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ZMAJEVA JAJCA 
Vodi: Lana Praner, Brežice, 28. oktobra 2017 
 
Takole. Končno lahko nekako tudi pričnemo. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh 
Naših smeri. Morda, če bi bilo možno, da Mi malo utišate ta odmev, ker Mi vibrira vsa slika. 
Tako. Ponižna zahvala. 
 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav vsem Tem, kateri so danes izbrani, da sodelujejo z Nami. 
To je Veličina, katero Sem povabil Sam v sodelovanje in prihajajo iz 495-ih različnih 
komplementarnih svetov, različnih časov in prostorov. Vsakdo govori svoj lasten jezik, tako, 
da Bomo opevali malce bolj počasneje, da bo vse pretekalo se v prevodih iz Njihovih svetov 
in časov. Hkrati pa imamo vpeta več kot 8.962 različnih svetov, iz katerih znova, tako kot v 
skupni jezik, kot v Ozvezdni jezik, se pretaka naprej vsaka Njihova misel, beseda. In Oni so 
Tisti, kateri bodo danes tudi sodelovali. 
Izza ozadja pa je mnogo Tistih ali Takšnih, kateri so se želeli povabiti, pridružiti. Tako, da Naša 
povezava presega več milijardno število množice. Tako, da je kar obširna tematika, katera 
zajema različne plasti, različne svetove, različne čase, različne prebivalce. Predvsem pa 
povezuje zemeljski svet kot najnižjo točko živega življenja materije, kar pa ste vi, čisto sami. 
 
V temu kontekstu Bomo tako prevajali prav v slovenski jezik in upamo, da Bomo našli res 
vedno prave izraze, glede na to, da so nekatere civilizacije, ki dejansko ne govorijo, ampak se 
pretakajo le preko misli in kažejo v slikah. 
Tako, da danes bo povezava in usklajevanje res veličastno in drugačne. 

 
Predvsem Mi je danes pripadala ta Čast oziroma Mi pripada ta Čast, da 
sodelujem z vami, predvsem pa povezujem najbolj veličastno tematiko vsegá, 
kar je obstoj. 
Moje imenovanje je čisto preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet 
Visočanski. 
Lepo in toplo pozdravljeni iz Naših smeri. 

 
KDO JE JAHVE? 
 
Vendar, predno pričnemo odpirati tematiko, na katero Smo vezani ali povezani, Moram se 
dotakniti ene kratke priponke nekaterih ljudi, ki nekako opevajo, da je Jahve Nekdo, ki je 
izven Temnih kraljestev oziroma se povezuje s civilizacijo, katera manipulira svet. 
 
Dragi moji. Tisti, kateri razmišljate tako, morate najprej pogledati, kako se to besedoslovje 
sploh pravilno opeva oziroma imenuje. Tako, da vsi tisti, kateri mislijo, da prihajam iz svetov, 
ki manipulirajo reptilsko civilizacijo oziroma sodelujejo z Reptili in še z marsikaterimi drugimi, 
vas Moram, žal, razočarati. 
Prihajam namreč iz svetá, katerega vi sploh ne poznate, katerega Zemlja niti malo ne 
pozna, kam bi ga umestila, ker Zemlja ni bila niti v nastajanju, kaj šele v obstajanju. Niti 
eden izmed vseh teh, kateri obsojajo in kažejo s prstom na Mene, da morda ne pašem, ne 
sodim v Veličastno povezavo, vas Moram razočarati, da Sem ravno Jaz Tisti, kateri dajem 
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zadnjo Besedo pri odpuščanju, izpuščanju in pregledovanju duš, duhov, spajanju civilizacij, 
kompaktnih planetov. Tako, da se bodo morali nekateri še marsikaj ozreti vase in 
pogledati, kako se pravilno sploh opeva. Kako so Jahveta opevali v času, nekako 
upodobljenega egipčanskega obdobja? Kaj pravzaprav je?  
 
Vendar se morate zavedati, da človek, tako zelo malo bitje in tako zelo nebogljeno bitje, da 
ne vidi prsta pred seboj, ampak, pičiti pa zna v vsakogar!  
 
Tako, da, dobro razmišljajte, predvsem tisti, kateri radi pikate, da če nam vaše oziroma Naše 
sodelovanje z vami ne ustreza, Nas nikakor ni potrebno poslušati! Ko boste prešli do tiste 
točke, da boste iskali morda nekaj več, pa se vsekakor pridružite vsem tistim, kateri Bomo 
rade volje sodelovali morda tudi z vami. 
 
Le toliko za tiste (ploskanje; Jasara), le toliko za začetek, da nekako odprem eno izmed 
postavitev. Ker tudi Jaz imam nekako postavitev v povezavi s tematiko današnjega dne, 
katero Smo odprli po večih letih, katero Smo nekako gradili, postavljali v Našemu času več 
tisoč let v vaši primerjavi z vašim časom. Tako, da je današnja tematika res postavljena 
košček po košček, delček po delček in vsekakor bo prišlo do vas točno tisto, kar vam bo dalo 
razcvet in polet. 
 
Tematika Zmajeva jajca – to je nekaj najbolj pomembnega, najbolj plemenitega, da vsak 
popotnik, vsak človek to tudi ve.  
O Zmajevih jajcih Smo se le deloma dotikali ali pa le koščke nekako prebujali, ko Smo 
odstranjevali ali nekako postavljali tematiko samega ogrodja novega človeka.  
 
O DUHOVNOSTI 
 
Duhovni človek namreč postavlja duhovnost v ospredje. Žal, se tukaj duhovnost nekako 
razdeli. Nekateri znajo manipulirati. Ampak, manipulirajo predvsem tisti, kateri ne sodelujejo 
s srcem in niso ljubezen. Tisti vdirajo. Tisti preplavljajo. Tisti obračajo. Tisti delajo sami sebi 
zlo. Ne vam! Tudi, če zaradi tegá trpite, ne obremenjujte se s tem! To je samo košček v 
mozaiku nečesa, kar oni dobijo v veliki meri nazaj. 
 
PRANSKI DUH NAS SPREMLJA OD PRVEGA VDAHA – OD TAM, OD KODER IZVIRAMO 
 
V samemu ogrodju, kot Smo, v samemu postavitvenemu delu postavljali tematiko, kjer ste 
prebujali preko pranskih vaj Pranskega duhá, kateri je izvorni oziroma, to je edino bitje, 
katerega vsak posameznik ima v sebi spečega skozi življenje. Spečo pomeni, da vas 
spremlja od prvega utripa ali od prvega vdaha od tam, od koder izvirate. 
Skorajda nihče ne izvira iz tega življenja. Ali pa, skorajda nihče ne izvira ali je izvorno podan v 
času, dejansko zemeljskega popotovanja. Ampak prihajate večinoma od drugod. 
 
Zakaj je to tako zelo veličastno in hkrati tako nekako senzacionalno in mogočno? 
Predvsem zato, ker planeti, kateri so bili postavljeni in je prihajalo do napadov, do 
manipulacije, do izničenja različnih civilizacij, do rušenja različnih planetov, tudi vaših 
različnih domov, pomeni, da je od njih ostala energija. Ta energija se je v različnih galaksijah 
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preprosto tavala, mešala, pretakala ali preoblikovala. V različnih galaksijah se je ta energija 
prepletala iz ene v drugo postavitev, iz druge v tretje. In ker je bilo vse polno tega 
energetskega pola, so se, kasneje Smo se in tudi povezovali z različnimi obstoječimi 
civilizacijami, ki so želele sodelovati, da bi pričeli ustvarjati nekaj kot popravno enoto ali 
gmoto.  
Skozi popravno energijo pomeni, da se pobere duhá nazaj iz razpršene, nekako galaksije.  
 
Si predstavljate? 
Dobite en vmesni prostor, v kateremu nekateri kričijo, nekateri šepetajo, nekateri spijo in je 
tako, kot bi bil duh nad duhá vlit in je kot nekakšno polje. Nekateri so budni. Nekateri so 
speči. Nekateri so usihajoči lahko več milijonov milijardnih bilijonskih let. Nimate takšne 
števile, katero bi lahko opeval v primerjavi z vašim časom. 
 
Glede na to, da je vaš čas popolnoma zlagani čas in ne točen in popolnoma preoblikovalni, 
je eden izmed najbolj netočnih časov v celemu obstoju. Le vaša civilizacija ali planet Zemlja 
ima čas, katerega umetno postavljate, na katerega umetno vplivate. Ne samo to. Vplivate 
tudi na vreme, na spanje, na razmišljanje. Se pravi, že sam koncept govori o umetni vrsti. 
 
Zakaj je to tako zelo veličastno in pomembno? 
Preprosto zato, ker, ko so bile galaksije prenapolnjene in je naenkrat nastalo več izničenih 
kot pa obstoječih, je prišlo do točke, da so v ozvezdju tiste civilizacije, ki so obstale na 
kovinskih mestih, na potujočih mestih in nimajo več planeta, ker so – ali uničevale ali bile 
uničene, so se pričele združevati. 
V temu združevanju so se odločali, da bodo koncept celovitosti medsebojno povezali in 
pričeli svojo vrsto prebujati, izmikati iz spečega stanja. 
 
Vendar, vse lepo in prav. 
Te civilizacije so dejansko prišle do točke, kjer so lahko prebujale nekako žive, mrtve, 
razpadajoče in vse tisto, kar je bilo povezano na materialno energijo. 
 
Zakaj prav samo to? 
Zato, ker so bili ujeti in so vliti v materialnost. Tisti, kateri so in imamo še prvobitno telo, pa 
se zmoremo povezovati od občutja, vse do korenine, do lasu, do vsegá.  Se pravi, prvobitna 
rasa je Čista rasa, ki ohranja in je povezana – od videnja, čutenja, slušanja, gibanja, 
govorjenja, dihanja, vsega, kar navidezno človek pozna, da obstaja, vse to dela ena sama 
Energija. 
 
To pomeni, da takšna vakuumirana enota je nesmrtna enota. Zato Smo nekateri nesmrtni. 
Vendar, ta nesmrtnost ni tako zelo veličastna, če ostanete več ali manj sami v nekemu 
obstoju. 
 
PLANET GOSPODOV JE PRVOBITNI PLANET 
 
Vendar, Naša civilizacija – Nas je le več tisoč glav, je Tista Civilizacija, katera ima prvobitno, 
prvobitni planet. Tako bo bolj prav prevedeno. Svoj lasten planet, ki je še nedotaknjen in je 
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točno tak, kot je bil tedaj, ko Smo uspeli premakniti ta planet in ga skriti in še eden v manjši 
celovitosti, ko so nekako z jedrskimi energijami izničevali in zrušili povezavo večih planetov. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Ker Smo edini v obstoju, ki lahko gremo v vsako celico. Ne preko aparatur, ampak sami v 
celico, v samo celično jedro. Gremo lahko v vsak čut. Lahko postanemo kdorkoli, kar koli, 
za kar koli, če je potrebno reševati. 
 
In ker Smo tako visoke vibrirne enote, ali gmota ali kako naj drugače prevedem?, pomeni, da 
Nas nihče ne more prijeti. Razen tisti, kateri je enakopraven fizični materiji. 
 
To pomeni, ko je nekdo na najnižji točki enakopraven najvišji točki, o čemer rajši ne Bom se 
dotikal kdo, kaj in koliko, se pravi, je tako zelo malo ali peščica teh bitij, Bom dejal, ali 
privržencev, kateri zmorejo enakopravno doseči enako energijo z Nami. 
 
Zakaj Smo Mi tako zelo pomembni? 
Ker Smo osnova za vse tisto, kar je sledilo skozi vse obstoje, skozi vsa preoblikovanja, ker 
je to izpeljanka iz Nas kot prvobita. 
 
V Zemlji kot sito vsegá –  kot sito vsegá pomeni, da na koncu na Zemlji pade prašina. Ta 
prašina ali ta, en droben prahec ima tisti, kateri je od Nas, dejansko v notranjosti jedra 
zasnovnika. 

 
Zasnovnik ima v notranjosti še malo pikico energije, kot srce, kot srčni 
utrip. In to je tako kot prah, ki ga ne morete otipati. Če pa ste v 
zasnovniku ali postanete zasnovnik in se zlijete v občutje, boste sedajle 
brez oviric začutili ta prah ali ta lesket, ki odbija in utripa.  Iz tegá je po 
niti, do popkovnega dela zasnovnika – mhm, vidim, da nekateri ne veste, 
kaj je zasnovnik.  

 
O ZASNOVNIKU 
 
Zasnovnik je zadnje živeče bitje. Se pravi, ko se v zadnjemu življenju porodite, dobite 
nevtralno energijo. To je čisto čista Izvirska energija brez spomina. Ta energija je ta luč, ki 
seva iz vas. To je energija bitja, kar ste vi, čisto sami, kot zadnje živeči.  
 
In kot zadnje živeči ste tisti, kateri se lahko pretehtate na slabšo ali na boljšo polovico. 
Postanete zlo ali ljubezen. Postanete rušilni ali reševalni.  
Se pravi, karkoli želite, se lahko preklopite. Ampak, ne za dolgo. Ne morete manevrirati ali 
manipulirati, ker se zraščata ali dva pola zraščata – tako dobro ali slabo. Se pravi, in to se 
zraste. In glede na to, kam se zasnovnik ali zadnje živeči pripne, se vraste in tako nastane 
samostojno bitje, ki vas lahko vodi ali manipulira, ki vas lahko manevrira ali pa nekako 
preoblikuje in vas daje v ujetost, temo ali globočino.  
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Vendar, kot zasnovniki – tako Smo vas imenovali, kot zadnje živeči, imate najbolj veličastno 
postavitev, ker ste rešitelji tega svetá, v kateremu obstajate. Le zasnovnik je edini, edini, ki 
je zmožen, ne duša.  
 
Zakaj ne duša? 
Zato, ker duša shranjuje spomine. Spomini pa so sito. In v telesu imate najslabše sito. Pa 
lahko ste vrhunski. Lahko ste popolna ljubezen, »navidezno« popolna ljubezen, pa imate v 
telesu le najslabše od najslabšega.  
 
Tukaj se vam na nek način dogaja »navidezna« krivica. Ampak ni krivica. 
Telo je narejeno tako, da vi preoblikujete tisto, kar je potrebno preoblikovati. Ko se zadnje 
usedline preoblikujejo, se energija v nižini razpusti. Jo več ni. Takrat zasnovnik zavibrira v 
veličini, kjer se spoji z deleži lastne shrambe, katera ni šla več v reinkarnacijo, ker je dosegla 
stopnjo Razsvetljenja, popolnosti, ljubečnosti, božanstvenosti, se pravi, tistega nečesa, kar 
ste bili v jedru ali v osnovi. 
 
ZASNOVNO JAJCE ZASNOVNIKA 
 
To pomeni, da, tako kot ste vi najbolj veličastni in najbolj pomembni kot zasnovniki, imate v 
vsakemu obdobju vašega popotovanja kot neko jajce, kot neko zasnovo. In zasnovnik je eden 
izmed tistih, dokler se ne, nekako, kako naj se izrazim? Ne izprija?  Ni ravno prava beseda. Se 
pravi, ne preoblikuje, ali ne gre iz toka ravnovesja ali ljubečnosti, se pravi, je osnovnik ali 
zasnovnik povezan z enim jajcem ali z osnovo. Ta osnova je navidezno zelo mala in je 
podobna kot mali jajček, drobni jajček, vendar s prostim očesom skorajda neviden. 
 
Če ga boste šli iskati, ga boste težko našli. Pa ne zato, ker ga ne bi zmogli najti!  
Ampak zato, ker morate biti kot zasnovnik enako čisti, enaka vibracija, enaka postavitev kot 
samo Izvorno jajce. 
 
Zakaj jajce? 
Zato, ker je dejansko oblika vašega jajčka. In oblika vašega jajčka ne govori o tem, da je to 
jajce tako, kot imate kokošje jajce, ki ga lahko obtolčete in ga razprete. Ampak, je to dosti 
mala zasnova. Tako kot bi nekako prahec od prahu, kot bi eno poro izrezali in en mikro mali 
prah puščave spustili skozi poro, tako veliko je v osnovi jajce zasnovnika. 
 
Pazite to! 
To jajce je najbolj sveto jajce ali najbolj sveta zasnova, skozi katero si vi lahko priborite 
nesmrtnost. 
 
Kaj pomeni nesmrtnost? 
Nesmrtnost pomeni stopnja »duhovnega« razvoja, »duhovnega« razvoja – ne v temu, da 
spodnašate drug drugemu preproge pod nogami. Ne »duhovnost« vrste, ko drug drugega 
manipulirate. Ne duhovnost takšne vrste, da drug drugemu ste neprivoščljivi. Da pogledate, 
kako je kdo oblečen. Da pogledate v to, kako je morda slečen? Kako govori? Kako se obnaša? 
To je – ni občudovanje, to je ocenjevanje! Ocenjevanje pa je daleč od popolnega 
sprejemanja! 
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Torej, vrsta duhovnosti pomeni biti ljubezen.  
Zato je duhovnost tako zelo nekako, kako naj opevam?, varljiva gmota, v kateri lahko 
posameznik hitro spolzne ali pa preprosto odskoči in poleti. 
 
