvovano, bo jajc povlekel na sebe.
Tega jajca ne pojejte! Da ne boste naredili takšne nevšečnosti!

31

To jajce, skupaj s plamenicami, odnesite na obronek reke. Tam, kjer teče
reka.
Položite jajce tako, da teče reka preko jajca. Voda mora dreti preko jajca.
Ali pa izvirska voda, da teče. Pač, malce časa si pač morate vzeti, da to
zaključite.

Ne držite jajca direktno v vodi, razen, če čutite, da si tako želite. Vendar, Jaz bi ga držal rajši v
stekleni posodici.
Pomembno je, da voda teče preko jajca.
Takrat bo voda sebe zapolnila oziroma na sebe povlekla vse, kar je jajc znotraj vsegá imel.
To pomeni, da ko daste jajc v vodo, tako kot bi svoje telo prečistili preko Vodne Sirharjune.
Saj veste, vaše telo je vodna osnova, zato s tem, ko čistite in vlečete jajc, vlečete tako, kot bi
uporabili jajc za prispodobo vaše materije. Vaša materija vleče vse na sebe. Iz vaše materije
se vse prenese na jajc. Ko jajc potopite, se bo spirala jajčna energija, se bo spiralo vaše telo –
se pravi, delate duplikat ali svoje čiščenje.
In ko naredite to, naredite sledeče:
Vzemite pokrovček, rahlo zaprite in iztočite vodo iz kozarčka, skodelice, karkoli pač imate.
Nato jajček dobro zaprite. Če se vam stolče, nič zato. Samo zaprite. Morda imate kozarček
od kakšnega vlaganja ali kaj takega. Zelo preprosto. To dobro zaprite!
Energijo, katero ste ujeli, ne odpirajte več!
Tako se lovi tudi duhove, duše, energije. To znajo čarovnice. Ja, mala šala za to, kako ujeti
duhá. Ali pa tudi vas!
In ko imate jajce na takšni strani ujetega, ga nesite nekam, kjer ga boste zakopali. Morda
na sveto pokopališče. Ampak, Jaz ga ne bi ravno nesel na sveto pokopališče. Nekam, morda
ob reki.
Izkopljite kakšno takšno jamico, da gre kozarec za dvojno globino ali jajc za
dvojno globino kot je sam in ga obrnite tako, da bo pokrovček obrnjen
navzdol.
In ko ga boste položili znotraj, bo on šel ravno v takšno globino, kot segajo
korenine trave.

Se pravi, vaša trava ima določeno globino korenin. Se pravi, in dobro je, da gre pod to
korenino.
In ko boste vi zakopali, boste dejansko začutili, ko boste to pokrili in zagrnili nazaj in ko se
boste odmaknili, boste začutili, kot bi vas slekel nekdo in vso nesnago, katero imate v sebi,
ste povlekli morda na telo, so vam naredili nekaj slabo, se bo vpelo na ta jajc, na ta
prostor.
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Tja se ne vračajte več. Prav pozabite na ta prostor, kjer ste bili. Poskušajte pozabiti. Ker
ponavadi ni nekaj dni – nekaj tednov ali nekaj let se kotali tam energija. Za drugega je
nemoteča. Jo niti ne zaznava.
Enako pa se odzvanja na vas, če bi prišli na isti točkovni del kot ste to zakopavali. Tako, da se
temu preprosto izognite.
Doma poglejte, če morda najdete ali pa ne, predmete, kateri so bili napolnjeni ali pa voda, če
je bila polita. Ali pa žegnana, blagoslovljena, karkoli, se pravi, ste vi preko tekočine, jajca, kjer
ste stekali, očistili svoj dom, očistili vse.
Tako boste začutili, kot, da bi se ovoj nesnage zlil na jajc in tako se bo tudi nekako potem
naredila zaključna faza.
Saj veste, tiste tri svečke ali plameničke, katere ste imeli, boste pa morali odnesti na sveto
pokopališče.
Ampak, da ne boste delali nesnage, boste zdrobili to v prah.
Prah pa boste odnesli na en zapuščen grob. Ne na domači grob. Ne na tuji grob. Poglejte,
kje je zapuščeni grob. Ali pa skupinski grob vzemite. Tam je močna energija in se hitreje vse
skupaj stransformira v globočino.
Posujte prah te zmesi v nekakšno spiralo. In to je tako malo. Predvsem, če boste uporabljali
čajne svečke ali plameničke, včasih ne ostaja skorajda nič. Tako, da ne bo nesnage na nekem
grobišču. In prahec, katerega boste posuli, je res minimalen.
Ta se bo stekel v globino zemlje.
In ko boste naredili spiralo, naredite sledeče okoli spirale:
Z levo dlanjo na levi, z desno, tako ob spirali, se rahlo naslonite ali
dotaknite zemlje in poprosite odpuščanje vsegá, kar ste kdaj koli v
večnosti vi sami naredili komurkoli, naj se tukaj, preko tega prahu ali
prašine ali svetlobnega sijaja – zavisi, kaj boste uporabili, izrazite se od srcá
– izpusti od vas.
Morda boste zaznali kot kakšne rokavičke, kot bi vas nekdo hotel sleči. Vam pobere
energijo, katera se je oprijela na vas.
Tako se boste nekako odrešili.
Ampak, bodite pa zelo previdni in pozorni da, če ste naredili slabo drugemu, ne delajte več
slabo. Ker že sama misel ali skušnjava je lahko velika zanka za vas.
Vi pa, če ste si nekako pridobili urok, prekletstva, magije, karkoli na vas, pa se na ta način
lahko očistite ali osvobodite.
Načinov čiščenja je veliko. Vendar, predmeti imajo čudežno moč.
Jajce se uporablja vedno v urokih. Razen, če jih imate radi na oko in jih jeste tako, malce za
dobro jutro ali pa za lahko noč.
Vendar, pomemben je namen.
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Jajce ima osnovo vsegá, kar imate znotraj, zato ga lahko uporabljajo v čiste namene ali pa v
slabe namene.
Ampak, verujem, vem, zaupam, da v slabe namene vse to ne bo šlo. Ker v momentu, ko
nekdo z zavestjo, zavedanjem in s popolnostjo ve, kaj hoče, kaj dobi in dobi dejansko
informacije na dlani in da naredi slabo – potem ne bi želel biti na njegovemu mestu! Vendar,
sami se zavestno odločajo, odločate in se bodo še marsikdaj odločali vsi za sebe.
ČE SMO SRČNI in ISKRENO PROSIMO, SMO PRI ODSTRANJEVANJU UROKOV SLIŠANI IN
USLIŠANI IZ NEBEŠKIH SMERI
V življenju uporabljajte srce, srčno osnovo in nikoli ne boste ničesar zgrešili.
Če čutite, da ste uročeni, če čutite, da prihajajo bitja, mrtva bitja, rajna bitja, si lahko
pomagate s preprosto željo ali hrepenenjem k Bogu, k Božanstvu, k Stvarniku, k Izvoru, k Čisti
Energiji, k Čisti Luči. Karkoli uporabljajte – le, da je iz notranjosti usmerjeno Navzgor.
Od trenutka, ko se odnese žarek svetlobe, prošnje ali rotenja od vas, se pravi, je odvisno,
kakšna globina tegá bo presežena. Oziroma, saj veste, srčna energija se razteza glede na
to, kakšni ste. In v enaki meri kot hrepenite, si zaželite, se odzvanja energija ali las navzgor.
Od tam dobivate tudi pomoč.
TEHNIKA: PREKO PROŠNJE, HREPENENJA SI POMAGAMO TUDI, KADAR NAM STRAŠI V
STANOVANJU, KADAR SMO NAPADENI S STRANI BITIJ
Tako, da, če se vam dogaja, da v stanovanju vam straši, plaši, prihajajo hladna bitja, najprej
pomislite na to, kje vse ste bili.
Včasih iz pokopališč prenašate mrtve. Včasih imate predmete od mrtvih. Odmaknite jih.
Kadar pa vas bitja napadajo, vas strašijo, vas postane strah, se sredi noči v tesnobi in
grenkobi zbujate, pa to niso le sanje, ampak je čas in prostor, kateri je pripet in kateri se že
pripravlja – ali za vstop ali za pobiranje ali za osvobajanje.
Kako si pomagati?
Preko prošnje, hrepenenja.
TEHNIKA: ZAŠČITA – ZAPIRANJE SAMEGA SEBE S STEKLOVINO (posnetek 01:56:39)
Lahko pa se preprosto tudi zaprete. Možnosti imate veliko.
Steklovino, katero lahko vsakdo začuti, če samo dlan obrne navzgor in
vzdigne roko nekako v tej višini, se zaustavi energija.
To je rez te steklovine ali ta stekleni zid, katerega na nezavedni ali zavedni
ravni spustite ali spuščate, če vam nekdo ni všeč, vam nekdo ni ljub in
poskuša vstopiti v vaš intimni prostor, se ta steklovina spusti.
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In zato nekateri velikokrat opevajo, da ste si ustvarili zid in jih ne spuščate skozi, da ste
hladni, kot bi bili na drugi strani brega. Da! To je nekaj, kar lahko uporabite kot ščit tudi sredi
noči. Predno zaspite se ozavestite tegá.
Če vam je ljubo, se lahko zaprete s to
steklovino spredaj, pod podplati, izza
hrbta, kot bi šli v jajc.
In zopet ustvarite energijo.

TEHNIKA: ZAŠČITA – PREPLETANJE ZLATE ENERGIJE V OBLIKI DNK VIJAČNICE (posnetek
01:57:39)
Še močnejša vez zaščite pa je, da si
okoli kronske čakre, če imate zlato
energijo, spletete nit kot DNK preko
telesa, vse v podplate – na levo stran,
v podplat eno nitko, v desno stran,
tako ob gležnjih, v notranjost, pa
drugo nitko.
Tako, da se po stopalih, po podplatih dejansko naredi vraščena korenina –
na eni in na drugi strani.
Ne smete pa poganjati korenin skozi podplate.

In kaj se zgodi?
Ko vi zaprete, vi najvišjo frekvenco – če nimate zlate, pa vzemite belo
energijo in jo zlijte preko sebe, vse do podplatov in v podplate, da sebe
zaprete. To je zelo velikega pomena.

In nato se ovijte v jajc. Boste videli, da boste mirno spali. Boste zaznali, da je izven vašega
dometa nekaj ali se pa morda premika. Ne bo pa se dotikalo vas.
Tako, da si na ta način lahko vsekakor pomagate.
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TEHNIKA: ZAŠČITA PRED RAJNIMI in BEGAVČKI (posnetek 01:58:48)
Če pa vas obhajajo rajni ali mrtvi, ki so kdaj koli delali urok in vam želeli slabo in jih
nekateri celo opevajo, da so morda vampirji energije, življenja ali da so bili res zlobni in vas
obhajajo, pa vam ne bodo pomagali neki sveti križi ali kaj takega, razen, če res verujete v
to, da vam krščanska cerkev ali katerakoli cerkev, verska pripadnost, zmore pomagati.
Tukaj je verska pripadnost lahko dosti močna, če vi stojite za tem.
Se pravi, če ste vi, na primer krščenec neke inštitucije, neke vere ali verovanja in čutite z
njo, je ta moč nasprotnega vala lahko zelo močna in jo pokoristite. Porabite jo. Naj vam
pripravijo sveto vodo. Naj vam blagoslovijo stanovanje. Naj vas blagoslovijo, če tako
čutite. Ampak, samo, če ste enostno ene celote z religijo, s katero dihate. Drugače ne
delajte tegá, ker boste prevodniki in boste nekako čistilci.
Zato res poslušajte sebe. Ne druge! Sebe – kaj čutite in to tudi naredite.
V primeru, da takšni prihajajo k vam, lahko cerkev, verstvo ali verovanje, preprosto
maziljenje, ali kakšna sveta maša ali usmerjanje misli, da nekdo odide, ima lahko zelo
močnega pomena, ker se na ta način duh odmakne in zlije nazaj v svoj prostor.
Kadar pa vas obhajajo BEGAVČKI in vas napadajo, zato, ker so morda, morda po rodovih
nazaj naredili slabo in imate družinsko karmo ali ste eden izmed tistih srečnežev, kateri je
najšibkejši člen ali najbolj pomemben člen, ki čisti karmo družine in družinskega vejevja po
magijah, pa veste, da ste vi žrtev nečesa, kar so vaši predniki naredili in prihajajo k vam in
vas obhajajo, vas motijo, vas postaja strah, pa si lahko pomagate zelo preprosto:
Prižgite plameničko pred seboj in prosite, molite in res iz srca JIM ODPUSTITE in jih
poprosite, naj se odmaknejo v svoje prostore, v svoja domovanja. Ne v dom materičnega
življenja, ampak v svoje postavitve.
Če čutite, da niste dovolj močni, poprosite bitja, ki so nad vami, da poskrbijo za njih. Oni
vas vsaj za določen čas lahko odmaknejo.
TEHNIKA: ČIŠČENJE MAGIJE, PREKLETSTEV, UROKOV, KI SE PRETAKAJO SKOZI ŽIVLJENJA NA
NAS ALI NAŠE POTOMCE (posnetek 02:01:33)
V momentu pa, da se vi res odločite, da boste vi zavestno počistili in zaključili nekaj, kar se
kot prekletstvo ali uroki vršijo ali pretakajo skozi življenja, skozi postavitve, pa lahko si
pomagate zopet z jajcem.
Vzemite belo plamenico. Naj bo visoka.
Steklen kozarček, v katerega daste jajček. Lahko pa samo preprosti
podstavek, v katerega jajčka daste, ko ga potolčete za, na odrez glavice, ko
potonkate. Kako se pravi? Mehko kuhano. Dobro. Se pravi, ko mu glavico
odrežete, v takšen lonček ga dajte.
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In kaj naredite?
Ko imate to pred seboj, se usmerite na pleksus.
Začutite vez globine in globočine.
Začutite, da raste ta energija in jo povežite z jajcem, s to
čisto energijo.