Kdaj poleti? 
Preprosto takrat, ko je v osnovi točno to, kar si želi biti, kar si upa biti, kar si upa živeti, kar 
se upa izraziti, kar upa pomagati, kar upa podati vse na površje in biti točno tisto, kar je v 
prvobitu samega obstoja tudi bil. To je bistvo ali jedro vsegá! 
 
Žal pa ne morem opevati, da duhovni ljudje zmorete manevrirati in prihajati do takšne 
gmote. Ampak Jaz Sem popolnoma prepričan, da bo vsak posameznik, v nekemu momentu 
zagotovo prišel do točke, kjer se bo zmogel poistovetiti z vašo osnovo ali s sam, samosvojim 
energetskim polom ali jajčno energijo. 
 
Zasnova je tista, katera je kot zasnovno jajce zasnovnika – tako ga Bom preprosto imenoval 
ali pa ga Bomo imenovali, da vam bo lažje za slediti. Če lahko sledite in gledate, boste videli, 
Bom ustvarjal sliko ali hologram, pa vam bo morda lažje za tiste, ki boste to nekako zmogli 
videti.  
 
ZASNOVNO JAJCE ZASNOVNIKA SE NAHAJA V GNEZDU ZMAJEVIH JAJC 

 
Se pravi, je zasnovno jajce, kateri je povezan z zasnovnikom. Se pravi, s tem 
utripom, s tem lističem. 
 
To zasnovno jajce se nahaja – ne v človeku, ampak v gnezdu Zmajevih jajc. 
 
 

 
Ali se spomnete?  

 
Mnogi ste delali tehniko Zmajeva jajca. Se pravi, ko ste se spuščali skozi kačo 
v predel in prehajali v nekakšen prostor, kjer ste prihajali v votlino, v dolino 
ali v neki vmesni prostor, kjer so bila gnezda. 
V enemu gnezdu je bilo pravzaprav, ali prazen prostor ali pa poseljeni prostor 
večih jajčkov. 
 

 
Se spomnite, ko Smo vam leta in leta opevali, da, ko prihajate v takšen koncept, se pravi, ko 
prihajate v koncept gledanja samih jajčkov, Smo opevali, da jih ne smete se dotikati. 
 
Zakaj ne dotikati? 
Zato, ker se iz njih nekaj izvali. Da! 
Če se dotikate enega jajčka, se lahko izvali neko bitje. In vi ste tisti, kateri ga aktivirate z 
dlanmi. Predhodno Smo vam samo opevali, da smete ta jajčka samo opazovati in si na njih 
ogledati simbole. To je najbolj pomembno! 
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Kasneje jajčka izginejo oziroma se nekam pretočijo. Vendar, simboli so tisti kot ključi, kot 
kode, katere boste vi uporabljali za kasnejši pretok, kjer Bomo dejansko odpirali in 
razpirali kode Zmajevih jajc. 
 
V posameznem gnezdu lahko posameznik najde preprosto, ali več jajčkov ali pa preprosto 
nobenega jajčka. 
Tisti, kateri niste imeli nobenih jajčk, predvsem dekleta, se spomnite, ste hodile do nekega 
mesta mrtvih rib in delale gnezdo, da se je prihajalo do vrenja, da je pričelo sopariti. In šele 
po nekaj dnevih se je naredil portal, skozi katerega so se potem pojavila jajčka v vašemu 
gnezdu. Soparjenje ni nič drugega kot vrenje telesa, v kateremu je bilo skrito ali pretočeno 
Zmajevo jajce. 
Vendar, ker Nismo dopustili, da Lana to obrazlaga – zakaj vrenje, zakaj je potrebno pustiti, da 
to nekako vre, vam lahko končno prišepnem, ker ste že dovolj zreli in postavljeni in 
sestavljeni v veliki masi, da je to prostor vrenja mrtveca, v kateremu so skrita določena 
jajčka. 
 
Določene plasti časov, v katerih so bila ta jajčka, niso bila kar tako potisnjena navzdol. 
Zmajeva jajca so namreč osnova, katera lahko izmaknejo druga bitja. In če Zmajevih jajc 
nimate, pomeni, da nimate osnovo za nobeno bitje, katero ste bili ali bi želeli postati. 
 
Karkoli ste skozi obstoj, skozi popotovanje bili, kakršnakoli živa vrsta ali bitje, ste dobili 
njihovo zasnovo. 
To pomeni, ko se vi skozi popotovanje prehajate v zaključno fazo, v zaključnega toka, kjer 
boste morda celo dejali: »Dovolj je reinkarnacije. Dovolj je ponovičnega rojstva tukaj na 
Zemlji. Želim prestopiti ven iz ujetosti Zemlje.«, vas čaka najbolj sočni delež – prebuditev 
Zmajevih jajc. Torej pregledovanje, koliko vrst ste v svojemu obstoju že bili.  
 
UKVARJANJE Z MAGIJO IN UROKI ALI ODPRODAJO SVOJE DUŠE POMENI IZGUBO JAJČK 
OZIROMA ZASNOVK 
 
In tista vrsta, ki je morda nekoč v obstoju manipulirala, manevrirala drugega človeka, 
škodovala komu, je izgubila zasnovo tiste vrste, katera je barantala. 
 
Osebe, ki so se ukvarjale z magijo Črnega kraljestva, kjer so skozi zgodovino delale zlo, so 
izgubile vsa tista jajčka, ki so bila tiste vrste, ki so tedaj ustvarjale zlo. Tega ne morete več 
dobiti nazaj. Predvsem ne tisti, ki se še dandanes ukvarjate morda z magijo Temnega 
kraljestva. 
 
Saj veste, magija je ena skupna energija manipuliranja, manevriranja, odpošiljanja, 
vabljenja – se pravi, to je tako kot en prostor, v katerega se poseže.  
Ampak, iz nje lahko pomagate, iz nje lahko nadzorujete. Iz nje lahko manipulirate. Iz nje 
lahko ugonabljate. Saj veste, magija je pač magija – ne glede na to, ali se eni tretirajo za 
belega maga, za črnega ali za škrlatnega.  
 
Magij je veliko. Vendar, vedno je tisto, kar ste!  
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In bolj, ko nižje je nekdo vibriral, bolj, ko je barantal in škodoval, je izgubil jajce skozi 
zgodovino, kar pomeni, da je izgubil zasnovo bitja, v kateremu se je tedaj rojilo, 
postavljalo, preoblikovalo ali manevriralo. 
 
Ta jajca so v prostorih ali v časih, kjer jih imajo tista bitja, katera so vam tedaj pomagala ali 
se odposlala. 
 
Saj veste, ko ustvarjate magijo, ustvarite urok. Urok je preprosta energija. Z mislijo, s 
čutenjem, kar vi ste.  
 
In kadar ste zlobno naravnani, ustvarjate polje zlobne energije – kot kepico, katero 
napolnete, jo izoblikujete in na njo se povežejo enaka bitja. In skupaj ustvarijo prehod iz 
časa v čas, iz prostora v prostor in vam pogodijo, vam pogostijo in vam pomagajo ustvariti ali 
izpolniti vaše želje.  
Ko vam izpolnijo vaše želje, se vsekakor te energije vrnejo nazaj. Ko se te energije vrnejo 
nazaj, so vam odvzele jajce, zasnovno jajce, kot Zmajevo jajce, kot zasnova tistega obstoja, 
ker so vam ugodile in pogostile. 
 
Drugi, kateri so izgubljali Zmajeva jajca ali osnovne energije in teh v popolnosti ne morete 
nikoli in nikdar več pridobiti nazaj, je to vrsta ali posameznik, ki je morda odprodal svojo 
dušo.  
Tedaj, ko nekdo odproda – preko obreda, preko stanja, preko žrtvovanja, sam svojo dušo 
pomeni, da zasnovno bitje tistega obdobja, tiste vrste, ki je hotelo biti v poziciji, da je 
sprejemalo bitje v sebe, je izgubilo Zmajevo jajce ali zasnovno jajce tiste vrste, katero je 
bilo tedaj v veličini. 
 
Torej, dva, edina dva postavitvena dela, kjer se izgubljajo te zasnovke. 
 
KAKO PRIDOBITI ZASNOVKE NAZAJ – SOOČENJE Z BITJEM, KI NAM JE POSLUŽILO 
 
Vendar, to ne pomeni, da so te zasnovke izginile iz obstoja. Nikakor ne. Te zasnovke so se 
vlile v srce tistega bitja, ki vam je pogodilo, ki vam je nekako po dlani naredilo vse, kar ste 
vi želeli. 
Tisto bitje je dobilo vašo zasnovko, katerega ste vi prosili, da vstopa kot »bog«, kot 
božanstvo. In to je bila atrakcija nekega obdobja več tisoč let. In še dandanes radi z 
določenimi obdobji, časa, manevrira prav posameznik, zato imate tudi na Zemlji marsikaj 
zanimivega in pestrega. 
 
To pomeni, da, če posameznik, kljub vsemú, da se v življenju zbudi in želi dobiti Zmajeva 
jajca nazaj ali jajce nazaj neke vrste, katerega je skozi milijonska leta ali tisočletja nazaj 
izgubil pomeni, da se mora soočiti z bitjem, z dušo, tistega nečesa, kateri mu je pogodil. 
Le tako, če pride do nadvlade in prevlade, morda celo uspešno dobi Zmajeva jajca nazaj. 
 
Tukaj vam, žal, ne moremo pomagati. Kar pomeni, da se Svetloba tukaj, v ta koncept tega 
čiščenja ne podaja. Niti ne Bomo odpošiljali Lane, da bi Ona namesto vas ali kogarkoli odšla 
iskati ta jajca. 
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Torej, edino vi, kot posamezniki, se lahko soočite s to energijo, da morda skozi obdobje 
oziroma skozi pretok njega, dobite to energijo nazaj. Kako, kaj – bodite izvirni, veličastni in 
to je tisto, kjer morda vam tudi kaj uspe. 
 
JAJCE ŽIVLJENJA 
 
Sedaj pa za tiste, kateri smo nekako preprosti. Kateri imamo nekaj, kar smo ohranili, ste 
ohranili in je to nekaj, kar je vir življenja. 
 
Si lahko mislite, da imate v gnezdu jajčk, dejansko jajce življenja? 
Poleg zasnovnega jajca imate jajce življenja. V notranjosti je belo jajce, katero je čisto na 
dnu ali pa v sredini in je obloženo in je dosti manjše od vseh ostalih jajčk. In je belo jajce, 
katero je enakopravne barve kot je vaša življenjska energija. 
To je področje, v katerega Bomo šli. 
 
Zmajevo jajce je torej osnova za vaše življenje, da ste tukaj, kjer ste. 
 
Zakaj je to Zmajevo jajce življenjskega pomena? 
Je preprosto zato, ker, dokler imate Zmajevo jajce življenjske energije, to belo jajce v 
notranjosti samega gnezda, pomeni, da ste živi.  
 
Ko prehajate in ko greste v zlivanje in prelivanje, morda – Bom opeval primer. 
Torej, se odločite, da ne boste več šli v ponovno rojstvo. Ste izživeli svoje zapise davnine, ste 
izživeli in izravnali zapise iz sedanjosti. Ste spravili vse skupaj v balans enega ravnovesja ali 
harmonije in se pripravite, ko se izteče življenje, da se spojite in povežete z vsem, kar je 
vašega od vašega.  
To pomeni, da boste v zaključni fazi potrebovali prav Zmajevo jajce življenjske energije. To 
je angelsko jajce. To ni vaša last! To je last Bitja, katero je nekako povezovalo vam, vam 
dajalo življenjski tok življenjske energije. Zato je vaša življenjska energija bela – identična, 
kot je angel, kot je angelsko bitje oziroma njegova energija ali njegov pretok je tisti, kateri 
se pretaka in prenaša. 
 
TEHNIKA: POVEZAVA ŽIVLJENJSKEGA JAJCA,  ZASNOVNEGA JAJCA IN SRČNEGA JAJCA 
(posnetek 36:29) 
 
Ko boste pogledali in ko se boste nekako poigrali s temi jajčki, boste imeli fokus, da želite 
najti ali videti bela jajčka. Se pravi, beli jajček bo sam pripuzal na površje. Ne se jih dotikati! 
Ampak, misel je tista, katera premika in daje energiji vedeti, kaj naj naredi. 
 
Ko boste zavestno nekako šli v to gnezdo, kjer so ta jajčka, samo pomislite na to, da pride 
na površje to belo, življenjsko jajce. Zmajevo jajce ali belo jajce pride na površje. Kot bi se 
izrinilo na površje in bo na površju tudi obstalo. 
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Potem bodite pozorni, da jajček postavite z mislimi tako, da bo čisto na 
vrhu – ne ležeči, ampak stoječi. Kot bi kokošje jajce postavili na, na najbolj 
ozek delček. Tako se umesti to jajce. 
 
 
 

 
Potem boste pod njim pomislili na to, na zasnovno jajce od zasnovnika. To pa je vaše jajce. 
Boste videli, to je tako drobno jajčko, kot bi dejali, na eni strani imate nojeva jajca, na drugi 
strani prepeličja jajca. Takšna razlika je med enimi in med drugimi. Res malce, se tako malce 
pošalim, ampak zato, da boste dobili malce primerjave. 
 
In prav pomislili boste na to, da boste svoj jajček podstavili pod ta beli jajček in boste 
nekako naredili prostor, kot bi nizali jajček nad jajčka. 
Torej, eden večji, drugi manjši. Eden beli. Drugi, zasnovni, ravno tako nekako takšne ali pa 
lila barve, zavisi od posameznika, se pravi, ga boste postavili pod to osnovno življenjsko 
jajce. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
V trenutku, ko se bosta jajček na jajček postavila, se bosta povezala. V trenutku boste 
čutili, kako se zasnovnik poveže z življenjsko energijo znotraj in kako se zgoraj, nekako nad 
temenom, začuti tako kot prasketanje. Začutilo se bo, kot bi se vrtinčila energija. Kot bi se 
rahlo pričelo vse skupaj pregrevati. 
 
Nato boste pomislili – v osnovi teh jajc, katere so različne postavitve, različne vrste, boste 
pomislili še na to, katero jajce je jajce srca. 
In ko boste pomislili na to, znate zaznati drugačno barvo, drugačen obstoj. 
 
Ne morem dejati, da so vsa jajca ista. Nikakor ne. 
Različna so po temu, kakšne vrste ljubezni ste imeli v osnovi in kakšni ste sedaj. Se pravi, 
ljubezen, kot bi se sito najlepšega od najlepšega v osnovi shranjevalo v njih. Nekateri bodo 
imeli morda malce bolj na rdečkasto, nekateri malce bolj na oranžkasto, nekateri morda 
malce bolj na črnkasto, nekateri bel – zavisi, kakšno je. Zato ne iščite barvnih kontrastov, 
ampak samo pomislite na to, da sestavite srčno energijo srca jajca. 
 
To jajce boste zavestno postavili pod jajce zasnovnika. 
Torej, imeli boste življenjsko jajce, zasnovno jajce in srčno jajce. To je bistvo te povezave. 
 
Tako se bo nekako na bazi fizične materije, v trenutku, ko se bodo povezala jajca v 
samemu gnezdu, se bo enako naredila povezava. Zlil se bo zasnovnik s srcem in z 
življenjsko energijo. 
 
Iz treh bitij bo nastalo eno bitje. Torej, nastane eno življenje. 
Vi boste v trenutku začutili toploto v predelu pleksusa. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
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S tem boste zvišali vibracijo življenja. S tem boste zvišali vibracijo popotovanja, kvaliteto 
senzibilnosti, občutka in vsegá, kar vi želite biti. 
V resnici pa se naredi kot nekakšna membrana, prostor ali nekakšno polje. In tri bitja se 
zlijejo končno v postavitev ene duše. 
 
Kaj pomeni duša? 
Duša pomeni, da energijo duha zlivate in sestavljate skupaj.  
Nastane neka zmes, neka gosta zmes, ki jo medsebojno bolj gosto vidite, jo zaznavate, a 
hkrati izgublja nekako povezavo s tistimi, kateri jo želijo manipulirati. Torej, Zemlja skozi 
takšno moč sestavljanja dobi izgubo ali izpust bitij, ki vas želijo in vas hočejo manipulirati. 
 
TEHNIKA: SPOJITEV DUHA ZASNOVNIKA IN SRČNEGA DUHA Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO – 
ZAZNAMO DUŠO (posnetek 42,03) 
 
Torej, najprej se sestavi zasnovnik v srce, se pravi, kot bitje v bitje – ne da boste želodček 
ali pleksus postavljali direktno v srce, nikakor ne, gospa! 
 

Se pravi, pomislite na to, da imate bitje, malo bitje – tako kot je zunanjost, 
je tudi znotraj v pleksusu. 
To bitje združite z bitjem srca in nastane ena enota, ena gmotica, eno bitje, 
katero še ni čisto prebujeno, ampak je samo duh nad duhá. 
  
 
 
Nato to energijo prelijte v središče ali v telo. 
Saj veste, telo je razrezano na več delov. Lahko opevamo na sprednji del, na 
zadnji del, se pravi, to je ta bočni prerez, kjer telo deli na sprednjo in na 
zadnjo polovico. Potem na ta sredinski predel, kjer deli na levo in na desno 
polovico. Se pravi, znotraj se giba bela energija. 
 