Zaznali boste znotraj kot lasek, kateri se poveže z vami.
Saj veste, ti oplojeni jajčki imajo tako kot malo pikico znotraj, bolj vidno in
ta energija se poveže z vami. Predvsem, če je jajček oplojen in je takšna
bela pikica ali pa črna pikica znotraj, se pravi, s tisto središčno točko se vi
poskušajte povezati.

Od tam poveznite energijo na sebe in takrat boste lahko prosili in izdali
misel in se bo vse, kar je nad vami, kar je v vaši notranjosti, po lasku
pretočilo v jajček.
In vso gorko bolečino vseh predhodnih masakriranih področij – dobrega,
manj dobrega, tisti, ki so povzročali, morda tisti, kateri so bili ujetniki in
žrtve, lahko na ta način vse breme ali vso breme pretočijo na jajc.
Takšnega jajčka ne skuhajte in ga ne potolcite in ne pojejte.
Ampak, takšno jajce odnesite ven in ga živega, celega pokopljite – ali ob svetemu
pokopališču ali na pokopališču. To pomeni, da ga nekam na obronek, kjer ne bo nikogar
motilo, pokopljete.
In ga zakopljite tako, da mu pokrijete, da ga pokrijete z zemljo. Ampak, ne ga poškodovati.
Poskušajte skopati jamico in ga položite v notranjost in ga tako posujte, da bo ostal
mehek. Takšen, celi mora ostati.
Narava bo naredila svoje. In ko bo narava naredila svoje, ko bo pričelo prhneti, boste prav
čutili, kako iz vaše bližine se dobesedno odmika polje. Tako kot bo jajc razpadal, tako bo
razpadala pretočena energija karme, urokov, magije in vsegá, kar je bilo preneseno na vas
ali na kakšnega potomca.
TEHNIKA: ČIŠČENJE MAGIJE, PREKLETSTEV, UROKOV, KI SE PRETAKAJO SKOZI ŽIVLJENJA ZA
DRUGE (družinske člane ali za koga iz rodbine), posnetek 02:04:41
Enako lahko naredite tudi, če se zgodi nekomu v vaši družini ali v vaši rodbini. Vi lahko
enako naredite to vez.
Razmišljate o njemu in poprosite, da se veja ne pretaka naprej na vašega potomca.
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Zelo težko boste naredili na kakšno teto ali strica, ker ste vi starejši. Ampak, vi lahko
pomagate mlajšim. Morda tudi starejšim, če čutite, da oni niso zmožni kaj takega narediti.
Ampak, vedno bodite z mislimi pri tem, da prosite in da ste iskreni v svoji molitvi, prošnji in
da zaznate, kako se breme, težina prenese na samo drugo telo.
KARMIČNO LUŠČENJE
To je tako kot Mi, ko delamo karmično luščenje. Vedno znova iščemo tisto
najnižjo energijo, osnovo in jo pretočimo iz telesa. Se pravi, ko od vas se
pobira, se pretoči v To Telo.
Od tukaj se pobira in se nekako polovi in se podaja na plamen.

Tako se menjavajo in zapolnjujejo duhovi. Duhá napolnemo ali ga pretentamo, da ga
napolnimo s svečastim stanjem.
Če pa ima v sebi zapis materije, pa se bo vedno znova pretakal na najnižjo točko. In tako
njega ulovimo.
In ko Mi najnižjega duhá ulovimo pomeni, ko prinesete plameničko, prenesete duhá in se kar
vse od vas prične luščiti. In se potem tam poskrbi tudi za bitja. Tako zelo preprosto Sem
opeval. V resnici je še mnogo dela glede tegá. Ampak primerjava, da veste, kaj in kako se
tukaj dogaja.
Plameničko, ki je bila pred jajcem ali oziroma za jajcem pustite, da pogori.
Mora biti malce večja, tako, da je večja od jajčka. Vzemite kar kakšno večjo,
konkretnejšo – vsaj malo, kakšnih 10 centimetrov, da je res močna energija.

Nato dajte to svečko – preprosto zavrzite nekam na pokopališču, v tiste smetnjake ali
kontejnerje ali tam, kjer imajo te energije. Ni jo potrebno zakopati.
Zakaj?
Ko jo oddate v to energijo, bo ona sebe pomešala v polje. In to je tisto, kjer se potem, po
drugih plasteh, odvija in dela in pomaga na vaših nivojih.
O BITJIH GLOBINE
Mnogo je vsegá, kar bi lahko opevali, kar se tiče magije ali uročevanja. Zato bi vam predvsem
šele prišepnil:
Bitja globine niso nikoli bitja, katere bi si vi upali nekako upali pogledati. Morda nekateri
pripadniki želijo biti pripadniki določene vrste. Vendar tisti, kateri imajo čut ali sočut, niso
nikoli pripadniki, da bi želeli biti v povezavi s spodnjo plastjo.
To niso človeške podobe! Morda človeško podobo prevzamejo samo za trenutek, da vas
pretentajo.
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Saj veste, energija je igra besed. Je igra energije preoblikovanja. Energija je misel, katero
lahko preoblikujete, zgnetete, izostrite, razblinjate, delate z njo, kar pač želite.
Tako, da res čutite, kaj si želite, ker skozi to boste pomagali sebi zgraditi najprej sebe in
potem pomagali tudi svetu okoli sebe predvsem očistiti.
In nikakor se ne povezujte z globino Zemlje, če ne čutite, da ste del tegá.
Tisti, kateri pa so del tegá in so že iz večnosti ujetniki njih samih, pa je potem igra. Če želijo
nadaljevati, lahko nadaljujejo, izoblikujejo.
TEHNIKA: IZNIČEVANJE DELANJA UROKA – JAJCE Z JAJCEM (posnetek 02:08:39)
Dobro, še nekaj So Mi prišepnili:
Če se kdaj zgodi, da nekdo dela urok z jajci in veste, da se dela z jajci, enako naredite.
Jajc postavite pred seboj. Prižgite plamenico in usmerite vse, kar je bilo narejeno na jajc ali
karkoli usmerite v sam jajc. In se bo tudi pobiralo.
Na koncu, na vrhu jajca, vzemite žgočo, žgoči žebljiček ali kakšno takšno, saj vsak pozna –
žebelj kot žebelj, katerega zabijete ali nekako zarivate nekam v steno.
Obdržite ga in ga pregrejte, morda na sami plamenici, katera gori in ga z vrha znotraj
potisnite v notranjost tako, da se naredi luknjica. In vse skupaj pokopljite.
Kar pomeni, da se bo vsa energija, katera je bila slaba odposlana, ujela v grobišču toliko časa,
dokler tisti, kateri je delal urok, ne bo nekako odrešil in prišel sam počistiti svoja bremena ali
spomine.
Saj veste, vsak zapis, vsaka energija je samo spomin. Lahko je dober, lahko je slab. Zavisi od
vas ali od vsakogar.
Jaz verujem in zaupam v vas, da ste dobri, da ste pošteni, da ste iskreni, da ste ne
tekmovalni, da niste neprivoščljivi, ampak, da se radujete za vse in za vsakogar. Ker to je
smisel življenja. Na ta način ustvarjate boljše življenje, boljše pogoje, boljše potomce. Boljše
ali najlepše – tisto, po čemer hrepenite ali pa si pravzaprav tudi želite biti.
Saj veste. DAM – DAŠ. Kar dajete, tudi sprejemate.
In z dvigom kolektivne zavesti boste vsekakor lahko mnogo pripomogli k lepšemu jutri, k
boljšemu in zdravemu življenju.
Sedaj pa, da ne Bom nekako predolg, Bom Jaz zaključil ta prvi delež. Potem bomo imeli malo
kratke pavzice. In nato Bomo nekako tudi odgovarjali še na kakšno vaše vprašanje, če vas bo
gnala radovednost.
Pozdrav.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Jasara.
Takole. Žal, danes malce hitimo, tak, da se tudi iz Naše strani malce opravičujemo. Vendar,
Lanjuška mora iti nekam s hčerjo, ker so včeraj malce tekmovali v zadnjih dnevih. In to je
pravzaprav bistveni izgovor, da Bomo pošteni in iskreni. Vendar, kakšni so rezultati, žal, ne
Smem opevati niti mamici niti komurkoli drugemu, ker ne bi bilo pošteno do nikogar.
Vendar, držimo pesti, da bodo dobri. (ploskanje)
Vsekakor, en lep, topel pozdrav znova nazaj. Drugi del je namenjen pravzaprav vam, vašim
vprašanjem. Tako, da, kar z besedo na dan. Kdo bo povprašal prvi? Vendar vas ponižno
prosim, da se držite tematike ali področja, katerega Smo pravzaprav tudi odpirali. Kar izvoli.
Kdo bo prvi povprašal?
»Prav lepo pozdravljeni. Iskreno se vam zahvaljujem, da sem, da smo. (Jasara) Zanima me
glede uročevanja v familiji. Če lahko na kratko malo: starši – otroci, pa v partnerstvu mož –
žena. Iskrena zahvala že vnaprej.«
Jasara. Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
Kar se tiče uročevanja je vedno tako:
Ko nekdo, nekaj v družinskemu rajonu, področju ali veji, naredi slabo – tako ali drugače, ali
naredi urok, magijo, prekletstvo.
Prekletstvo ali ukletstvo je pravzaprav tisto, kjer se pretaka skozi generacije in ujame in
polovi generacijske veje, tako, da se ne konča pri vas, ampak v vašemu vejevju. Če nimate
potomcev, gre v vaši krvni skupini naprej. Torej, brat – sestra, mati – oče.
Če ste edini živeči in živite tukaj kot zadnji izbranec v neki družini ali rodbini, se lahko
prenese na nekoga, katerega imate ob srcu kot partnerja.
Če nimate niti tega, se prenaša na naslednji rod. Greste v ponovno rojstvo z vsemi
odgovornostmi, z vsemi postavitvami, katere ste tudi postavili. Tako, da na to morate biti
pozorni.
Vendar, kadar so ukletstva, to zajame celo družinsko vejo.
To pomeni, da ko ena glava pade, se energija pretoči na drugega in pokosi. Ukletstva ali
prekletstva so bila že po vaših zemeljskih zakonih prepovedana. To je dosti težje kot magija.
Magija je nekaj, kar odpošljete – enega. To pa je nekaj, kar je kot rodbina.
Velikokrat se dogodi oziroma ste zagotovo tudi prebirali in brali in tudi zapazili, da se v eni
noči ali v nekaj dnevih pomori cela družina ali rodbinska veja. To so prekletstva. To so
ukletstva. In dokler zadnja veja ali zadnja kapljevina energije ali duhá v nekomu živi, točno
tam, kjer je razlita energija od tistega, kateri je delal urok, se pravi, se tudi sprejema,
povezuje in prepleta. Po žrtvi, če jo dobi žrtev ukletstvo ali prekletstvo, se vedno znova gre
po generaciji in se zajame celo družinsko vejo.
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Kadar nekdo kot dela prekletstvo, ne magijo, ampak prekletstvo in ukletstvo, pa pomeni,
da bo žrtev vsegá in da bo odgovoren za vse in za vsakogar.
In ne le to!
Takšna oseba nikoli več ne dobi ponovnega rojstva, ampak dobi priložnost, da postane
vodnik, zvodnik iz globine. Kar pomeni, da vodi nekoga, kateri se reinkarnira, postavlja v
ponovno rojstvo in skrbi za nekoga, da bo dobro prešel skozi. Kot bi gledali smrti v oči vsak
trenutek, vse življenje. Si predstavljate, kakšen pekel je to za nekoga?
Kadar pa se zgodi, da nekako nekdo umre v času uroka in uročevanja, da sile zla poberejo
dušo ali duhá, pa običajno se taka energija nahaja v spodnjih predelih, kjer so ukletstva.
Vendar, o tem rajši ne bi.
Kadar se dogaja magija ali kadar nekdo nekako ustvarja magijo, potem že v času tega
življenja prične čistiti, ustvarjati in preizkušati.
To je tisto, kar Sem na začetku tudi predhodno opeval. V prvemu delu Smo govorili, kako
nekdo pogosti, kako nekdo pomaga, kako nekdo pristopi. Se pravi, se pa potem soočenje z
vsemi temi bitji tudi prične.
Kdaj je osvoboditev iz rok magije ali tistega, kateri vam je pogostil?
Ko vam zadnja duša v njemu odpusti.
To se pravi, tistega, katerega je ujel, mu mora odpustiti vsaka duša. To se ne dogaja nekako
na stopnji tistega, izven zemeljskega ali ko ste v rajnemu svetu. Tam se zgodi samo dogovori,
ker spomin se spreminja samo tam, kjer se ustvarja. Torej, v živemu življenju. In ko vi pridete
na tehtanje v živo življenje, se tam potem poplačilo tudi zgodi. Energija življenja ali
vstajenja se potem zaključijo oziroma magija dokončno pade, ko nekdo bi moral v
ponovnemu delu ponovno narediti ali pa postane žrtev in se na ta način nekako izravna.
Vendar, vsak spomin, vsako bolečino je potrebno spremeniti iz trpljenja v srčnost. To
pomeni, to je tisto nekaj, kot prašina, kot duh od duhá, kar ostane od vas.
Ker imate ustvarjenega duhá kot duh energije, imate ustvarjen spomin, se potem zliva tudi
podoba, se zliva srčnost, se pravi – vse v enemu paketu lahko ohranite, kar ste v določenemu
življenju vzgojili. Vzgajate pa izključno le tam, kjer je nekako dostopnica, da lahko vzgajate
energijo. To pa je v živemu življenju, v materiji.
Ker, ko ste izven materije, je spomin že ustvarjen. Samo podoživljate in se vrtite v
začaranemu krogu.
Izvolijo.
»Lep, srčen pozdrav vsej vaši Veličini, Naši mogočni Lani. (Jasara) Imam eno vprašanje. Z
uroki in z magijo se vpliva tudi na to, kako se ljudje obnašajo, ne. In zdaj bi jaz vprašal,
kam pa to sodi hipnoza v vsej svoji obliki? Hvala.«
Hipnoza je pravzaprav, če je človek res bolan, morda pridete do nekega vira ali do izvora, kjer
lahko sežete v osnovo nečesa, kjer se je nekaj dogajalo. Strah, bolečina, katero lahko nekdo
41