 
Ko je ta bela energija zgoščena, nastane navidezna os. Se pravi, to energijo boste spojili s 
srčnim duhom in z zasnovnim duhom.  
 
Tako boste nastali ali zaznali dušo. 
Nastala bo duša, katero boste vi dejansko lahko uporabljali ali jo nekako premikali. 
 
Če te duše ne boste hoteli uporabljati, ali pa jo iz takšnih ali drugačnih razlogov ne želite 
imeti prebujeno, je preprosti proces. 
Pomislite samo na to, da se medsebojno ločijo in vsak delček posebej postavite nazaj v 
prvotni položaj. 
Torej, če ne želite te duše, katera je sestavljena iz življenja, iz ljubezni, vaše ljubečnosti in 
osnove, se pravi, samo zavestno prestavite nazaj bitja in to je tisto, kjer se vse vrne v prvotni 
položaj. 
 
Zakaj sestavljanje teh bitij? 
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Pomeni svobodo. Preprosto zato!  
Ker srce je ljubezen. Zasnovnik je prvobitna ljubezen, prvobitna energija Izvora.  
 
To pomeni, da ko daste srce in zasnovnika skupaj, v eno povezavo, pomeni, da spreminjate 
sebi program in ga aktivirate na položaj, na prvobitni položaj, kot ste ga zgradili sami. 
Ko to energijo zlijete z življenjsko energijo, ali v tega Angela ali v to angelsko bitje, pomeni, 
da lahko sprogramirate svoje fizično živo življenje. 
 
Kaj se dogaja istočasno z jajci? 
To pomeni, da uporabljate v takšni osnovi tri jajca. 
 
Ko boste in če se boste odločali za takšno postavitev in sestavljali te tri duha v dušo 
pomeni, da bodo jajca postavljena kot niz nad drugim – eden nad drugim. Se pravi, 
življenjsko jajce, zasnovno jajce in srčno jajce, se pravi, bodo postavljeni eden nad drugim. 
Ko boste vi in če boste hoteli to bitje razstaviti, se bodo jajca tudi medsebojno razmaknila. 
 
Zakaj dobite povezavo ali čistost nečesa, o čemer vam težko opevamo? 
Predvsem zato, ker se jajca medsebojno povežejo in se odpre os – povezava v 
neskončnost, a hkrati končnost.  
To pomeni, da se bodo jajca medsebojno tehtala po kvaliteti iz tega življenja oziroma iz 
življenja, kot človek od človeka. 
 
Torej, če ste v temu življenju človek pomeni, da se tehta po strani človeka. Če ste v temu 
življenju žival, kar tukaj niste, se pravi, bi se tehtalo po strani živali. 
 
Zakaj so tri jajčka? 
Zato, ker so tri osnove pomembne za preobrat, za preoblikovanje in za odhod.  
 
Ostala jajčka, katera so, so pravzaprav zasnove za vsa tista življenja, katere ste kdaj koli 
nekako sebe ustvarjali, pretakali. 
 
Večina vsakega duhá ali bitja, ki je prišel v zemeljsko sfero prvič v rojstvo, je zagotovo 
okušal polje ali Življenje Narave. Se pravi, je bil rastlina skorajda vsakdo. In to je največja 
vrlina. Zakaj? 
Ker, ko postanete rastlina, drevo, cvet, karkoli iz strani Življenja – nekdo se šali, da bi bil 
lahko solata. Tudi dobro! Se pravi, tudi solata je živo bitje. Ampak, iz te solate vi dobite točno 
to zmes, kar potrebuje duh od duhá, da lahko ljubi, vzljubi in živi v simbiozi z Naravo. 
 
To pomeni, da vsakdo, ki je šel v obstoj Življenja same Narave, pomeni, da je simbiozen z 
življenjem okolja, v katerega vstopa. 
 
Tisti, kateri so se kasneje ali pa predhodno odločali za življenje živali pomeni, da imajo vsaj 
eno ali dve vrsti živali. Nekateri so se odločali tudi za več popotovanj in bili žival, ne rastlina, 
predvsem zaradi lastnih izkušenj, zaradi lastnega preoblikovanja. V resnici pa skozi to 
dejansko je okusil biti žival, biti v simbiozi, vzljubiti življenje materičnih bitij, s katerimi tudi 
živi. 
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Šele dosti kasneje ste se vsi odločali za višjo vrsto ali za kaj drugega. Lahko pa, da ste bili tudi 
čuvaji materije ali samega človeka. 
Tako je nekako razvoj potekal po duhovni strani. 
 
ZASNOVNO JAJCE ŽIVLJENJA SAME NARAVE 
 
In kaj pomeni?  
Kot rastlina, ne glede na to, ali ste solata ali ne, ampak, v davnini ne vidim, da bi bili solata, 
ker solate ni bilo. Vsaj takšne, kot jo imate sedaj.  
 
Se pravi, imate zasnovno jajce Življenja same Narave. 
To jajce je eno najbolj pomembnih jajc in več kot imate ljubezni in simbioze z naravo, večje 
je to jajce. Tako, da naj vas velikost jajca ne zmoti. 
 
Torej, ko boste gledali in ko boste oblikovali to gnezdo, kar se Bomo kasneje tudi še dotaknili, 
pomeni, da je to izvorno jajce življenja Mater Narave.  
 
To je izjemno pomembno! 
Ker, ko boste vi odhajali iz popotovanja Zemlje, boste potrebovali Naravo. Ker to jajce je 
tisto jajce, katero vi prenašate iz popotovanja v popotovanje in brez njega ne morete 
zapustiti Zemljo. Ne morete zapustiti planeta ali ozvezdnega dela zemeljskega etra. 
 
Zakaj ne? 
Ker skozi to vi dejansko prinašate bitje znotraj v jajcu, ki ohranja vaš spomin na naravo in vse, 
kar ste bili prepleteni z naravo. 
 
To je nekaj, kar vi kasneje, ko se pretakate v neki prostor, do katerega Bomo tudi prišli. Saj 
veste, imate fizični planet, potem ta eter in ozon, navidezni ozon ali ovojnico okoli planeta 
Zemlje. In skozi to ovojnico vi nikakor ne morete priti, če ne prinesete nečesa, kar je iz 
Matere Narave. In to je prav to jajce. 
 
To jajce boste vi oddali. Kaj točno je, vam opevam kasneje. 
 
ZMAJEVO JAJCE ŽIVALSKE VRSTE 
 
Na drugi strani boste prinašali jajce živali. To je zelo pomembno. Živalsko jajce morate 
imeti, ne glede na to, ali ste vegetarijanci ali ste mesojedci. To ne igra nobene vloge.  
 
Torej, pomembno je simbioza z živaljo.  Ali imate vi tisti čut do živali ali ne? Kako je bilo v 
prvobitu?  
 
In zakaj je tako zelo pomembno prav Zmajevo jajce živalske vrste? 
Zato, ker skozi to vi lahko prebudite svojega čuvaja. 
 
Jajc je več. Dotaknili se Bomo sedaj najprej teh dveh. 
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Zmajevo jajce živalske vrste je tisto jajce, katero vi v določenemu momentu tako, kot bi 
prebudili bitje v njemu. To bitje je običajno zmajček. To je čuvaj, kateri je nekoč pripeljal 
vas do točke, da ste prešli v zemeljski eter in ste bili z njim povezani. 
 
Skozi te čuvaje zmajev ste vi dejansko dihali z Naravo tistega prvobitnega časa. In tako kot 
ste prešli in ste se vkoreninili v Zemljo, boste z njim tudi odšli. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker v času, če se prebudi zmajček hitreje pomeni, da ste vi v času življenja pač dolžni za to 
bitjece energetsko poskrbeti. Kako pač skrbite? Pač se znajdete, kot se znajdete! O tem ne 
Bom opeval. Ampak, ljubezen je tisto nekaj, kar vam tukaj zagotovo, zagotovo tudi pomaga. 
 
Pazite to! 
Ko vi odlagate jajca, ko prehajate izven zemeljskega časa, se pravi, ta jajčka postavljate v 
niz, kot kode. Ampak, glede na to, da ste vi še živi in da imate še fizično materijo, s katero ne 
morete nekako odpluti in prenašati jajčk in jih postavljati v neko zaporedje pomeni – da vam 
najprej obrazložim, zakaj takšno zaporedje? 
 
Pri odhodu, predno izstopate iz ovoja Zemlje, so Čuvaji živali. To je zadnje Bitje, katero 
določi, ali vas izpusti ali pa odpošlje nazaj. Zato je način življenja v fizični bazi izjemnega 
pomena, ali vi imate čut do življenja ali živali ali pa ne?! 
Dobro, če boste potolkli kakšnega komarja in muho – to vam bo vse oproščeno. To je nekaj, 
kar vam je uredila Lana, ker je Ona Tista, ki pobija.  Pazite to, ki pobija in ne išče veliko 
češarik ali kakršnihkoli mini možgančkov, da bi kaj veliko odposlala, ampak ga preprosto 
ugonobi.  
Tako, da tukaj, v tej strani je nekaj takšnih izjem, skozi katere se dá malce pogledati skozi 
prstišče.  
 
Ampak, osnova ste vi sami.  
Ali v življenju ali v obstoju sploh imate radi življenje ali ne pomeni, da s točno takšnim 
spominom se vi pretočite nekam in tam nadaljujete življenje ali popotovanje. 
 
Nesmrtnost, če želite vstopiti v nesmrtnost, mora imeti osnovo ljubezni, sočutja, 
nekakšnega temperamenta, ampak simbioze in sprejemanja. 
 
Če vi niste zmožni sprejemati Narave, ali živali ali življenja, kako boste potem zmožni 
sprejemati Bitje Ozvezdnih stez, katera so podobna živalim? Katera so lahko tudi 
rastlinskega izvora? Kateri so daleč od tistega, kar vaš možgan, tukaj na Zemlji, je sploh 
zmožen sprejeti? 
 
Torej, sprejemanje vsegá okoli vas je torej osnova za to, da postanete neka spominska enota, 
skozi katero se vi lahko potem prenesete in pretočite, ker je to dokaz, da skozi to ste vi 
vredni življenja, so vsi okoli vas zmožni z vami bivati in sobivati. Se pravi, so drugi zmožni vas 
sprejemati kot ljubezen. Niste konfliktni. Niste drugačni ali rušilni. Torej, ste »Izvirna« koda 
ali ljubezen. 
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Ko takšna duša pride do točke, da bi se odmaknila od Zemlje, prinaša najprej rastlinsko 
jajce in ga postavi tako, ob levo stran. 
 

Na sami, samem jajčnem delu je nek simbol. To simbolno stanje je vedno 
obrnjeno tako, da gleda naprej, na ovoj. 
Ko to jajce dá v notranjost, se ta koda aktivira. Odpre se kanal. Odpre se 
portal. In iz shranjenega dela do njega pride shramba tiste veličine, katera se 
ni več porojevala in se je kot sito, iz življenja v življenje, izmikalo. 
 

To pomeni, da se je najboljše od najboljšega v življenju zmoglo shraniti kot sito navzven in 
nastane duša, najboljšega od najboljšega. 
 
Saj veste, nekaj je dobrega, nekaj je »tako zvanega« slabega.  
Ampak, ne morem opevati, da je slabo slabo. Ampak, slabo pomeni, da ni enako z Izvorom. 
Tako se človek reinkarnira, preoblikuje, postavlja in iz življenja v življenje postaja modrejši, 
postaja plemenitejši, postaja srčnejši in vedno manj imate teh zapisov. 
 
Ko pride do točke, mora oddati živalsko jajce. Torej jajce, katero je postavljeno in znova ga 
s simbolom postaviti ga tako, da se poveže z ovojem.  
To je tako, kot bi bili pred durmi, pred vrati in bi hoteli iti navzven. In na eno stran bi postavili 
eno jajce, na drugo stran drugo jajce in upali, da se energija aktivira. 
 
Torej, ko se jajce aktivira na levi in na desni strani, ko se poveže z ovojem, vi dobite 
povezavo na zasnovnika oziroma na dušo, ki se spaja skozi srce. Se pravi, srčni zasnovnik in 
življenjska energija. Torej, se poveže eno bitje. Takrat se prenašajo dejansko srčno jajce, 
zasnovno jajce, življenjsko jajce. Postavijo se tako v vrstnemu redu, kot jih vi sestavljate v 
nekemu nizu, v samemu gnezdu. 
 
Ampak, pazite to! 
Ko se to aktivira, se odpre portal, skozi katerega dejansko k sebi dobite vse, kar je izven 
Zemlje ali izven ovoja ali v nekemu vmesnemu prostoru shranjeno kot vaše najboljše delo 
od vsegá. 
In po tem vi vsi hlastate. Vsi hočete to dobiti navzdol! Vsi želite te duše, te zapise dobiti in 
privleči na Zemljo. Zakaj? Zakaj bi nekaj tako velikega spravljali v globino Zemlje? 
 
No, morda zato, ker se želite dokazati? Morda zato, ker želite dobiti znanje in veličino iz 
vsegá, kar ste bili?  
 
Ampak, ne želite si tegá!  
Zato, ker v trenutku, ko pride to tegá, da bi vi lahko to shrambo pritegnili k sebi, v svoje 
telo, se boste počutili kot mali pacek, se boste počutili tako zelo nizkega, tako zelo 
obteženega. In nikoli se ne boste zmožni sprejeti s to osnovo, ker boste dejali, da je niste 
vredni. 
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Zato ne prehitevajte, ampak rastite in spreminjajte sebe in se dokažite sami pred seboj, da 
ste zmožni postati veličina od Veličine. 
 
In v trenutku, ko v Zemlji postane ta duša tako veličastna, da ste srčni, topli, iskreni, 
predani, povezovalni, ste nekako prepleteni, nekonfliktni, dokaj razumevajoči, se pravi, ko 
postanete nekaj, kar je cvet od cveta, se ta energija samodejno prične spajati z vami. Prav 
v materijo vstopa sama – delček po delček. Zato, ker ste na najnižji točki aktivirali in se 
povezuje shramba vsegá, najboljšega od najboljšega. 
 
Lana je na nekemu druženju zbujala neko shrambo in jo povezovala z vami. Ampak, to je bil 
samo en kos nečesa. Več takšnih kosov se medsebojno shranjuje, prepleta in postavlja. 
 
ČUVAJI JAJC 
 
Da nadaljujemo. 
Zmajeva jajca so torej osnove tistega nečesa, kar vi potrebujete. Zmajeva jajca lahko imate 
navidezno samo eno v gnezdu ali pa nobeno. 
Tisti, kateri ne vidijo nobenega, naj večkrat hodijo tja nazaj. In ko bodo pregledovali to, se 
jajca pričnejo pojavljati nazaj, ker jih čuvaji preprosto včasih skrijejo in zavarujejo pred Bitji 
Teme ali pa pred vami samimi, če nižje zavibrirate. Ali v nekemu momentu, da ste 
samorušilni, se pravi, se dogaja, da oni preprosto skrijejo jajca sami pred vami. 
 
Čuvaji so izjemnega pomena.  
Ko vi prinesete jajce nekam v predel, kjer se povezuje in usklajuje z ozonom, pride do vas 
bitje, katero je z vami bilo, bivalo in v simbiozi tudi sebe postavljalo. 
 
Torej, ko postavite živalsko jajce tja, običajno pride zmaj do vas ali pa tisti, kateri je z vami bil 
in je potoval. Lahko iz časa v čas. Ali pa ste bili povezani s kakšno drugo živaljo. Se pravi, je to 
tisti čuvaj, kateri z vami pride in potem stoji za vami. On je tisti, kateri vas potem tudi 
spremlja in pospremi v novo popotovanje, kjer se potem ločita in vam postane vdan. 
 
Tako, kot bi imeli konja, Bom dejal. In potem prepotujete neki čas in ta konj ostane z vami. 
Ali pa tako, kot vas duše spremljajo vaših domačih živali. Torej, ko duše spremljajo vas in 
potujejo z vami, jih imate iz življenja v življenje, morda v različnih preoblekah. Enkrat je 
mačka. Enkrat je konj. Enkrat je kaj drugega. Se pravi, se pretaka ista duša in se samo 
prepleta in povezuje. 
 
In običajno so ti čuvaji povezani. To ni tako zelo malo. Ampak, ti čuvaji so povezani s 
čakrami. In čakre so tisti vmesni prostori, kjer spijo določena bitja in so čakre pravzaprav 
ležeča bitja, ki so vodoravno speča in vpeta. Njihova glava je vpeta v notranjost, 
»navidezno« fizične energije. In ker oni dihajo in razmišljajo, se ta energija ves čas vrtinči. 
In zato se barvno nizajo, ker imajo različne spomine. Različni spomini dajejo eni občutku, 
enemu vidnost, enemu tipnost ali karkoli drugega.  Se pravi, zato so čakre tudi različne 
barvitosti.  
 