prenaša. Morda beg pred utopitvijo, beg pred plavanjem, beg pred vodo, pred čemurkoli; ali
strah pred določenimi živalmi, pes, ugrizi, je samo zato, ker se je nekoč nekaj dogajalo. In
takrat imajo posamezniki, kot človek, kot človeška rasa, posamezniki kot ljudje – kako naj se
drugače izrazim, kot skupina, lahko velik strah. In to kar prenašate. Ali pa strah pred
utesnjenimi prostori.
To pomeni, da skozi hipnozo, če so seveda ljudje tisti, kateri vodijo, res ne nekaj priučeni,
ampak DIHAJO s posameznikom, sposobni njega dati v hipnozo, iti s svojo energijo skozi
njega in ga zapeljati v davnino, v preteklost, z njim pogledati, se pravi, njegov zapis in
njega zavestno premakniti nazaj, v sedanji čas, da ga osvobodi vseh preteklih duš, energij
in vseh vodilnih, ima veliko možnost in priložnost, da je takšna hipnoza lahko zelo zelo
uspešna.
Ker velikokrat se največje težave dogajajo, ker skozi hipnozo spolznete v čas. Tam imate
svoja bitja, svoje spomine, svoje življenje v tistemu dogodku, dejanju ali življenju zbujena.
In ko se vi premaknete v ta čas, ostane vse odprto. Bitje ali podlaga ali spomini se zbudijo
in jih postavite dobesedno v ta čas, v to življenje. Kar pa pomeni velika težava.
Skozi to lahko začnete živeti karmo nečesa, kar je bilo morda spečega, morda ugonobljenega.
In skozi ta spomin, prebujeni spomin, k vam pride druga podlaga drugih bitij, drugih ljudi,
drugega vsegá in se lahko ujamete in se pravzaprav spotikate ob obdobja in lahko doživljate
tudi velik pekel.
Zato tisti, kateri vodi hipnozo, mora res posameznika peljati od začetka do konca.
Ampak, hipnoza je tako zelo delikatna – zavisi, kaj skozi hipnozo želite doseči.
Kadar hipnozo uporabljate za to, da boste v stanju, morda operacije bili brez bolečine ali kaj
takega, se pravi, da na fizični bazi odvzemate ali preprečujete občutek vezi možganskega
centra s samo bolečino, pomeni, da je lahko hipnoza na nek način zelo dobrodošla. Človeka
lahko skozi hipnozo zelo umirite. Ne pa manipulirati!
Vendar, ko hipnoza postane hit, ko hipnoza postane balansiranje, da se vi igrate skozi to, da
vas žene radovednost, kaj je, zakaj je nekaj, kaj je bilo?, se običajno, skorajda v 59-ih
procentih, vedno odpre to polje in ga je nemogoče zapreti.
Kadar človek iz radovednosti hoče nekaj vedeti in gre skozi to, skozi hipnozo nazaj,
običajno sebi naredi slabo.
Kadar človek gre skozi hipnozo zato, da bi odpravil neki vzrok, neko težavo, je lahko
hipnoza zelo dobra, če ga oseba zmore peljati skozi to in tudi zapreti določeno polje.
Kadar pa nastane malomarnost, da oseba, ki vodi (op. tleskne s prsti), spravi nekoga v
hipnozo in mu je malo mar, kaj se dogaja in je z mislimi drugje, s čustvi drugje in ni pri
osebi, pa bo takšen človek dejansko žrtev.
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Takšen človek bo po hipnozi imel občutek, da je vse odprto, da se nekaj z njim popolnoma
dogaja narobe, kot si je pa želel. Torej, se mu dogaja lahko še huje, še težje ali pa se dogaja
nekaj, kar si sploh ne želi.

TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI, ČE HIPNOZA NI BILA OPRAVLJENA NA PRAVI NAČIN IN
IMAMO ZARADI TEGA TEŽAVE (posnetek: 12:17)
Kako si pomagati?
Zelo preprosto.
Potrebno je iti v sebe, v osnovo, v center, v prvo življenje in plast po plast pregledovati. Če
ste seveda zmožni. In list nad list nizati, tako kot duhá nad duhá, da ustvarite ravnovesje
duše.
In ko ustvarite ravnovesje duše, se zlije duša zopet v vakuum.
Ker vi ne pobirate spomina tako, da imate dušo reinkarnirano, zbujeno in jo imate utelešeno
skupaj z zasnovnikom. Ampak, duša mora biti center za sebe, zasnovna energija za sebe,
dokler ne pridete na površje oziroma dokler niste zreli za to, da se povezujete z njo.
Tako, da na ta način bodite zelo pozorni.
Vendar, hipnoza? Jaz Bom dejal – če res začutite, da to rabite, potem pojdite. Ampak, vedite
pa, da je vedno vse skupaj tudi riskantno. Ampak, marsikaj se da tudi potem pokrpati.
»Pozdravljeni tudi z moje strani. (Jasara) Jaz imam v bistvu eno vprašanje. Včeraj sem
imela eno izkušnjo s starejšo gospo, pa me zanima, ali je bil kaki urok nad mano »naret«?
Hvala.«
Predvsem ste jo začutili kot, da jo poznate. Točno ste vedeli, da se je prebudilo neko obdobje
iz leta 1362 in obdobje iz 1809-tega. Tam sta bili že v eni, nekakšni postavitvi, kjer ste vi prišli
k njej prositi za nekaj.
In ker ste prišli v situacijo, da ste zopet prišli k osebi, katera je imela neke sposobnosti, ne
Bom ravno odpiral vsegá, se pravi, se je tukaj zbudila davnina.
Vi poskušajte davnino zapreti tako, da greste zopet v osrčje. Vendar, ne gledati plasti po
plasteh, ampak zaznajte tako kot prostor, kot balon. Vendar, gosta zmes je znotraj. Kot bi
jajce stisnili in se ta gostota ne prebuja.
To so življenja. To so ti spomini, kot iz vsakega življenja enega duhá narivate.
In ta dva obdobja, zavestno pomislite, in boste videli, jih imate prosto lebdilne. Kot, da bi
oblačilce pihalo in se gibalo okoli te gmote. Samo pomislite, kako izgine zrak med polnilom
in med to haljico, med tem, katero vibrira. Samo iztisnite zrak, zavestno in se bo
vakuumiral duh nazaj. Tako naredite z obema obdobjema in se bo vse skupaj umirilo.
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Jaz pa Bom odposlal Nekoga, da vam bo pravzaprav nekaj tudi priprl ali pa zaprl, če boste vi
tako želeli. Vendar, to lahko naredimo šele okoli enajste ure v večernemu času. Morda okoli
pol dvanajste.
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za današnje daritve. (Jasara) Hvaležna Lani za,
v bistvu današnje predavanje. Imam pa eno vprašanje. Nanaša se pa na to, kaj narediti, če
vidimo, recimo, osebo, ki ni v naši osebni povezavi, se pravi, nekoga, ki ga poznamo in v
bistvu vidimo, da je napaden s strani temnih sil, da dejansko je samouničevalen (Uf) in da
ima velike, velike, velike, velike težave – bom poudarila. Kaj lahko? Ali kaj narediti ali ne?
Najlepša hvala za odgovor.«
Predvsem, ko se energije podzemlja pričnejo kotaliti okoli posameznika, se običajno vedno
kotalijo tiste, katere so bile v davnini prebujene.
To so bile energije, s katerimi je ta oseba predhodno, v predhodnih življenjih tudi
manevrirala. Saj Me razumete. DAM – DAŠ, tisto, kar Smo nekako tudi opevali.
V temu življenju pa odplačuje in izravnava, zato ta energija močno, močno pritiska na to
osebo. Je težko, zato, ker je toliko strahu, toliko bolečine. In oseba, na nek način, je med,
med zdravim in med bolanim razumom, ker se boji vsegá in se zapira pred celim svetom,
pred vsemi okoli sebe.
Kako ji pomagati?
Preprosto bi vam svetoval, da prižgete plamenico, da prižgete nekako belo plamenico
doma, v domačemu okolju in iz srca prosite za njo, da se ji poskuša, kar se da razbremeniti
in uspavati ali pa spustiti nazaj bitja, od koder so.
Vendar, ta oseba ima v notranjosti doma nek predmet. In zaradi nekega predmeta, katerega
ona v bistvu že časti že leta ali desetletja in upa, da ji bo pomagalo, se prav na ta predmet
prijemlje marsikaj.
Jaz Bom dejal tako:
Bom odposlal nekaj odposlanikov, pa da vidim, če Smemo kje kaj pomagati. Vendar le toliko,
kot bodo dopustili usojevalci od posamezne osebe. Vsekakor pa se Bom potrudil tudi za vas.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala vam za vso pomoč meni in celotni moji družini, (Jasara)
mojemu sinu. Tudi zdaj, ko ima težke trenutke skoz zdravje in šolo. (Jasara) Moje vprašanje
bi pa bilo čist eno tako splošno. Že od nekdaj na našem območju vlada neki strah,
predvsem pri novorojenčkih. Mamice so risale na zibelko peterokrako zvezdo pred zaščito
nekih, ne vem, bitij. In so prišle in so dobesedno dojenčka izsesale, da je umrl. Podobne
stvari so doživljali tudi ljudje. Tudi sama sem nekaj takega doživela. In pri nas se je reklo:
»Da te pride zizat trota.« (Da) To je bil naš izraz. Če lahko o tem kaj več poveste, pa kako
pomagat pri teh zadevah? Najlepša hvala.«
Jasara.
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To se velikokrat dogaja in nekateri posamezniki to opazijo. Drugi nikakor ne. Dejansko, zelo
dobro ste opevali.
To so dejansko bitja, katera živijo v večnih loviščih. Ta bitja so staričke. Niso starke s koso,
ampak, to so staričke, stare duše, katere se hranijo in se ne reinkarnirajo.
To so duše, katere dobesedno pridejo, se prisesajo na človeka in poberejo življenjsko
energijo. One se »čudežno« pomladijo, ker poberejo energijo duhá. Otrok odmre. One
dejansko postanejo svetloba, ujetnica svetlobe na neki navidezni nižinski meji. Ampak, to
so pravzaprav ujetnice.
Kako se rešiti?
Zelo težko.
Če je bilo skozi zgodovino tej duši, katera je bila, na primer otrok, h kateremu pride,
žrtvovana in podana kot žrtev, kot nekaj, čemur daste kot – kako naj Se izrazim?, kot morda
pristop žrtvovanja, ne Bom kaj šel v širino, ne! Se pravi, takrat je duša zaznamovana.
In v vsakemu življenju ta duša lahko hodi ali energija, kateri je bila duša darovana kot
morda novorojenček, kot v kakšnih obredih. Saj poznate. V zgodovini so mnogokrat darovali
device, ali najmlajše ali komaj vdahle dojenčke v čisto, imenu Boga, da jih poprosijo, da jih
osvobodijo, da jih očistijo.
Vendar ne duše. Njih!
Jaz ubijem vas in rečem: »Ti pojdi tja in očisti. Prosi za mene, da bom jaz prišel na vrh!«
Zelo dobra kombinacija?! Ampak, to so življenjske zgodbe. Balans, neumnosti, nezrelosti,
neukosti duš in predvsem ovc, ki vodijo in ovc, ki sledijo, ki še dandanes trpijo.
Zato vsi tisti, ki so nekoč žrtvovali, imajo nagon po žrtvovanju. Vsi tisti, kateri so bili
žrtvovani, so napadeni. Tukaj je osnova.
Kako zapreti. Preprosto.
TEHNIKA: KAKO NAREDITI ODROK ali KAKO ZAPRETI NAGON PO ŽRTVOVANJU, ČE SMO
NEKOČ ŽRTVOVALI IN ČE SMO BILI ŽRTVOVANI, DA NE BOMO VEČ NAPADENI (posnetek
21:17)
Potrebno je vzeti en zvitek. Vzemite
tako, da vzamete svitek papirja. Naj bo
čisti, beli papir. Zrolajte ali zvijte papir, v
takšno, da je dolg svitek.
Stisnite ga skupaj.
Vendar, ko držite skupaj svitek, se
najprej povežite s čelom, s čelno energijo.
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Ko boste začutili povezavo, ko vam bo energija šla tako, da jo boste čutili
– ali v tretjem očesu ali na čelu, se pravi, zavisi, kam boste postavili.