Si predstavljate?  
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Ko pride do točke, da se telo odpre, bitja postanejo samostojna. Vi v notranjosti postanete 
mali zasnovniki, ki končno dojame, kdo mu je dajal telo, kdo mu je pretakal kri, kdo mu je 
dajal življenjsko energijo, kdo se je za njim črvičil in razčrvičil. Kdo je tisti, kateri ga je 
prelisičil. Kdo je tisti, kateremu je pomagal, ga svetoval, ga vzpodbujal in gnal naprej v 
svojemu življenju ali popotovanju. Se pravi, spozna končno bitja in veličino vsegá.  
 
In zato, dragi moji, v življenju se naučite sprejemati tudi takšne, ki so daleč od vašega srcá, 
ki so daleč od vsegá. Ampak, to ne pomeni, da morate prijateljevati z njimi. Ampak, pustite 
jih. Ne jih obsojati. Pustite jih! 
Ne glede na to, ali ima kdo utelešenega hudiča in vas je strah. Pustite ga, če vam ni do 
tegá, da bi se družili z njim. Ne ga oslabševati. Ne ga dajati v nič, ker ne poznate celotne 
podlage, zakaj je prišel on do te točke in zakaj ste vi do te točke. In to je tisto nekaj, kar je 
najbolj veličastnega. 
 
In vsa ostala jajčka, ki so v gnezdu so lastniki prav tisti, kateri sobivajo v simbiozi z vami. 
 
Zmajeva jajca so torej shramba in zasnova čisto čistega bisera. Če ne bi bilo tega, ne bi bilo 
obstoja. Ne bi se nadaljevala neka vrsta – ali človeška vrsta ali reptilska vrsta, ali andželinska 
vrsta. Se pravi, vsaka vrsta bitja ima svoje jajce. 
 
ZMAJEVO JAJCE ČLOVEŠKE VRSTE 
 
To ne pomeni, da vsak človek ima sedaj v sebi vsa jajca vseh vrst. Ne! 
Imate jih samo toliko, katere vrste ste hoteli nekoč biti.  
 
Se pravi, če ste bili človek in živite kot človek, imate eno jajce zelenkastega barvila. To 
pomeni, da jajce, ki je zelenkastega barvila, je vaše jajce človeške vrste. 
 
Zakaj zelenkastega? 
Zato, ker je veliko zelenila. 
 
In kaj to pomeni? 
Da je travno vir zaščite za to jajce. 
Ko se jajce odpre, je znotraj modrina. Je modrinska energija, katera je tako kot vaše nebo. 
 
Pazite to! 
Ko boste hoteli in če boste hoteli biti človek, pomeni, da boste tako jajce morali prinesti s 
seboj. In tisti, kateri ne bodo hoteli biti človek, se pravi, se energija iz tega jajca kasneje 
pretoči v vrsto, katera želi biti po zunanjosti.  
Zelo veliko je bitij, kateri hočejo biti s krili in želijo biti podobni ali Vilinom ali krilatim Bitjem 
Svetle vrste. Se pravi, izbira je vaša. Ko imate jajce, se lahko poigravate s kakšno podobo 
Veličine želite biti. 
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ZMAJEVA JAJCA ČLOVEŠKE VRSTE LAHKO PRIMEMO ŠELE, KO SI NA DLANI NADENEMO 
ROKAVIČKE (zaščita dlani z belo energijo) 
 
Ampak, pazite to! 
Takšno Zmajevo jajce človeške vrste pomeni, da, če jajce, katerega lahko izberete in 
pomislite samo na Zmajevo gnezdo, iz njega povlečete zeleno jajce na površje in da si 
zaščitite z zaščitnimi rokavičkami.  
 

Se spomnite, ko smo delali zaščito s tem snopom bele svetlobe, ki je rahlo 
na levi strani?  
Se pravi, to je snop svetlobe, katerega duhovni tako radi uporabljajo za 
čiščenje, za transformiranje ali karkoli takega.  
 
 
 

Se pravi, to je ta življenjska energija, v 
katero daste dlani. 
Torej, zaščitite si rokice z rokavičkami. 
 
 
 

 
Ko imate to belo zaščito, vi lahko primete končno jajca človeške vrste. 
Torej, no, res se sliši malce smešno. Ampak, kljub vsemú! Jajce človeške vrste! Kako naj 
izrazim? Res je malce smešen izraz, ampak druge prispodobe ni! 
 

Torej, vi lahko daste na LEVO DLAN to jajce in si ga končno lahko ogledate. 
A nikakor si ne privoščite brez rokavic prijeti jajce!  
Ker ga boste uničili, ali stopili ali mu spremenili kodo. 
Na samemu jajčku – vidite, je dejansko simbol. Ko vi daste fizično roko na 
simbol, se aktivira energija po temu simbolu in se odprejo duri in lahko 
tista vrsta pogleda, spreminja, teleportira, preoblikuje in marsikaj drugega.  

 
 
AKTIVIRANJE SIMBOLA JAJČKA ČLOVEŠKE VRSTE  Z DESNO DLANJO (z zasnovnikom pridemo 
do svoje lastne shrambe človeka iz tega življenja) 
 
Ne Bom vam vsega opeval, ker še ni pravi čas za to. 
Vendar, to jajce je tisto jajce, na kateremu imate določen simbol. 
 

Ko boste dobro pogledali, ko boste samo približali desno 
dlan, boste začutili, kje v dlani se aktivira ta simbol. V 
DESNI DLANI! 
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Torej, ali se spomnete, ko Smo opevali, da je na desni roki bodalo, katerega nismo pustili, da 
ga odstranite? To. 
 
V levi roki Smo odstranjevali bodalo. Se pravi, to je tisto, katerega ste po dnevih, po 
centimeter odstranjevali in osvobodili eno angelsko bitje, Svetlo bitje, katero je kasneje 
potem skozi vaš proces tudi sodelovalo z vami. 
 
Na desni strani, v roki, pa ste imeli drugo bodalo, katerega nismo pustili dejansko, da se ga 
odstrani. Nekateri posamezniki so celo naredili to in pomešali Temo in Svetlobo in so se 
karakterno tudi zelo spremenili. V minus in ne v plus! 
Ker Smo dejansko postavljali sistem tako, da zbujamo Svetla bitja, tista bitja, katera vam 
pomagajo v doprinosu, da vi rastete. Ne da jih boste vlekli za seboj in da vas bodo obteževali. 

 
In prav na temu bodalu, v desni dlani – skozi dlan v roko, v 
komolec je vpeto bodalo.  
Ampak, tega ne boste odstranjevali! 
 
 
 

 
Na vrhu tega bodala je takšna, kot nekakšna matica ali vrh 
nečesa. In točno tukaj, ko približate temu jajcu, 
zemeljskemu jajcu to bodalo, se bo pričelo aktivirati ta 
koda. 
In v trenutku boste zaslišali ali začutili kot hrsk, hrsk – kot 
bi se nekje nekaj odkodiralo. 

 
Torej, to železo, ki je v roki, ga prislonite na kodo samega  
jajčka, ampak ne tako, da greste jajc na jajcu, ampak, da ga 
daste ob jajc tako, da je kakšen centimeter nekakšnega 
zračnega dela in boste začutili, kako se vrezano jajce, koda 
tega jajca aktivira s tem bodalom. 
 

 
Ko zaslišite, da se nekje nekaj premakne in odpre, samo podržite. 
Nekaj se je odklenilo. 
 
Pazite to! 
Ko zaslišite in začutite, boste začutili, da se je vaša zavest Višjega polja odkodirala. To 
pomeni, da skozi to boste vi lahko dejansko dobivali bližnjico do Razsvetljenja. 
 
Ampak, ne to uporabljati za to, da boste vi prišli do točke spoznanja!  
To je zorenje, dragi moji! Življenje je zorenje. To je samo to, da boste vi lahko hitreje sebe 
nadgrajevali, postavljali. 
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Ampak, ne mešati medsebojno različne tehnike – Naših Nebeških z zemeljskimi ali 
podzemeljskimi. To je tako, kot bi hoteli en korak naprej, pa deset nazaj! Ali se odločite in 
delajte nekaj let samo zemeljske postavitve. Ali pa se odločite in delajte podzemeljske. Ali pa 
stojte za tem, da ste Nebo in da delate v Nebeški strukturi. 
 
Le tako boste prišli v neko polje. In ko pridete v neko polje, bo tisto, kar je po bazi Zemlje, 
tako ali tako prišlo nekam, do neke točke, kjer boste videli, zoreli. Ampak o tem danes ne 
Bom! 
 
Torej, zemeljsko jajce se lahko aktivira s tem bodalom.   
Tisti, kateri ga pač nimajo več, kateri so bili prehitri in so ga zmetali na površje, ker so 
hoteli tako, se pravi, ne morejo aktivirati tega jajca. Ni druge opcije! Oni bodo morda lahko 
kasneje, v posmrtnemu vstajenju aktivirali ali odpirali določene duri. 
 
Kaj se pravzaprav dogaja s to aktivacijo? 
Ko se aktivira to jajce, se zasliši nekje v avri neko oškrtanje, kot bi se nekaj premaknilo. Kot 
bi se neka zarustana vrata ali prehodi nekih področij, časov, razmaknili. 
 
Ko se zgodi to, v temu času, se vam zgodi, da se daleč daleč stran od človeka odpre neki 
prostor, kjer imate čisto shrambo svojega lastnega človeka. 
 
To pomeni, da tam, kjer ste oziroma kjer se bo odprlo, vi lahko kot zasnovnik – pazite to!, 
ne kot duša, kot zasnovnik, s tem, da obdržite jajček v roki, zasnovnik naj spolzne na pot 
kodiranja. Se pravi, kot bi se prislonil v jajček ali gre tudi v jajce gre lahko, se potem pretoči 
na bodalo. Od bodala se odbije naprej in potuje po poti razpoke, kjer se je v avri nekaj 
odprlo in v neki točki ga bo dobesedno odneslo v prostor, kjer ima svojo lastno shrambo. 
Svojo lastno shrambo človeka iz tega življenja.  
 
Tam si lahko pogledate vse najboljše zapise, vse tisto, kar so vam odvzeli skozi življenje, da 
ste izgubljali spomin. Da danes, ko se želite spomniti nazaj, kaj se vam je v življenju, morda v 
otroškemu obdobju zgodilo lepega, ali tam ali drugje, boste našli v temu prostoru. 
 
Ko boste to spoznavali, če boste hoteli gledati, ne pozabite, da se morate vrniti nazaj!  
Sami ne nosite ničesar nazaj navzdol, ker bo samo prišlo, ko bo čas za to. 
 
Nato se po isti poti vrnite nazaj, se odbijete od, od tega bodala do jajčka in znova nazaj v 
predel, kjer je prostor od pleksusnega dela. 
 
S tem boste lahko pogledali, kaj je dobrega od najboljšega, kar ste v temu življenju shranili. 
Na podlagi tegá se boste vi lahko prosto pričeli zavedati, čutiti svoje duhovnosti, svoje poti 
iz tega življenja. To pa je tisto, kar je neprecenljive vrednosti. 
 
Zakaj prav to? 
Ker to je zaklad, s katerim lahko odpirate in se povezujete in hkrati pregledujete srčnost, 
življenje, se pravi, samo zasnovno enoto. 
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TEHNIKA: Z ZASNOVNIKOM SI LAHKO POGLEDAMO ČAKRE (posnetek 1:16:59) 
 
In ne le to! 
Skozi to lahko pogledate in odpirate po notranjosti, od čaker do čaker – če se samo kot 
zasnovnik spustite do čakre, ne iti ven skozi čakro, ker morate najprej v središču – dobro, 
Bom opeval. 
 
Se pravi, veste. Čakra se vrtinči. In znotraj je tako, kot bi bila, kot bi bila polžek. In v centru 
znotraj se hrbtna in sprednja čakra združujeta in se povezujeta. In na ta način, ko je najnižji 
polžek ali najožji polžek same čakre, zasnovnik postavi desno bodalo, desno dlan. In od 
njegovega bodala, desnega bodala, se bodo aktivirala vsa vrata. Odprla se bo koda in na 
čakri se bo odprl kanal, odprl portal. In ko bo spolznil navzven, kot bi šel iz telesa do vrat, 
bo zaznal časa membrana, membransko časno podobo ali prelomnico. Kot duri. 
 
Skozi to membrano časa lahko vstopi v čas, od koder je prišel nekdo, ki je shramba ali, ki je 
čakra, ki je bitje. In hkrati s čuvajem čakre ali tistim čuvajem, se lahko prosto premika po 
času in prostoru. 
 
Kaj se boste skozi to učili in naučili? 
Ozavestili boste spomine, kvaliteto popotovanja, sprejeli premirje sami s seboj. Dejansko 
povezovali bitja s samim seboj. In predvsem boste vnesli red in harmonijo in zadovoljstvo 
znotraj sebe. 
 
Predvsem vam zna povzročati prostor čakre srca največ težavic. Pa ne zato, ker je to srčna 
energija. Ampak zato, ker imate tam največ delilnih enot. Se pravi, bolečine, kjer ste bili 
prizadeti in veselja in radosti. Se pravi, je prostor, kjer se vam bo na aktivacijski del delil 
prehod kot na levo in na desno stran. 
Na levi strani znate imeti bolj tiste čustvene blokade, težine, bolečine, kjer ste bili 
prizadeti, ranjeni, oškodovani, izneverjeni. Ali pa tisto, kar se je po čutni strani dalo 
narediti. 
 
TEHNIKA: KAKO POPRAVITI ALI IZRAVNATI ČUSTVENE BOLEČINE IZ TEGA ŽIVLJENJA (z desno 
roko zasnovnika aktiviramo kodo na čustvenem jajcu – pomembno: obvezno zaščitne 
rokavičke!), posnetek 1:19:37 
 
Kako popraviti ali izravnati, če pridete do tiste bolečine, kjer je iz tega življenja? Zelo 
preprosto! 
 
Znova boste šli v predel, kjer si boste naredili zaščitne rokavičke. Kot, da si zasnovnik 
naredi zaščitne rokavičke. Gre v gnezdo, kjer so ta Zmajeva jajca. In preprosto se dotakne 
ali pa se približa čustvenemu jajcu svojo desno dlan in se bo aktivirala koda in bo zaznal, 
kako se odpne drugi prostor. Kot bi prišli v matrico časa in prostora.  
 
To je zelo pomembno in zelo veličastno!  
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Ker skozi to vi lahko vplivate na svoj lasten zapis. Ne na slabo! Ker slabše ne more biti kot 
je. Ne morete ga spremeniti v slabo, zato, ker je zapis ustvarjen. Lahko pa ga spremenite in 
sprogramirate v boljše. 
 
Tako vi lahko vplivate na tok dogodkov spomina in jih preoblikujete in s tem zavestno 
lahko spreminjate trenutke, čase in preoblikujete svojo karmo. Preoblikujete svoje 
popotovanje. Ampak ne se igrati in popravljati! Ampak spreminjajte tisto, kjer boste 
začutili, da je potrebno kaj spremeniti. 
 
Tako se lahko pretakate iz prostora v prostor. In znova, po isti poti, nazaj! 
Če greste skozi čakre gledati ali prehajati skozi membrane, pomeni, da morate za seboj 
zapreti duri.  
 

Zopet z desno dlanjo, s to kodo, zapreti čakro. Se pravi, energija se 
razpusti. Se energija aktivira in se prehod zapre. 
In takoj se boste vzdignili v prostor ali se namestili – kjerkoli boste, se 
boste vlili v svoj prostor samega pleksusa. 
Tako boste počasi, počasi dojeli, da lahko imate svoje življenje v lastnih 
rokah. 

 
Nikakor pa ne manipulirati, da boste hodili gledati in spreminjati zapis, zato, ker hočete 
imeti točno določeno osebo. Tega ne delajte!  
 
Zakaj ne? 
Zato, ker niste v širini, da vidite davnino, da vidite prihodnost, da vidite, preprosto, zakaj je 
nekaj temu tako! 
 
Če boste hoteli pogledati, zakaj je nečemu nekaj tako, morate iti v predel češarike. Ampak, 
tam ne hodite! To je prostor duše ali možgan duše. Tja še ne vstopajte, ker morajo biti 
aktivirane druge, druge kode in preprosto morajo biti zbujena določena bitja. 
 
Ko boste vse to naredili ali se poigravali – nekateri se boste, nekateri se ne boste, je to tudi 
nekaj, kjer lahko vplivate na tok življenja za naprej. Če ste s svojim tokom preprosto 
zadovoljni in vam je tako kot je všeč in sprejemate – plujte! Plujte in sprejemajte življenje 
takšno kot je. 
 
Če pa vam se kdaj zgodi, da se, imate občutek, da se vam zgodi krivica, da se vam godi 
krivica, pa lahko skozi takšen proces sebi olajšate zamero, bolečino, različen položaj, različen 
status in vse to. 
 
TEHNIKA: SPREMINJANJE ZAPISA PO DENARNI STRANI (posnetek 1:23:23) 
 
Če boste hoteli pogledati na denar in spreminjati zapis po materialnosti, po denarni strani, 
pa morate iti v drugi prostor. 
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Ali se spomnite, ko ste delali dejansko sanjskega duhá, ko ste iz leve strani 
pretakali energijo na površje?  
 
 
 
 

 
Se pravi, je to tukaj, na desni strani. 
Nevtralna energija, katero bomo iz ene iz naslednjih smeri, ali poglavij ali 
področij, morda druženj, pričeli tudi aktivirati. 
Zakaj prav denar? Zato, ker se skorajda vsakdo od življenja ali skozi 
življenje spotika ob denar. Zaenkrat imate na svetu – ne osnovo ljubezni, 
ampak, na žalost, vrednoto denarja. 

 
Kako spremeniti položaj denarja ali vrednost denarja je to tisto nekaj, o čemer Bomo na 
enemu izmed naslednjih druženj tudi postavljali sistem, da si boste tukaj močno olajšali 
položaj.  
 
Če želite pogledati samo stanje o denarju in zakaj je to in tako, pojdite s pleksusnim 
prerezom, se pravi, navzdol, do predela popka. 
 

Kot da bi zasnovnika dali pred popek, oziroma znotraj, v 
telesu – imate popek in on je znotraj in se direktno, v višini 
popka obrnite desno in poskušajte zaznati, kje je ta žepek, 
kjer je ta duh, nevtralni duh denarja znotraj, ali materialnosti 
znotraj, v predelu desnega žepka. 
 

 
Zopet z desno dlanjo, z desno, se dotaknite tega vrha, ki ga boste zaznali. 
In zaznali boste tako kot prosojno membrano, ki se aktivira.  
In skozi to aktivacijo te energije boste dobili odsev in boste lahko pričeli 
svoja čustva, želje, hrepenenje, povezave z denarjem preoblikovati ali 
postavljati.  
 

 
To je tisto, na kar bodite zelo zelo pozorni! 
Tukaj lahko sebi spremenite zapise za denar, za vse, kar vam Bomo v enemu izmed druženj, 
naslednjih druženj tudi oblikovali, pomagali vam razumeti, zakaj je nekdo brez denarja, zakaj 
nekdo trpi zaradi denarja in še marsikaj drugega. 
 
Vendar, tukaj je neka osnova, skozi katero vi lahko vplivate na tok spremembe, pogledanja 
ali preoblikovanja. 
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TEHNIKA: KAKO POGLEDATI DENARNO JAJCE (pomembno: zaščitne rokavičke!), posnetek 
1:26:06 
 
Materialno jajce se vam skriva tudi v zasnovki Zmajevih jajc. 
Vendar, to ni vaše jajce. 
 
Eno izmed Zmajevih jajc je podtaknjeno in je denarno jajce. In to je takšno, bolj črnkasto, z 
nekim simbolom navzgor postavljeno. In tega imate v globini gnezda jajčk, eno jajčke. In to je 
podtaknjeno. Tako kot kukavica, ki podstavi ali podmakne določena jajčka. Točno tako vam 
so reptili, demoni in sarsuni podtaknili jajce, skupno jajce za manipulacijo ali nadzor tega 
svetá. 
 
To jajce Jaz skorajda ne bi premikal ali odmikal. 
Če pa ga želite pogledati, si znova nadenite rokavičke, zaščitne rokavičke. Brez tega, da se 
Mi slučajno ne spozabite, da ne bomo imeli nevšečnosti! Ker vas lahko povleče v neki čas 
in se tam ujamete. Ne Mi delati to brez rokavičk! 
 
Se pravi, snop svetlobe, zastavite dlani, da začutite, da se dlani zavlečejo, zalijejo s to belo 
energijo in da se zaščitite. 
 
Nato pomislite na to, da imate in ste ob jajčku oziroma ob temu gnezdu in pomislite na 
denarno jajce. Prilezlo bo na površje črnkasto jajce. 

 
To jajce lahko primete in ga ne aktivirate 
z desno dlanjo, ampak z, dejansko, 
sredincem in nekakšnim tako, kot bi vrh 
jajčka prijeli z sredincem, in spodnji del 
jajčka, kot bi prijeli s palčkom. 
 

Se pravi, tako se ustvari ali aktivira neka energija.  
Začutili boste pekoč občutek v teh konicah prstov in se bo aktivirala notranja vsebina tega 
jajčka. 
 
To jajčka se zna odpreti. Ampak ga obdržite in boste videli matrico denarja lastnega zapisa 
oziroma matrico manipulacije, zakaj ste danes v denarju, zakaj ste danes brez denarja. Vse to 
se skriva v temu jajcu. 
 
Jaz bi vam svetoval, da to večkrat samo pogledate. Ne spreminjate! Naučite se jajca 
uporabljati. 
 
Nato znova zaprite jajce. Pomislite na to, da se jajce zlije nazaj in se bo vsa odprta energija 
vakuumirala nazaj. 
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DARITEV BISERA, KI GA LAHKO VSTAVIMO V DENARNO JAJCE 
 
In tukaj nastane neko, neka bistvo ali neko darilo, ki Smo vam ga v temu druženju tudi 
podali. Dali Smo vam eno, kot en biser, katerega boste zaznali nekje nad seboj. Takšen 
bisernati kamenček. Ta kamen boste zaznali, kje ga boste imeli. Zavisi, kje se vam bo 
energija gibala, zato boste pomislili, kje je. 
 
In ko boste odpirali to denarno jajce, pomislite na ta biser. In ko ga boste zaznali in ko se 
ga boste poigravali, ga boste začutili prav kot težko, težek kamen ali nekaj takega.  
 
Ta biser boste vstavili v središče tega jajca denarja in barva jajca se bo spremenila.  
To pomeni, da boste energijo zapisa preuredili in preoblikovali na vas samih. Takrat boste 
postopoma, kot gradite sanjskega duhá ali kot ste delali na sanjskem duhu, lahko delate v 
spremembi informacije na samemu denarju. Tako lahko sebi olajšate, spremenite in 
ovrednotite denar. Če že želite. 
 
Zakaj denar? 
Denar je pravzaprav vrednost ali manipulacija Zemlje. Skozi denar ste ujeti. Skozi denar ste 
zajeti. Skozi denar vas držijo v suženjstvu. Skozi denar ste danes, kjer ste. 
 
Torej, vi lahko spreminjate skozi ta biser, katerega lahko pustite v jajčku in vse skupaj 
zaprete ali pa ta biser preprosto vrnete nazaj v avro. Zaznali boste prašino, katera se zliva. 
In tudi sprememba jajčka se bo barvitostno pričela barvati. 
 
Kaj pravzaprav počnete? 
S to spremembo, s to kodo ali spremembo te kode, boste vi dejansko pričeli spreminjati svet 
zemeljske ujetosti. Delček po delček, droben delček boste lahko pričeli oblikovati. Karkoli 
boste pač želeli, boste vnašali v to ravnovesje. 
 
Vendar, nikoli si ne želite, da bi imeli denar od drugih, da ga drugi ne bi imeli!  
Na to bodite pozorni, ker bo pričel biser usihati in ne bo več kristalno svetloče barve, 
ampak bo postajal mat in mat in se na koncu njegova barvitost ali lučka dobesedno 
ugasne.  
Takrat ne bo več biser v uporabi in bo izgubil svojo moč. Zato ne manipulirati z njim oziroma 
na škodo drugega nikakor nič spreminjati ali oblikovati! 
 
Vendar, glede na to, da ste duhovni, že veste kako in kaj. Kaj dá, kaj ne. Vendar, duhovnost je 
srčnost in ljubečnost. Je točno tisto, kar in po kateri matrici greste tudi vi, čisto sami. 
 
Torej, Zmajeva jajca so osnove za bitja, življenja in popotovanja.  Tisti čuvaji, kateri so z 
vami, njim boste vračali kasneje tudi ta jajca. 
 
Vsako bitje je preko jajca vpet v zemeljski sistem, v vašo avro, v vašo globino, v vašo 
matrico. Tudi v vaš spomin. 
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Kaj od vas ostane? 
Ostane spomin. 
 
Kaj je spomin? 
Spomin je energija. 
 
Kaj je energija? 
Energija je zlitina, je duh. 
 
Kaj je duh? 
Ko se zlije duh nad duhá, nastane duša. 
 
Ko se povezujejo duše medsebojno, nastane dušinska zmes ali Bitje Nesmrtnosti in Veličine, 
o kateri vi veste zelo malo ali skorajda nič. 
 
DARITEV OD LANE PRANERJEVE – KEPICA ENERGIJE, KI BO NAD NAMI VIBRIRALA KOT LUČKA 
IN S KATERO ZAZNAMO PORTAL, KANAL 
 
Vendar, Zmajeva jajca so torej razkrita. Daritev Sem tudi opeval. 
 
Vendar, še eno malo daritev imamo tukaj po strani Lanjuške fizično zemeljske.  
Glede na to, da je Ona Tista, katera je postavila matrico in Nas popeljala v popotovanje tukaj 
na Zemljo, je Ona želela odpreti košček svoje poti. In zato se je odločala, da skupaj z Očetom 
Vnebovzetovstva pripravita, oziroma pod Njegovim nadzorom, jaaa, da Bom pravilno 
prevajal, da ne bo izgledalo, res, da je kdo kaj podarjal Njej. 

 
Torej, je postavila eno takšno veliko kepico energije.  
Tri leta in pol in pet dni je potrebovala, da je ustvarila to energijo. 
Ta energija bo nekako prosto gibala se kot kepica energije, katera bo 
povezana nekako nad kronsko čakro. Bo vibrirala kot lučka. 
 
 

 
Včasih se boste počutili kot, da ste tiste ribe v temi, ki imajo lučko pred seboj. Ampak, 
dejansko, tako boste izgledali. Ampak, ne zato, ker bi ta lučka bila kar tako.  
 
Ampak, vi se lahko povežete v to lučko in skozi to lučko boste zaznali portal, kanal.  
 
V trenutku, ko pridete v to lučko, boste zaznali kanal. Pustite, da kanal teče. In teče. In 
teče. In v nekemu momentu bo prišlo kot do eksplozije. Kot bi se nekam vpelo. In ta 
kanalček se bo odprl. 
 
Skozi ta kanalček lahko potujete in prehajate v svet,  kjer imate, se pravi, vpeto svojo 
spominsko noto najboljšega od najboljšega in najnižji prostor Najvišjih Bitij, ki se več ne 
utelešajo. 
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Torej, to je svet, ki je vpet na Zemljo, se pravi, na zemeljsko nebo in hkrati prvi svet, kateri 
gleda izven zemeljskega ozvezdja. 
 
To ste dobili po Njeni strani. In naj vam to služi v gradnji, v razvoju. In kadarkoli boste imeli 
občutek, da potrebujete nekaj – ali Zgoraj ali v svojemu življenju, se povežite v to lučko. 
 
In kaj se zgodi? 
Ko pridete v to, ste obsijani vsi. Se pojavi Svetloba. Prihajajo Bitja. In Tista, katera se ne 
rojevajo na Zemlji in v ta vmesni čas, kot njihov najnižji točkovni plast, v katerega Oni 
smejo vstopiti in do koder Oni še zmorejo dejansko spustiti svojo energijo. Tako, da lahko 
tudi preidete pod Njihove dlani. 
 
Tako.  
(ploskanje) 
 
Jasara.  
Ampak, to lučko ne delite med druge.  
Ker, ko bo prišel določen čas, bo ta lučka postala vaš kristal in se bo vpela v vašo materijo. 
In ta kristal je tisti biser, lučka – kako naj se izrazim?, ki vas bo večnost večnosti spominjal na 
Njo, na Zemljo, na vse, kar ste gradili in ste se trudili. 
 
Hkrati pa bo ta kristal vez z vsemi tistimi, kateri bodo še v obstoju morda hiteli za vami, 
korakali za vami, spreminjali svoje spomine in preoblikovali sebe v lastno zmago. 
 
Takole.  
(ploskanje) 
 
Jasara.  
Toliko o tem biseru ali o tej Svetlobi. Kaj več vam za danes tukaj, o tej postavitvi, ne želimo 
razkrivati. 
Jaz predlagam, da si naredimo kratko pavzico, kratek premor in da po premoru nadaljujemo 
z vašimi vprašanji, ker vidim, da je kar nekaj zanimivih idej že prišlo na površje glede 
vprašanja te tematike, katero Smo odprli. 
 
Jaz pa se Bom za nekaj časa poslovil. In želim vam vse lepo. 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasara. 
Takole. Končno lahko nekako zopet Sebe povežemo v eno celovitost. Le še trenutek, 
Jasaranto, tako, da se malce presedemo – Jaz na eno luštno Telo, Ona na preprosti stol. 
Tako, da, imava veliko razliko. 
 
Vsekakor pa, lepo, lepo pozdravljeni nazaj.  
Tokrat Sem Jaz Tisti, kateri Sem dobil nekako besedo ali dopuščanje, da drugi del samega 
druženja nekako povezujem Sam. Seveda, v množici vsegá, kar je danes zbranega in da Bom 
kot Jorgovanski vladni mož tudi odgovarjal na vaša vprašanja. 
 
Vsekakor se Nekdo malce šali, da pod Mojim budnim očesom – to je Moj Oče v ozadju, 
kateremu res nobena beseda ne pobegne. Tudi, če kaj narobe prevedemo, Nas kaj hitro 
nekako opomne, opozori. Tako, da včasih imamo res malce zmede, ko priletijo na površje kar 
več ducat različnih besed, različnih izrazov, katere v  stotinki sekunde sijaja dejansko podamo 
na površje in vidimo, kakšen je pomen. 
Tako, da včasih imamo res zmedo, ko pridemo od sočnih besed do hladnih, do takšnih, do 
drugačnih, z istim pomenom. Tako, da upam, da ne pridemo včasih v kakšno res 
neprijetnost. Vendar, kakorkoli že. Se trudimo po Svoje, kot je Nam najlažje in najhitreje. 
 
Zopet pozdravljeni. In glede na to, da je drugi del namenjen vašim vprašanjem, kar z besedo 
na površje. Kdo želi prvi povprašati? Kar izvolijo. 
 
 
»Lep pozdrav vsem (Jasara), ki nas tukaj častite. In prej sem, pravzaprav z vsemi temi 
darovi, ki ste nam jih podali, velike solze pretakala. (Jasara) Vprašala bi pa, glede na to, da, 
kako pridet do teh Zmajevih jajc? Ali je potrebno še prej narediti vse, vse te tehnike, ki so – 
nabodalo, okovala in ta jajca, ki so, ja, kristali, ki so v malih možganih, odstraniti in potem 
pridet do teh Zmajevih jajc? Ali pa to lahko kar direktno? Hvala lepa.« 
 
Vsekakor je najprej osnova Pranski duh. Pranski duh je tista osnova, skozi katero, kot, če se 
spomnite, pranske vaje, katere so vam v pomoč, da sestavljate pretrganino. 
Ob hrbtenjači je pravzaprav cev ali prostor, katerega skozi – kako naj se izrazim?, ko se 
pretok časa in galaksij pretaka, na vsak delček, na vsak členek hrbtenjače v ta prazen prostor, 
se povezne en čas, en prostor. In ta cev, katera je, je zamaknjena. 
In ko vi s pranskimi vajami sestavljate dejansko to cev nazaj, dobite pretok časa, skozi 
katerega Pranski duh vdahne.  
 
To je Bitje, katerega potrebujete, na katerega lahko vse postavljate in sebe nadgrajujete. 
 
Nato se nadaljujejo lahko tudi nadaljnje tehnike Zmajeva jajca, se pravi, tudi pogled teh 
kristalčkov. Se pravi, Zmajeva jajca so pri tehnikah, ko odstranjujete tudi, ki so v povezavi z 
reptilskimi energijami. 
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Se spomnete, ko Smo nekako obrazlagali, da je mali možgan vrinjeni možgan. In v osnovi ga 
človek človečanstva sploh ne bi potreboval. Ravno tako ne bi potreboval, imate prav, tudi 
velikega možgana.  
 
Vse imate v češariki. Češarika je osnova in center vsegá.  
Vse ostalo ste sestavljeni. Tako kot stroj, mašina, katero malce sestavite – malce s takšnimi 
vijaki, malce z onimi glavami. Se pravi, in tako ste sestavljeni v eni energiji. 
 
Drugače je v prvobitu bil človek samo s češariko. In zato imate češariko tako zelo malo 
raziskano ali skorajda nič. Je pa ena največja enota. Skorajda pomembnejša, pomembnejši 
delež kot pa sam srce. Enakopraven je nekako z zasnovo ali z zasnovnikom. Zato, ker to je 
možgan duše. In duša, ki se poveže na vse plasti, po nekakšni, kot smrečici, če si prestavljate, 
katera nekako po nivojih steče narazen. Enako se nekako ti laski, te plasti medsebojno 
povežejo v takšno celovitost. 
 
In osnovne tehnike, katere so, so prav nekako odstranjevanje teh reptilskih zasnovk.  
 
Se pravi, potem imate tudi osvobajanje levega bodala oziroma levega angela. To je svetlo 
bitje, katerega osvobajate. 
 
Nato pa se pretakate tudi skozi tisto kačo.  
 
Nekako tudi, če človek dela kakšno postavitev, kakšno tehniko predhodno, so tukaj vseeno 
varovala, da se sestavijo in znizajo bitja medsebojno šele takrat, ko je bitje za bitjem 
postavljeno. 
 