Ko boste začutili to vez, si je potrebno nekako vzeti kapljo krvi.
Vendar, iglo lahko predhodno pregrejete, da bo dezinficirana in rahlo
pritisnite v tisto, kar boste stiskali.
Ko se boste zbodli, vas ne bo zabolelo zato, ker boste tiščali skupaj.
Kaplja krvi popusti.

In ko boste imeli v temu zvitku, to vašo kapljico krvi, morate pomisliti, ali je to za vas ali je
to za odrešitev potomca, nekoga, kateri je napaden ali obhajan. In nato, ko vi izrečete,
kako naj izrazim Se?, misel, predanost, se vse skupaj ujame v tej kaplji krvi.
Zvitek papirja dajte skupaj, tako, da sta zgornji konec
in spodnji tako skupaj. Kot bi ga prepognili.
Na vrhu dajte prst s tisto kapljico in pomažite v teh
dveh cevčicah vse skupaj.

Nato zrolajte in razmišljajte, kako energiji zla zapirate kanal.
In ko stiskate, zavijajte to do konca, da zvitek zavijete čisto do točke, da
ga skorajda pretrgate.
Če se zgodi, da ga rahlo zatrgate, nič hudega.

Nato ta zvitek – pomislite in izrecite:
NAJ SVETO TELO OSTANE ČISTO TELO.
NAJ PEPEL ODNESE ZLO
IZ VEČNOSTI V VEČNOST IN
V POSMRTNO VSTAJENJE.

To pomeni, da naredite odrok.
Nato na plamenico sveče prižgite ta zvitek in pustite, da zvitek pade na sam plamen, na
plamenico in da se ujame. Pustite, da vse skupaj pogori.
Ko bo plamenica pogorela, plamenico častno pokopljite. Pomeni, da plamenico odnesete –
morda s podstavkom, morda brez. Kakor želite.
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Izkopljite jamo na nekem pokopališču ali pa naredite grobišče nekje, kjer boste začutili, da
je pravo mesto.
Vendar, zopet toliko globoko, da gre pod travo, pod korenino trav in položite to telo in
recite:
NAJ SE TRUPLO VSEGÁ, OD VSAKOGAR UJETEGA, UKLETEGA OD MENE
ali od tistega, kateremu je, pač, delate odrok – pač Ime, priimek ali karkoli,
ODREŠI.
Tudi, če imate že rajne generacije, katerim se je dogajalo to, jim izrečete to
misel, da se tudi njim odreši
IN DA POKOPAVATE TRUPLO MIRU.
Nato zagrnite vse skupaj.
Pomolite k večnemu lovišču, k večji, mirni sreči, zadovoljstvu. Prosite Boga
odpuščanja vsegá. Vsegá, kar je bilo slabega, če je morda res duša kdaj
naredila kaj takega.