Tako, da ni ravno dobro in plemenito, da nekako postavljate – najprej morda 
odstranjevanje teh reptilskih zasnovk v malih možganih, kjer se osvobaja reptil zato, ker je 
sistem postavljen tako, da najprej osvobodimo angela, se pravi, skozi levo bodalo in šele 
nato se potem pričnemo dotikati teh reptilskih energij. 
 
To je tako kot, da osvobodimo Svetlobo, potem pa odmaknemo njeno nasprotje. 
 
Vendar, tudi, če kdaj kakšno tehniko naredite v vmesnemu času, so vmesno tako varovala, 
da obstoji. Ko sestavite prvo, se povezne tudi druga ali tretja. Tako, da tudi če boste šli malce 
kdaj v kakšno drugo smer, ne bo ravno vse narobe. 
 
Predvsem so vezane samo prvih pet tehnik. To se pravi, to so ta bitja, ki se sestavljajo. 
Drugače vse ostale tehnike, vsa ostala razkritja, katere Smo, So in še Bomo podajali, pa so 
ločene in samostojne enote.  
Tako, da lahko delate druženja, graditve in postavitve katerihkoli delov in se potem 
povezujejo naknadno na Pranskega duhá.  
 
Le Pranski duh je tista osnova, katera je kot center, kot stičišče, kot ogrodje, na katerega se 
vse povezuje. In vsa sestavljanka se potem pripenja na Pranskega duhá. Tako kot bi gradili 
hrbtenico. Kot bi gradili okostje, na katerega bi postavili mišice, pa kakšne, morda kanalčke 
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za kri, pa vse takšne postavitve, da sestavite na koncu kot preobleko tudi kožo, ali energijo 
ali avro. Tako se sestavlja neka celota. 
 
Tako, da, če ste nekako delali v kakšnih drugih zaporedjih, tudi ne bo tako zelo napačno. 
 
Ampak, največja težina se ustavi pri okovalih. Se pravi, če niso predhodno postavljena 
odstranjevanja teh reptilskih zasnovk, da ni predhodno osvobojeno angelsko bitje in 
zgrajeni Pranski duh, se lahko zgodi, da okovala počijo ali pa celo odpadejo in se pojavijo 
nazaj.  
Tako, da, nič se obremenjevati. Tudi, če so okovala po vrstnemu redu pojavljajo nazaj, je to 
samo znak, da znova pojdite samo pogledati, kje je zaprti prostor, kje je še kaj nekaj ostalo. 
In se potem tudi po vrstnemu, liniji, postavljate naprej. 
 
Tako, da, poti do teh Zmajevih jajc, tudi, če boste šli malce kasneje ali malce prej, je 
pomembno samo to, da zasnovnika, da z zasnovnikom potujete.  
 

Zasnovnika je potrebno obrniti na glavo in spustiti v notranjost oziroma po 
kanalu navzdol do kače, ki je povezana s trtico. Se pravi, le skozi ta prehod.  
 
 
 
 

 
To pa je tisto, kar ste tudi na obnovitvenih druženjih tudi delali. 
Če morda komu kaj ne gre ravno v sestavljanju, si lahko pomaga tudi s kakšnimi 
obnovitvenimi delavnicami. Drugače pa so vse prosto odprte na spletni strani Lane Praner. 
 
Jasara. 
 
 
»Jaz bi vas prav vse lepo pozdravila (Jasa), se zahvalila za vse daritve, ki sem jih danes 
dobila. (Jasara) Moram rečt, da je bila zame danes izjemno močna energija, da me je kar 
naprej v spanec metalo, pa ne razumem čist dobro zakaj. Verjetno je že tako prav. (Jasara) 
Moram pa rečt, da nisem čist dober vsega razumela. Pa bom itak poslušala. Bi pa vprašala 
to – že, ko sem bila na individualnem, smo ugotavljali, da sem jaz bolj čutni človek, manj 
pa vidni. In jaz, ko delam vse te tehnike, menda sem vse naredila, kakor smo jih delali. 
Ampak, jaz nisem vidla nič. Sem pa nekako poskušala it v srce. Pa zdaj razmišljam, kako 
bom tole tehniko naredila? Pa ne vem čisto dobro, no. Če ste, kako je zdaj s tem videnjem, 
pa? Hvala.« 
 
Zelo preprosto. 
Nekateri so bolj jasnovidni, nekateri bolj jasnočutni, jasnoslišni, jasnovonji. Nekateri imajo 
ene sposobnosti združene v druge. Nekaterim se postopoma prebujajo in sestavljajo v 
celovitost.  
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V prvotnemu delu ali v prvobitu ste bili vse to v enemu paketu. Tako, da nič se bati. Tudi, če 
sedaj morda samo čutite ali zaznavate. 
 
Kako si pomagati v takšnih primerih, ko morda ne vidite, ali večdimenzionalno ali večplastno, 
ali da ne vidite energij ali kakorkoli že, se pravi, si pomagajte tako: 
 
Tako kot je obrazlagala zadnjič ali na zadnjemu druženju tudi Lana na samemu 
obnovitvenemu delu, to so te obnovitvene delavnice, vam je v bistvu obrazlagala, kako misel 
vodi energijo. 
 
Torej, ko vi sestavite misel in ko vi v mislih točno veste, kaj želite, se energija odpošlje ali 
naredi točno tisto, kar vi želite.  
 
Zato je tukaj, tudi, če niste jasnovidni, če niste jasnočutni, če niste jasnoslušni, si 
pomagajte s tem, da si dejansko postavite morda vajo kot v oporne točke, da si jo nekako 
poskušate zapomniti vrstni red. Kot da bi dejal: najprej stopim iz odra, stopim po 
stopničkah, grem po dvorani na drugi prostor, kjer odprem druga vrata. 
Tudi, če jaz tega ne vidim, se pravi, jaz vem, da gre sedaj najprej oder – stopničke – talna 
postavitev, potem pa prehod ali duri. 
 
Torej, si s tem pomagajte. 
To ne pomeni, da ne boste nikoli videli. To ne pomeni, da ne boste nikoli slišali. Je zopet 
odvisno od podlage, v kateremu obdobju različnega življenja ste videvali, ste se morda 
ukvarjali z jasnovidnostjo ali pa nikoli ne? Ste se morda ukvarjali s kakšnimi drugimi 
postavitvami ali pa ne? Zavisi, kdaj je katera podlaga v vašemu življenju postavljena. In to je 
bistvo vaše zmage. 
 
Torej, če ne vidite, si v mislih postavite vrstni red. In takoj za tem, ko boste pri vrstnemu 
redu, se pravi, morate dati dovolj časa, da začutite energijo.  
Kot bi dejal: »Sedaj moram iti čez stopnice!«, ne pomeni, da bom preskočil stopnice, ampak 
bom zavestno šel leva – desna, leva – desna, leva – desna in sem na dnu.  
 
Torej, s tem si pomagajte. Tako se korak po koraku dejansko sprogramira energija. Tako se 
korak po koraku odpira vaš občutek, vaš čut, vaša senzibilnost, vaša zaznavnost. Tako, da, nič 
se bati, če morda v temu trenutku razločno ne vidite. 
 
Prosim. 
 
 
»Lepo pozdravljeni. (Jasa) Jaz bi se pa danes zahvalila vsej Veličini, ki je danes tukaj. 
(Jasara) Pa verjetno vsem, ki smo tukaj, da smo porojeni v Slovenijo, ker je to en velik 
blagoslov za nas, za tiste odločitve, ki so nas poslali. (Jasara) In tudi osebno vam. Nazadnje 
sem bila na kanaliziranju pri vas, meseca maja, in se je nepričakovano zgodba z delom 
zaključila drugače, kot smo opevali. Postavilo se je. Sicer, takrat sem bila žalostna, ampak 
potem, kot, da je teža odpadla. In sem srečna, od takrat, v vseh postavitvah, kot rečete. 
Finančno in čustveno se mi steka vse prav. Zdaj, ne vem, kako je bilo ta teden? Včasih 



 

 32 

čutim energije. Ta teden sem bila zelo visoko. Naslednji trenutek, pol dneva, nizko. Posebej 
ponoči. Me pa teži, ker imam pač neka videnja in ste mi tudi na kanaliziranju rekli: »Pusti 
to. Določene postavitve pusti na miru!« Potem sem se pa poglobila v to in zdaj, če dovolite, 
nekaj vprašam. Nekoč, ko sem bila žalostna, ko sem se z reikijem poglobila v, v sistem, 
dobila sem tri obiske takrat, na drugem, na iniciaciji. Imam neke simbole. Po tistem sem 
jaz padla v žalost. Kot v neko ujetost, ki je žalost. Je prišla pa jeza: »Zakaj moramo trpeti, 
da pridemo Gor?« Ta jeza je bila mogočna in jaz imam neke take stvari postavljene, ko 
neki sprašujem ali ne vem, se čez čas energija ponoči me pelje v odgovore ali obiske. In sem 
šla v tempelj, kitajski tempelj, ki je bil tako spominsko močan. Pa ne bom zdaj dolgo 
razlagala. Gre samo to, da sem dobila oblačilo, ukaz, da ne smem nič gledat. In jaz sem 
pogledala gor. In ko sem vidla te spomine, ovekovečene v stenah, sem odvrgla, zbežala. Jaz 
sem ušla. Trije moji bratje ali tri duše pa so rekli, ta visok glas je rekel: »Ostale bodo. Jih ne 
boš rešla.« In sedaj, ko se približuje neko obdobje, za tistega, ko ste rekli, naj pustim – se 
mi zdi, da je prvi. In zdaj vas pa nekaj vprašam. Če, jaz imam občutek, da se porojevamo v 
neko okolje in tisti, ko rastemo, višamo energijo. In rečem: »Vsaj en spomin, vsaj en 
občutek določeni osebi, vsaj neki, da pustim na Zemlji, da rečem, da smo neki naredili.« Ne 
glede, kako daleč bom prišla ali odšla, mi je hudo, da mogoče rečem: »Nočem oditi! Zato, 
ker ne bom naredila dovolj!« Ali, zdaj se ženem, da čim več zavibriram in naredim za 
določeno osebo čim višje, da sem jaz tista, ki me začutijo. In sedaj se sprašujem. Ko bomo 
gor, ali bomo imeli občutek, da smo naredili premalo? To bi vprašala za odgovor. Pa še 
prosim, ker sem sama delam na sebi, kako sem prišla – a sem že kaj z okovali naredila? 
Hvala lepa.« 
 
Bom poskušal nekako strniti vso to, povzetek, čeprav je tematika Zmajeva jajca. Tako, da, 
poskušajte se držati drugega dela, da nekako razčlenjujemo tematiko, katera vam morda kaj 
dela ali povzroča kakšne nevšečnosti, kaj nerazumevanja, da dobite čim več v tej širini. 
 
Kar se tiče vašega dela – dejansko, energije so žive.  Vi imate skupnost, se pravi, dobrih bitij, 
»navidezno«. Bom dejal tistih, ki skrbijo za red in hierarhijo.  Torej, se delijo na dobro, ki 
delajo vam v prid. Vam v prid v takšni meri, kot vi čutite, da je dobro. 
 
Po drugi strani imate takozvane temna bitja ali davnino Teme, katera vas preganja. V 
konceptu življenja vsak človek dobi celovitost.  
 
Življenje ni samo sito tega trenutka, tukaj in sedaj, ampak gre v davnini nazaj. 
 
Vse, kar je bilo, tako kot Smo predhodno opevali, se pravi, imate sito dogodka, sito dneva, 
sito življenja, kjer se deli vse, na vsak trenutek – kako pogledate, kako se dotaknete, s kakšno 
energijo pristopate, kako nekdo sprejme vašo kritiko, vašo vzpodbudo, kako vas razume. Se 
pravi, vse to se secira, kot bi puščavo, mivko puščave stresale levo in desno.  Nekako tako se 
stresajo občutki, dotiki, misli, zavedanja, izgovorjene besede in še mnogo, mnogo, mnogo 
vsegá. 
In tako se naredi sito. Na eni strani se deli temno, na eni strani svetlo. Tisto, kar je svetlo, 
višje vibrira. To je nekaj, kjer se zapečati. In to se okoli pol polnoči do poldruge ure naredi 
selekcija tekom dneva, kaj je bilo v tistemu dnevu dobrega, kaj je bilo slabega oziroma, kaj 
je slabo v takšnemu merilu, da ga je potrebno preoblikovati. 
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Mi se običajno res izogibamo, da opevamo – to je dobro, to je slabo. Nikakor ne! Težko je 
merilo, zakaj je nekaj slabo in zakaj je nekaj dobro. Preprosto je nekaj, kar je slabo, je stran 
od ljubezni, od tistega Izvora. To je bistvo! 
Se pravi, kar se odmika od ljubezni, od Izvora, je tisto, kar je potrebno preoblikovati, 
preobražati.  
 
Zato se mnogi nekako dotikajo, dotikate in se še bodo dotikali različnih pomagal. 
Ko se preko reikija dotikate različnih stopenj ali iniciacij pomeni, da vas nekdo postavi v 
roke nekomu, kateri postane lastnik nad vami. 
 
Reiki je na nek način zelo dober, če ga delate za sebe. V momentu, ko ga delate za drugega, 
morate višje vibrirati od njega samega. V momentu, da nižje vibrirate od njega, ste tako kot 
lijak, ki se stresa vanj. Zato povlečete karmo od njega k sebi nazaj. Zato morate biti res 
pozorni, da gradite sebe v takšnemu konceptu, da živite. Da ne se učiti kot zapisane besede, 
ampak živeti v spravi, v harmoniji, v simbiozi. Ker le tako ste v stebru ljubezni in le tako niste 
obteženi. 
 
Ko nekako greste skozi iniciacije, vas Bom povprašal –  kdo izmed vas je zmožen dejati, da na 
prvi stopnji reikija je tisto bitje, katerega nekdo izbere za vas? Da je to: prvič, tisto bitje, 
katerega ste si vi izbrali? Drugo bitje oziroma drugič:  da je to bitje, katerega ste vi 
predhodno že izbrali? Kot tretje: kaj pa, če je to bitje, s katerim ste v davnini že sodelovali in 
ste morda zgrešili svoje poti? 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Če res čutite, da je tisti, ki daje iniciacijo ljubezen in da res v njemu začutite – to je to, da 
začutite to polnost in ne, da se ga bojite – to pomeni, da ste dobili nekaj po njegovi strani, 
kar je dobrega. 
 
Zato pri reikiju res pazite!  
Ni vse tako, kot pravijo, opevajo na Zemlji, da je to pač prva stopnja reikija. Da. Je prva 
stopnja reikija. Vendar, skozi to se vi povežete v polje. V polju pa niste sami. V polju so 
bitja, ki so ostala, zaostala, obtičala ali se trudijo dokazati, izkazati. In oni poskušajo nekaj 
popraviti. 
 
Zemlja je večplastna, večdimenzionalna. Zato nekateri, ki ponoči prihajajo, poskušajo tudi 
obračati spomine ali zapise sami sebi v prid. 
 
Kdo mislite, da prihaja k vam ponoči, da se vi zbudite? 
Tisti, kateri nimajo z vami razrešenih zapisov, spominov. Lahko je davnina. Lahko je pa 
sedanjost. Lahko je iz tega življenja. Lahko je iz preteklosti. Lahko da duša, duh ali energija 
sploh ni reinkarnirana. Lahko, da nima materije. Lahko je samo nekdo, kateri čaka svoj kos. 
Ali pa imate morda njegov delež v celovitosti telesa? 
 
Ker je telo shramba, ker je telo celovitostno, iz več tisoč različnih energij sestavljeno in ker 
vi niste telo, ste dejansko ujetniki sredi telesa. 
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Ampak, najbolj veličastni in najbolj pomembni, ker lahko vi spremenite vsa bitja znotraj 
sistema. Vsem bitjem zmorete premakniti ravén in energijo zapisa.  
Ker samo spomini, ki so častno izživeti – to pomeni, da so v simbiozi z ljubeznijo, ali Virom ali 
Izvorom, zmorejo vibrirati tako visoko, da se pričnejo odmikati od vas in postanejo in 
obstojijo v nekemu vmesnemu prostoru. 
 
NA LEVI STRANI TELESA IMAMO ZAPIS ENERGIJE, KI JE VEČPLASTEN  

 

Pazite to! 
 
Ko imate vi neki koncept zapisa postavljeno, na levi strani telesa imate 
zapis energije in je večplasten. 
In ko nekdo fizičnega človeka pogleda, lahko ob levi strani človeka 
prebere – se pravi, da Jaz gledam nasproti človeka, na svoji levi strani 
oziroma na njegovi desni strani, lahko po diagonali preberem zapis. 
 

Po drugi strani lahko pregledam zapis davnine ali pa trenutka, v kateremu se nahaja.  
 
To je zelo zelo pomembno!  
Ko gledate večdimenzionalno, imate po nivojih spomine.  
 
In ko ponoči ali preko dneva, bitja spijo ali se zbudijo, k vam prihajajo, se vi zbujate, vi 
podoživljate, vi sanjate, vas premaknejo iz časa v čas. Zato imate v času sna velikokrat 
občutek, da ste nekje. In dejansko ta nočna bitja prihajajo po vas in vas premikajo. In to je 
tisto, kar je najbolj bistveno in najbolj mogočno. Ker vi lahko skozi svet sanj spremenite 
svoj zapis, preoblikujete tok dneva ali večera. 
 
In ne le to! 
Skozi to lahko kakšne duhove, duše ali entitete, energije osvobodite ali pa prisesate na 
sebe. Torej, vse je v spominu. 
 
Zemeljska bitja pa so tista, katera skrbijo v grobem za telesno strukturo. To so lahko rajni. 
To so lahko tisti, ki živijo v simbiozi z vami. Lahko so vaši zvodniki ali vodniki. Lahko je ta 
širina različnih postavitev, kateri so v konceptu vašega življenja. 
 

Eden izmed njih, kateri vas vodi, je tudi Instinkt. Vendar, on je edini, kateri 
ni osvobojen, da bi se prosto premikal ali prestavljal kamorkoli od vas. On je 
pravzaprav vpet v telesno strukturo in zato je ves čas na vaši diagonalni 
strani. 
Ko vi diagonalno nazaj pogledate, ga boste zaznali. Je pa visoko bitje. In zato 
imate vedno prizvok, da vam Nekdo od Višine prišepne, kaj narediti. 

 
In glede na to, da so zapisi postavljeni, ni zlatega pravila, da Bom dejal, da bo danes veter 
pihal z enako močjo kot pa jutri. Lahko bo danes pihnil veter in bo prestavil mivko hitreje kot 
pa drugi dan. Ali obratno. 
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Zemlja je tista, katera zmore spreminjati tok dogodkov. Zemlja je tista, katera na 
materialnost lahko zelo intenzivno vpliva. Oni so tisti, ki odločajo o telesni strukturi – kdaj 
da, kdaj ne. Zato lahko tudi spremenijo zapis ali pa opevajo, da danes naredite deset 
procentov namesto petdesetih procentov. V letošnjemu letu oni lahko dejajo, da boste 
naredili deset dogodkov, pa jih lahko naredite dvajset, če ste jih tistih deset hitro odvili. 
Se pravi, to je to balansiranje ali barantanje v svetu energij. 
 
Vsekakor je pa tudi vaša energija misli tista, katera zmore izničevati dogodke. 
 
Kadar dogodek zaznate in ga ozavestite pomeni, da vi lahko skozi dogodek, dogodek – ali 
spremenite ali ga izpustite, ali ga dejansko preoblikujete. In ker nekaj veste, drugače 
odreagirate, spremenite tok dogodka in tako se lahko izognete neki težini. 
 
Če Nebo Neba dosodi, da je nekaj boljše po eni poti kot pa imate zapisano, na primer, da si vi 
izberete desno pot, Nebo Neba pa odsodi, da je za vas hitreje in lažje priti do cilja, če greste 
po levi poti in ker se dela za vas še 45 dni v osebni povezavi, pomeni, da se spremenijo zapisi. 
Ker se izživijo. Zato lahko pride do sita dogodkov, do spremembe, razbremenitve ali 
preoblikovanja. 
 
Vendar, glavni v Vrhu, ki odločajo, kaj dá, kdaj dá in koliko dá, pa je pravzaprav vaš Vrhovni 
vladni. Ta je tisti, kateri dejansko določi, koliko se sme, koliko se ne sme. In to so povezani z 
vašimi Usojevalci. 
 
Vsekakor je pa na tej postavitvi, kot vidim, za vas izjemno dobro postavljeno in imate zelo 
dober zapis tudi v svoji poti. 
 
Prosim. Jasara. 
 
 
»Lep pozdrav tudi z moje strani. Se zahvaljujem za vse čudovite daritve, za velikodušnost 
Lane, da nam to omogoči. Glede na to, da sem prvič z vami, sem res hvaležna, da sem 
lahko tukaj. (Jasara) Me pa zanima, ali sem uspela, glede na to, da sem sama delala 
določene tehnike – ali sem uspela prebuditi Sanjskega duhá, odstraniti bodalo in jajčka?« 
 
Kar se tiče Sanjskega duhá vidim, da boste v življenju ga še dodelovali. To je ta Sanjski duh, 
katerega kreirate kot vaše želje, kot vaša željenja, hotenja, preoblikovanja. Se pravi, to je 
nekaj, kar vidim, da boste še shranjevali. 
 
Sanjskega duhá se splača ali potruditi, predvsem zato, ker je to spomin ali neka matrica, 
katero ustvarjate. Na podlagi tegá se vi dejansko potem kasneje lahko vlijete v to telo in 
dobite njegovo podobo. In to je tisto, kjer energija preoblikuje misel oziroma misel 
preoblikuje energijo in se tako lahko dodela vaše telo. 
 
Ko je dovolj kompaktna ali gosta energija, se lahko ta energija celo vlije v fizično telo in 
spreminja fizično materijo. Tako, da lahko tukaj delate res preoblikovanje tudi v detajlih, 
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kjer vam morda telo ravno ni najbolj po volji ali pa morda imate občutek, da imate malce 
morda prišepanega koraka. Tudi tukaj se dá veliko urediti. 
 
Tako, da, sami kar zavihajte rokave. 
Sanje, vizualizacija, gostenje energije povzroča čudeže.  
 
Predvsem pa Pranskega duhá znate zaznati, ko ga boste imeli popolnoma prebujenega preko 
toka dneva. Opazujte to.  
Vi boste Pranskega duha prav zaznavali, ko boste preko dneva in ne preko večera, preko 
dneva imeli občutek, da manj vdahnete in skorajda nič ne izdahnete. Tako boste lahko 
govorili dlje časa in ne boste imeli fizičnega vdiha. Prav na podlagi tegá boste vi zaznavali, da 
je manjši, plitki vdih in ogromen izdih ali ogromno povedanega z malo vdahnjenega zraka. To 
govori dejstvo, da imate aktiviranega Pranskega duhá. 
 
In ne le to! 
Zaznavali boste toploto znotraj v telesu. Zaznavali boste svoje vidno polje. Zaznavali boste 
dejansko tudi postavitev jasnovidnosti. Vedno bolj intenzivno boste vedeli, kdaj kaj 
narediti, kdaj ne. Kot bi vas nekdo obvaroval, vas bo preusmeril, če bo nekaj slabo za vas. 
Ali pa nekaj, kar ni vaše. 
 
Torej, to so tisti zapisi, pri katerih ste vi dobili kot skupinsko karmo, družinsko karmo ali 
nekaj, kar so vam podtaknili kot zemeljska bitja. Tudi morda ob rojstvu, ko ste se rojevali. 
 
Na vse te zapise lahko intenzivno vpliva prav Pranski duh.  
Tako, da tukaj morda poskušajte res intenzivno delati pranske vaje zjutraj, ko se zbudite. 
Predno hodite. Ker stopala so povezava in ko se po stopalih, po stopalnih čakrah zlijejo 
nivoji, se vakuumira duh, ki je zunaj. In zato pranske vaje se je potrebno delati predvsem 
zjutraj, ko se zbudite. 
 
Saj veste, duša, ko spite, je zunaj, na telesu. Vse je zunaj. In zato se vi vsakodnevno 
srečujete s svojo fizično smrtjo. Zato, ker je vsa energija zunaj na telesu. In zato ni razloga, 
da bi se bali smrti, ker dejansko vsak dan, celo življenje ali celo vaše popotovanje tukaj na 
Zemlji se srečujete s tem trenutkom. 
 
In ko je energija zunaj in zagotovo ste to velikokrat opazili, predvsem, če ste nekje, bežite in 
podoživljate nekaj, priletite v telo in telo kar vdahne. In v trenutku se pričnete tresti. Vsi ste 
zaznojeni in nervozni in prestrašeni. Se pravi, to je prvi znak, da ste nekje bili in da ste zunaj. 
 
Drugi znak, da ste res zunaj je to, ko vas nadležna ura zjutraj zbudi. Ko se na hitro zbudite in 
padete v telo, pričnete drgetati. Zakaj ne bi drgetali oziroma zakaj bi drgetali, če bi bili v 
telesu? Ne. Drgetanje povzroča padec ali spust znotraj v telo in to povzroči drgetanje. To 
pomeni, da ste zunaj in ne znotraj telesa. 
 
Tako, da duhá, Pranskega duhá je potrebno loviti prav v temu času, ko ste še zjutraj čisto 
takšni, majčkeno mlahavi, ko ste še čisto majčkeno otopeli in ko vi nekako še ne stopate na 
podplate, da se le nekako prekucnete na tla in naredite tistih pet oziroma šest vmesnih vaj.  
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In ko vi delate te pranske vaje je pomembno, da ste močnejši in bolj dominantni od 
Zemlje. Zemeljska bitja vam znajo tukaj močno nagajati.  
Ali vas bo pričelo tiščati na stranišče, ker vam bo pričel pritiskati kdo na mehur, pa nikoli ne 
greste zjutraj na mehur oziroma na stranišče. Ali vam bo pričel stiskati črevo. Nekaj vam 
bodo zagotovo zagodli. In to je nekaj, s čimer se pač soočate mnogi. In je nadležno. Ampak, 
če boste trmasti in boste dejali: »Ne! To bom naredil, naredila!«, boste zmagali nad njimi, se 
oni odmaknejo. Tako, da, bodite tukaj vztrajni in lovite energijo takoj zjutraj. 
 
Nekateri pravijo, da ponoči radi vstajajo in hodijo naokoli. Nič napák, nič narobe! Vstanite. 
Pojdite, kar imate za opraviti in se vrnite nazaj. Zopet boste zaspali in zopet boste prišli na 
površje. In, ko zjutraj se zbudite, naredite te vaje. 
 
Zakaj jutranji čas? Zakaj ne popoldanski, ko greste počivati?  
Preprosto zato, ker se noč prevesi v dan in ko dan vzhaja in vzhaja nekako takrat, ko sonce 
prične polzeti na površje, je ta energija še lovljiva in lepljiva in se mehur zraka, zračnega 
dela znotraj njega, postavi tako, da pride na površje. In zato je potrebno loviti v jutranjemu 
delu. 
 
In pazite to! 
Bodalo je potrebno res iz leve dlani oziroma iz leve roke. Ne iz dlani, ker ni v dlani, ampak 
je skozi dlan. To je velika razlika. To je bilo eno izmed vmesnih vprašanj pri samemu šolanju, 
kjer jih je veliko delalo napák.  
 

Ker bodalo ni vpeto v dlan. Ker, če bi bilo v dlan, bi bilo tukaj, 
v temu delu. 
Je pa vpeto skozi dlan, v predel roke, vse v komolec. 
 
 
 

 
In tisti, kateri si boste še odstranjevali to bodalo in osvobajali svetlo bitje, 
je potrebno, da bodalo najprej zaznate in potem po centimeter na dan 
izvleči bodalo. 
 
 
 

 
Kaj se vam dogaja? 
Raztrgavate notranje telo. In tisti, kateri so bili korenjaki in so na hitro povlekli vse skupaj 
navzven, so imeli težavo z roko. Bolela jih je nekaj dni, nekaj tednov. Nekateri celo mesec 
dni niso uporabljali roke. 
 
Zakaj takšna bolečina? 
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Zato, ker se trga notranje telo. Zato je potrebno sproti tudi zalivati. 
 
 
 
 
 

 
Včasih se vam lahko zgodi, da ostanejo tudi okovala na vrhu, na vratu, zelo kompaktno 
vezana. Pa vam že razpokajo, pa se znova pojavljajo. 
 
Če ste odstranili bodalo in ko bodalo odstranite, je to res zarustano bodalo. To je tako, kot 
bi železo dali v vodo in bi bilo vso rjasto. In po več tisočih letih ali še v daljšemu obdobju, se 
pravi, to bodalo vlečete navzven. Ostane veliko teh okruščkov. In ti okruščki so tisti, kateri 
zapirajo pot, da ne steče ta energija navzven. 
 
Tisti, kateri zdravijo skozi dlani, imajo desetkrat močnejšo energijo pretoka, če nimajo tega 
bodala, ker teče bolj močna frekvenca dotoka Čiste energije navzven. Tako, da, to je tisto, 
kar si tukaj tudi pomagajte. 
 
Drugače pa, te začetne vaje in tudi kasneje vidim, da ste nekaj in boste še nekaj postavljali. 
Vam gre dobro. Tudi, če kdaj kaj drugače postavite, se z drugimi postavitvami zopet nekako 
izoblikuje. Tako, da, nič se prestrašiti, če je kdaj malce drugače ali pa malo naokoli 
postavljeno kaj. Bo že tako, kot bolj potrebno. 
 
Jasara. 
 
»Lepo pozdravljeni. Najprej bi se vam rada res iz srca, srca, srca zahvalila za vse daritve 
Vam, Lani, ker sem že nekaj časa prav na to temo godrnjala, pisala, prosla in danes ta 
daritev. Res, mislim. Zelo sem srečna, da sem srečala tud eno osebo, na katero sem full 
mislila prav ob teh daritvah. In pol sem jo vidla zunaj.  Res vam hvala, hvala, hvala, hvala. 
In hkrati tud opravičilo, da kar naprej, pač, nekaj godrnjamo, ne. Ko nam ne gre. Pa to, pa 
ono. Pa solze. Pa, joj, pa zakaj jaz? Pa zakaj samo meni? Skratka, ja, pač nas zemeljska 
bitja preizkušajo, ne. Moje vprašanje bi pa bilo. Ko smo delali tole obnovitveno delavnico 
in sem prišla do gnezda, je bilo kar veliko jajc. Pokazali so se mi tudi simboli. In zraven je bil 
čuvaj. In ko sem te simbole gledala, mi je kazal smeri, od kod in kam. Sicer, to mi ni bilo 
čisto jasno. In od tam naprej nisem niti upala. To bi bilo eno vprašanje. Drugo pa, danes, ko 
ste rekli, prvo jajce naj bi bilo belo, sem jaz vidla čist drugo barvo. Pa ne vem, če je to OK 
ali se je meni to nekaj zdelo? Tretjo, bi pa samo čist tak vprašala – imam okvaro hrbtenice. 
Mislim, da so tu spet neka zemeljska bitja, mi mal nagajajo in sem trenutno mal prenehala 
s temi pranskimi vajami zjutraj, ker sem malo v krču. Samo to. Res, še enkrat hvala, hvala, 
hvala.«  
 
Jasara. 
No, pa dajmo. Malce Bomo naredili ovinka ali naokoli. Danes delamo malo izjeme. Čeprav ni 
ravno v naših dogovorih. Ampak, dajmo tako. 
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V predhodnemu delu Smo opevali, da iz skupka vseh jajc vi pomislite na belo jajce in belo 
jajce bo prilezlo na površje. Se pravi, ko vi zavestno iščete in veste kaj iskati, pomeni, da se 
vi sfokusirate na samo gnezdo. V samemu gnezdu pomislite na belo jajce. In skozi to pride 
na površje, se zrine navzven prav to jajce. Tako si pomagajte z barvnimi niansami oziroma, 
da boste lažje najdli v tistemu gnezdu tisto pravo jajce. 
 
Kot druga – pranske vaje poskušajte delati tako, da pritisnete ledveni del na podlago. 
Dokler ne boste imeli ledvenega predela poravnano s podlago, boste zelo zelo zelo težko 
delali pranske vaje. Nekaterim bo dejansko povzročala težava prav hrbtenica. 
 
Vi imate še posebej, malce starih deformacij še iz predhodnih življenj, z različnimi 
poškodbami, katere ste tudi celili. Ampak je že predzadnje življenje bilo zelo dobro, ker ste 
največ oddelali prav takrat. Tako, da, poškodbe se vedno celijo v telesu. Iz telesa v telo. 
 
Torej, če se uničuje fizično telo pomeni, da nastane neki zapis in se uničuje notranje telesna 
energija. 
Ko se vi ponovno rodite, se ta notranja telesna energija porodi in se celi v novemu delu. Na 
primer, če so vam za časa fizičnega življenja odsekali roke, se boste porodili brez rok. Če so 
vam naredili kakšen drugi rez ali kakšno drugo poškodbo, se takšni poškodovani tudi rodite.  
 
Nenazadnje se pojavi potlej tudi vprašanje: »Kaj pa tisti, kateri si odvzamejo življenje?« 
Torej, tisti, kateri si odvzamejo življenje, poškodujejo telesno strukturo in v naslednjemu 
življenju gredo z vso poškodovano energijo nazaj, ker so dolžni poceliti tukaj fizično telo. 
Tukaj je Zemlja neizprosna! In zato se rojevajo ljudje z okvarami pljučk, ljudje z okvarami, z 
dihalnimi težavami. Ali brez srca ali z drugimi poškodbami. Se pravi, tisti, kateri so bili, ali 
zadušeni ali kakorkoli že, imajo težave s pljuči ali celo ostanejo brez pljučk. Takšni otroci so 
dejansko deformirani že ob samemu rojstvu. 
 
Takrat se porajajo vprašanje in velikokrat ali mnogokrat se Zemlja obrne na Nebo oziroma vi 
kot ljudje ali telo: »Zakaj se to dogaja? Pa saj otrok ni nič kriv!«  
 
Zavedati se morate, da duša skozi življenje se pretaka.  
 