Vendar, novorojenčki niso z grehi, niso umazani in niso z madeži. Tako, da, če je bilo malemu
odnešeno življenje, potem boste čutili, da je to že kar brez smisla. Ampak, naredite tako kot
začutite.
Poklonite se in odidite.
Tako se bo vsa energija, katera je preko krvi bila nekoč odposlana, ker so delali obrede in
žrtvovali otroke, zato je duša bila žrtvovana nekomu, je potem tisti, kateri jo je ujel, ker je
bilo k njemu prav darovano to telo, prišel vedno znova, skozi vsa življenja po njo. In vedno
isti dobijo enake zapise, vse doklér, dókler se žrtev ni sposobna postaviti zlu ali pobiralkam,
dejansko duš, tudi življenja k sebi.
In te staričke res starijo.
In to je tako kot vaše pravljice ali pripovedke, katere opevajo ali pravijo da: »Kje je tista
čudežna roža, ki pomladi vsakega posameznika, če jo užije?«
Pa to še kako zelo drži.
Ker preko rož življenja ali devištva se ta cvet tudi pridobi.
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI UROKA, DELANEGA PREKO LASU (posnetek 27:09)
Kadar pa so delali uroke preko lasu, da so nekako vzeli urok in naredili posmrtno življenje
ali žrtvovanje, da so človeka celo nekako obrali lasišča, pa se lahko proti urok naredi s
koščkom lasu, z zvitkom.
Se pravi, da se vzame zvitek, košček lasu – posameznika ali svojega, če delate za nekoga
drugega, morda za svojega potomca ali koga. Jo zvijete. Enako naredite. In se urok
razpade.
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Zakaj se razpade urok?
Zato, ker se potrgajo poti. Vsak duh, vsaka duša je preko portala, kanala ali prostora, preko
katerega je odvzel dušo, je ustvarjena vez. In ta vez, ta pot se zapre.
In tako se loči mrtev svet. Vmesni svet. Razrezani svet. Začasni prostor. Kamenine. Karkoli. Se
pravi, večplastna dimenzija je na ta način tudi zaprta.
PROŠNJE OD SRCA
Če pa ne veste, kako, kaj in nimate upanja, nimate moči, pa samo od srca prosite Boga,
Stvarnika Stvariteljstva ali Čisto Izvirsko Energijo, ali Nekoga, kateremu se res iskreno
lahko predate. Zagotovo boste usmiljeni in boste dobili tudi pomoč.
TEHNIKA: KAKO IZNIČITI PETEROKRAKO ZVEZDO, KI JE BILA NAREJENA V SLABE NAMENE
(posnetek 28:35)
Če je bila narejena peterokraka zvezda – ta je najmočnejša zvezda. Saj veste, vse je v
trikotih.
Protiutež peterokraki zvezdi, če je uporabljena v slabo, lahko jo naredite v dobro.
Naredite peterokrako zvezdo s prispodobo, da je slaba in da na sebe vleče slabo. V središče
dajte jajc.
Peterokraka zvezda, kot takšno, kot so risali kot simbole in uporabljali, dajte jajc.
In pomislite na to, da se vse slabo, kar je bilo – od napadenih, od žrtvovanih, od tegá, da jih
napadejo – žive ljudi, se usmeri na darovanje, na novo daritev – jajc od kure, od kakšnega
piščanca, rac, karkoli. Samo, da je jajc. Lahko tudi prepeličje. Ni pomembno. In tega dajte v
sredino.
Nato naredite protiutež.
Na vsak krak znotraj naredite peterokrako zvezdo tako, da njen krak pride v njen notranji
krak in po zunanjosti zaprite peterokrake zvezde tako, kot bi naredili puzle. Si
predstavljate? In tako se zapre energija.
In ne le to!
Z energijo dlani naredite tako kot sveti
prostor, da zaprete ovoj.
In ko začutite, da se steka energija, energijo
vlecite po vaših čisti, čistih zvezdah okoli.
In ko se zapre vse skupaj, boste začutili, kako
se je sklenil krog.
Generacija ne bo več napadena. Nihče več ne bo prišel iz tega kroga.
In vi boste ta jajc, skupaj s samo nesnago, odnesli na neko sveto pokopališče.
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Tam ga boste samo odmaknili in boste spodnjo plast zvezde, katera je bila najtežja, boste
položili v luknjico ali v kotanjico. Na to boste položili točno ta jajc.
In kaj boste naredili?
Vsako peterokrako zvezdo, katera je čista in je povlekla vse skupaj na sebe, boste prižgali
in prah od tegá posuli navzgor.
Prah ali energija bo vakuumirala jajc. In nato ga boste zagrnili.
In za večnost večnosti padejo vsi uroki, kateri so zgrajeni s peterokrako zvezdo pod pretvezo
nadzora, manipuliranja ali nekakšnega žrtvovanja.
Prosim.
Izvolijo.
»Pozdravljeni. (Jasa) Jaz bi se zahvalila za informacije in za darove. (Jasara) Imela bi pa dva
vprašanja, če lahko? Eno je – ali oseba, ki jo imam v mislih, ali je naredila nad mano urok?
In če ga je, ali je še tukaj? Drugo pa, kako, mislim, to je še povezano s tem, kako si naj
razlagam, da sem, da se počutim, kakor da ne rabim ekstra zaščite, da sem varovana, da si
me nekako ne morejo te sile do mene, a ne, mi škodovat. Drugo vprašanje so pa moje
sanje, nočne more, kjer me je neko bitje obiskalo iz podzemlja, močno grozilo in tudi ene
tablice mi je kazal v – arabščina je gori bila, nekaj. To pa ne razumem, pravzaprav. Hvala.«
Ta bitja oziroma to bitje je odposlano. To je povezano z nekim urokom, katero se je samo
ponovilo. Ker ste že v davnini bili žrtvovani in nekako ujeti skozi magijo uroka, ni to nič
novega. On je samo prišel pokazati, da ste vi dejansko njegovi in da on sme narediti tisto, kar
je bilo že narejenega.
Podoživljanje. Popravljanje davninskih spominov.
To pomeni, da se samo zgodovina prebudi in dela in ponavlja toliko časa, dokler se v
popolnosti ne zapre.
Ste varovani, ker imate svojo močno energijo. Ovoji vas še dobro držijo. Vendar ovoj, se
pravi, zunanji ovoj, je nekdo, kateri ni popustil.
Predvsem pa imate tudi srčno zaupanje in imate vez s svojimi vodniki in zvodnicami.
Predvsem imate eno praporščakinjo, katera se res žrtvuje in daruje za vas. Ona je tista,
katera vas tudi spremlja, čuva. Ampak samo toliko časa, dokler ste na njeni strani, dokler ste
v pripadnosti srčnosti, da ona ima moč nadvlade nad vami. In ona je tista, katera vas tudi
čuva. Tako, da, tukaj ste dejansko, za ves ta čas tudi darovani oziroma žrtvovani v njenemu
okrilju.
Tako, da, tukaj se nimate česa bati.
Zna pa bitje še prihajati zato, ker bo poskušal prepričati njo in tudi vašo dušo, da vas sme
odpreti. Zato bodite pozorni, da se ne boste preko kakršnihkoli duhovnih meditacij odpirali
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skozi podplate in da ne boste dajali možnosti in priložnosti vdora in prebuditvam samih
nižinskih energij.
Jaz Bom moral, žal, tukaj zaključiti. Res se opravičujem zaradi tegá, ker Bom danes malce
krajši. Vendar, tako pač je. Malce včasih podaljšamo, malce skrajšamo.
Vendar, da se vam Bom odkupil, Bom vsakega ponoči tudi obhajal. V roku dveh, treh dneh
bom obhajal, pa Bom videl, če se kje kakšna daritev ni sprejela, ni postavila, ni povezala, da
bi vas razbremenjevala ali karkoli takega, vam Bom pomagal, da se bo to tudi sprejelo in
povezalo in uskladilo.
Tako, da znate zaznavati morda kakšno zlato spiralico.
Če ne bo šlo drugače, Bom povezal tudi preko Tega Dekleta, Tega Telesa, da Bomo res na
bazi telesne strukture, materije tudi vse skupaj uskladili, da dobite tisto nekaj, zaradi česar je
svet ali jutrišnji dan lahko tudi lepši.
Jaz pa vam želim, da poslušate svoje srce, da ste srčni, iskreni, predani in boste slišani in
uslišani iz res žlahtnih smeri.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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