In tukaj ni samo ena duša.  
Tukaj je duša sive, siva duša, katero poznate, ki izstopi in se združuje z zasnovnikom, če je 
seveda to vse nekam enakopravno. In nenazadnje imate vodno dušo, vodno Sirharjuno. 
Imate okostenelo dušo, ali dušo okostenelosti ali duša smrti. Duša smrti vam je v kosteh, 
zato se vam vedno pojavlja v okostenelosti in s prijetno kapuco in z neko kosico v roki. 
Ampak je zelo realna. Zelo, dejansko tako – ne Bom ravno opeval, ker ta tema vam ravno ni 
najbolj všeč, čeprav, eni imate taka ušesa, ampak ni ravno na odgovor. 
 
Se Bomo dotikali tudi tegá. Vam Bomo še marsikaj povedali, opevali ali obrazlagali. 
In nenazadnje, imate tudi črevesno dušo.  
 
Imate tudi še marsikatere druge postavitve.  
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Tudi od zasnovnika imate dušo, ampak ne v telesu. Drugje. Se pravi, to so skupki spominov, 
kateri so po nivojih postavljeni. Tako, da, tukaj je nekako takšna postavitev, na katere morate 
biti res zelo zelo zelo pozorni. 
 
SIMBOLI NA ZMAJEVIH JAJCIH 
 
Zmajeva jajca! Simboli na Zmajevih jajcih! 
To je tema, na katero Sem nekako tudi malce upal, da se boste še dotaknili.  
 
V prvemu delu druženja Smo opevali, kako vi podajate jajca, ko odhajate iz Zemlje. Se pravi, 
je nekaj, neki proces res veličasten. In to prenašate, postavljate in odpirate, se pravi, te 
energetske ovoje, kanale in prehode. 
 
Ampak, kaj pa vi, ko ste še živi? 
Se spomnete, ko Smo vam opevali, predno se karkoli dela s temi Zmajevimi jajčkami, da 
poskušajte jih gledati, da si poskušajte opazovati njihove simbole in da si zapišete simbole. 
Kako in v kakšni meri je to tako zelo pomembno? 

 
Te simbole lahko vi dejansko poskenirate na desno dlan.  
Ne na levo. Na desno! 
Se pravi, na tisto bodalo, kjer je kot matica tukaj 
postavljeno. To gre preko čakre. 
 
 

 
In ko greste na jajc, lahko odkodirate ali odpirate simbole. 
Tisti, kateri so imeli morda situacijo, kjer so se jajca raztreščila, zbudila ali izginila, imate 
preprosto v spominu simbol. 

 
Vi lahko pridete do prehoda in tam poskušate samo pomisliti na simbol, ali 
pa tisti simbol, katerega imate narisanega, daste z zavedanjem, da želite 
odkodirati dlan, nad ta simbol in boste zaznali, kako se bo od, kod 
odškrtalo nekje nekaj. 
 
 

Tako, da kljub temú, če se vam je zgodilo, da so se jajca, ali izvalila ali odprla, ali razbila ali 
izginila, da tistih jajčk ni, se pravi, si pomagajte s tistimi simboli, katere ste predhodno 
naslikali in si jih tudi shranili. 
 
Nekateri so delali te tehnike več let nazaj. Nekateri jih imajo šele sedaj v ospredju, tako, da, 
kakorkoli že, vsekakor veliko veselja v tej gradnji in v raziskovanju. 
 
Jasara. 
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»Pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za to močno delavnico. Hvala Lani za čudovito 
darilo. (Jasara) Meni pa nekaj ni jasno, tam pri biseru, ko ste rekli. A damo biser, se pravi, 
jajček prvo zapremo. Ali damo biser preden jajček zapremo? Hvala.« 
 
Zelo preprosto. 

 
Rokavičke – to sedaj že vsi vemó! 
Primemo jajček in ga postavimo. In ko ga postavimo, se 
jajček dejansko prične odpirati.  
 
 
 

 
Nato primemo biser in ko ga biser zaznamo in ga imamo v roki, ko ga prav 
začutimo v roki, ga dejansko postavimo znotraj v to jajce denarja. 
In to je tisto, kjer lahko dekodiramo, preoblikujemo, spreminjamo. 
Ampak, na to temo Bomo še opevali, prav fizično o denarju, kako vi 
sestaviti duhá ali energijo prav na področju tega denarnega toka. 
 

 
Ko se ta jajček oziroma ta biser znotraj vlije, ga lahko pustite znotraj. Ali pa, če želite, lahko 
tudi biser odvzemate in ga vračate navzgor, izven telesa. Ne ga shranjevati v telo! Izven 
telesa. Se pravi, nad fizičnim telesom ali nekam v zgornji predel. 
 
Zakaj v zgornji predel? 
Ker je telo rezano po nivojih.  

 
Najnižji nivo je od podplatov, pa vse do popkovnega dela. To je tam, kjer so 
usedline pepela, usedline materije.  
Se pravi, vsega tistega, kar je bilo nekoč živega in gibajočega. 
 
 
 

 
Od približno popkovnega dela pa vse do grlenega dela je ta drugi, 
sredinski, življenjski prehod, kjer so čustva, kjer je čustvena 
naravnanost, kjer je tisto najboljše od najboljšega. 
 
 
 

 
Tretji nivo pa je od grla navzgor, kjer se zavestno nekaj postavlja, 
sestavlja ali usmerja.  
In prav v to polje morate vstaviti biser ali vrniti biser. 
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Tudi, če se navidezno vidi, da biser potone, se na membrani znova vzdigne nazaj, ker gre v 
ta tretji nivo. Zato ga je potrebno dati nekako navzgor. Ne nekam v spodnji predel, ampak 
navzgor. 
 
Ni točnega pravila, da Bom opeval, da je vsak posameznik, kot prvo nižinsko polje vpeto 
vse do popkovnega dela. Lahko ima manj fizičnih telesnih struktur, manj življenj in je lahko 
tudi, samo morda do kolka ali kaj takega. Ampak, zavisi od vsakega posameznika. To je 
tisto, na kar bodite pozorni. 
 
Ampak, ko se pretakate z mislimi v globino Zemlje, se pravi, ko poganjate, poganjajo in bodo 
še poganjali korenine skozi telo, kar vam ne ravno svetujemo. Se pravi, ko se prizemljujete 
in se ne prizemljujte več skozi podplate, rilčkate dobesedno skozi telesa, skozi usedline. In 
najtežje usedline so prav v podplatih. 

 
In v podplatih, prav v notranjemu delu podplata, je 
ta prerez, v kateremu je shranjena ta stopalna čakra. 
Ob stopalni čakri, prav v temu loku znotraj, je zapeta 
usedlina, katera se odpre, ko poganjate korenine 
navzven. In s tem odtokom se aktivira usedlina 
najtežjega spomina. 

 
Ker pa vi skozi življenje nočete težine, ker vi skozi življenje želite Svetlobo, želite ljubezen, 
želite priti višje, ne pa biti prevodnik in biti obtežiteljski – razen morda tudi nekaj takšnih 
biserov obstaja. Dejansko imajo morda nizko samopodobo, pa se potem odločajo, da želijo iti 
skozi podplate navzdol. Ampak, to je tisto, kjer vi potem skozi energijo življenja povlečete 
tujo usedlino v svoje telo. Zato vam lahko povzroča tudi meditacija marsikaj slabega. 
 
Zato se prizemljujte v življenje. Tam kjer ste. Vaš podplat ne hodi v globino Zemlje, ampak 
po travi, po živi naravi. Zato naj podplat bo najnižja točka. 
Torej, trava ali vrh trave, ki je pokošena, naj bo najvišja točka ali najnižja točka, kjer se 
prizemljujete skozi dlani. 
 
Poženite življenjsko energijo v polje, kjer ste vi živi. In boste videli, ko se prizemljite v to 
polje, v živo polje, boste vi veliko bolj zviševali svojo frekvenco. Veliko bolj boste umirjeni. 
Nič ne boste v svoje telo privlekli ali pridobili. In to je tisto, kar vi želite skozi meditacije 
morda tudi dosegati. 
 
Ampak, Mi Smo še vedno pri temu jajčku. 
Torej, biserček vrnemo nazaj v to tretje polje oziroma v ta tretji nivo, od grla navzgor, v ta 
predel. In potem se ta sprememba v jajčku tudi dogaja. 
 
V trenutku, ko boste pomislili, da želite jajček zapreti, se bo energija samodejno zapirala. 
 
UMETNA ALI VRINJENA JAJČKA 
 
Kako jajčka lahko izgledajo, predvsem ta, ki so umetna ali vrinjena? 
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Je tako kot matrica, kot hologram – hologram, kako naj drugače prevedem? Se pravi, se 
odpre kot slika v sliki in dejansko je tako kot bi bila živa, gibajoča se slika. In tako boste 
lahko kot po nivojih lahko premikali, pregledovali, spreminjali ali izoblikovali marsikaj. 
Tako, da, na to bodite pozorni. 
 
Jasa. 
 
»Prisrčno pozdravljeni Gospodje, Lana in vsa druga Svetlobna bitja, ki so danes prisotni in 
ko so nas tako bogato obdarovali, da najbrž bomo še kar nekaj časa rabil, da bomo sploh 
se zavedel, kaj smo prejel. Me zanima neki, mislim tud, da bom jaz osebno rabila kar neki, 
dolg časa, da bom tole še pregledala, pa večkrat prebrala, da se mi bo usedlo. Zanima me, 
od kje termin, kakšna že?, Zmajeva jajčka? Kako je prišlo do tega? Pa še to – a so ta jajčka 
iz življenja v življenje, jih vlečemo za sabo? Ali se kaj spreminjajo, glede na to, kolk 
zrastemo, recimo, v vsakem življenju? Imam pa še eno prošnjo meni ljube osebe, ki je 
trenutno na delu v tujini, pa me je prosila, če bi vas lahko vprašala, da. Bom kar tko 
prebrala, kot je ona napisala. »Kaj pomeni, če te ponoči paralizirajo? Si buden, pa se ne 
moreš niti premakniti, še manj spustiti kakšnega glasu. Je to isto kot olesenitev? Skratka, 
kako je s tem? Katera bitja – a je to povezano s tem, ko nas ponoči obiskujejo ali?« Pa 
hvala lepa za vse tri odgovore.« 
 
Jasara.  
Vsekakor je tako. Jajčka se prenašajo iz življenja v življenje. Ko se izbere neka vrsta, je to 
zasnovka in ta ostaja. In to je vir. Se pravi, ko je človek sebe postavljal v človeško podobo, 
je postavil tudi zasnovko, je postavil tudi jasno energijo. In se ne nadgrajuje, ampak ostane 
zasnova iste vrste v eni podobi. 
 
Se pravi, če imate vi petsto rojstev človeške rase ali človeške postavitve, imate kljub vsemú 
samo eno človeško jajce. Če ste bili samo žival, na primer, v eni podobi imate eno takšno 
postavitev.  No, eksperiment ali kako so Mi lepo, simpatično dejali, tiste živalice, katere živijo 
v vodi in prihajajo na površje, imajo tudi novo zasnovko. Ne glede na to, da je živalica, imajo 
to kombinirano zasnovo. In imajo celo tako, da sta dva jajčka, katera sta medsebojno 
povezana kot siamska jajčka in ima zasnovko tako, da jajček ob jajček raste. Kar pomeni, da 
ima zasnovo bivanja v vodi in zasnovo bivanja v, na kopnem. Ne v kopnem! Na kopnem! 
Torej sta dve zasnovi, kateri sta medsebojno vezani. In to je ena takšna posebnost v tej 
smeri. 
 
Kar se tiče vaše prijateljice, kako naj se izrazim?, je to točno tisto, kar Smo predhodno 
opevali.  
Ko vi spite, prehajate na površje. In kako preprosto ohrometi vaše telo? Zelo zelo 
preprosto. Nekdo samo postavi roko in zasnovnik ne more znotraj v telo, kar pomeni, da 
telo ohromite. Ali pa nekdo stisne samo življenjsko energijo in se pretrga tok življenja in 
diha in ne morete priti nazaj v telo. Pod seboj začutite težko telo, kompaktno telo. In to je 
nekaj, kar vam govori, da se vsak dan sproti soočate s takšnimi postavitvami. 
 
Se pa včasih tudi dogodi, da lahko zdrsnete v kosti in postanete ujetniki v kosti. Naenkrat 
telo postane paraplegično – trdo, negibljivo in nekompaktno, pa čeprav se vi v mislih in v 
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čutenju zavedate vsegá, pa se ne morete izražati. Se pravi, se lahko zgodi, da se energija 
duše ali duhovne energije zlije v okostenelost.  
 
Tako se marsikaj dá odpirati. 
 
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI, KO ZAČUTIŠ SVOJE OLESENELO TELO ali SE NE MOREŠ VRNITI 
V SVOJE TELO (astralno potovanje, ujetost v svetovih, prostorih…),  posnetek 56:39 
 
Kako pomagati si v momentu, ko začutite pod seboj olesenelo telo? 
Zelo preprosto. 

 
Ko začutite pod seboj telo, v katerega se nikakor ne 
morete zliti in imate občutek, da ste že skorajda na pol 
mrtvi ali ujeti v telo, usmerite misel v to, da najprej 
zaznate prostor zasnovnika.  
To se pravi pleksus. 
 

 
Skozi pleksus poženite misel v pljučni predel. 
In ko boste pognali energijo skozi predel pleksusa v ta zasnovni predel, 
najprej v pljučka, se zaniha. Se pravi, se naredi mehur. 
In takrat nekdo v telesu vdahne. In ko naredi vdah, vas telo povleče nazaj. 
 
 

 
Če boste dojeli, da vam je takrat to pretežko, pomislite na to, da zgoraj, kjer ste, zavestno 
IZDAHNETE in polno, popolnoma izpraznete mehur zraka. In ker nimate mehur zraka, se 
spustite nazaj v telo. 
Ker ni mehurja, ni balona. Niste zgoraj. Se lahko zlijete v telo. 
 
To je trik, skozi katerega lahko si pomagate, da se vračate nazaj v telesno strukturo. 
 
Enaki trik lahko uporabljate, kadar nekako astralno potujete in ste morda v svetovih ali v 
prostorih in dejansko skozi to sebe ujamete. In točno veste, da ne morete priti nazaj. Kot bi 
videli telo, zaznali fizično telo, pa ne morete nazaj v telo. 
 
Kako si pomagati? 
Pojdite na prostor. Na kanal, skozi katerega ste prešli. Se pravi, ko vi prehajate na površje, 
ostane prostor, kanalček odprt. Na ta kanal stopite.  
 
In če se ne morete spustiti po kanalu navzdol, kljub temú, da si pomagate, je trik zelo 
preprost. 
 
Ko ste zgoraj, dajte vso zavedanje zgoraj, da ZGORAJ VDAHNETE IN POPOLNOMA 
IZDAHNETE. Vdih je treba izprazniti. In ko se gor, zgoraj mehur zraka stisne skupaj in se 
izprazne, je potrebno ta prazen dih obdržati. 



 

 45 

Torej, z izdihom prazen, obtežen duh, se brez oviric spusti nazaj v telo. 
 
Ko se spustite v telo, začutite, da ste znotraj, v telesu – VDAHNETE in se boste razlili v telo. 
In boste čutili cel vlitek, kako se vlijete v telo. 
 
In tako zelo preprosto je reševati situacijo, če se kdaj zgodi, da se ujamete, zataknete in ne 
morete v telo. 
 
PREKO VDIHA SE PREMIKAMO IZ ČASA V ČAS, PREKO IZDIHA IZ PROSTORA V PROSTOR 
 
Preko diha se premikate iz časa v čas. Preko izdiha se premikate lahko iz prostora v 
prostor.  
Zato tudi iz enega dela, predno vdahnete, ko se porodite, se pravi, vam dajo vdah. Ne vdih! 
Ampak vdah. (vdahne) Globoki vdah, ki pospeši, da se iz enega prostora, iz enega časa, 
pretočite v drugi čas in sebe obudite. 
 
In z izdahom znova odidete nazven, se rešite telesne strukture in vsegá, kar čaka ali vas 
izpusti in zapusti. 
 
Tako, da, vdih – izdih sta vsekakor pomembna v prenosu energije, duše ali postavitve. 
 
Še eno vprašanje pravijo, da naj dopustimo. Potem pa se Bomo morali počasi tudi odmakniti. 
Tako, da, še enemu bomo dali priložnost za vprašanje. 
 
 
»Pozdravljeni vsi. (Jasara) Morda sem najbolj srečen, ki imam možnost vam dati vprašanje. 
Pa petek je danes tukaj. Pozdravljeni vsi, tukaj vse entitete, vsi Gospodje in pozdravljena 
tudi gospa Lana Praner. (Jasara) Tema, katero ste danes govorili, naj bi bla za, za mene, ki 
potrebujem večkrat iti skozi, malo pretežka. In zato imam ženo blizu mene, ker ona razume 
prej kot jaz in mi vse razloži. In sem vesel, ne, da sem blizu nje. In da je ona moja žena, 
predvsem. Vprašanje pa je glede vašega imena. Jahvé. Jaz sem hotel vedet, če ste vi tisti 
Jahvé, ki opisujejo v mazuretskih ploščicah, kateremu je bila dana Jakobova dinastija 
oziroma družina? In če niste vi ta, torej, bi bilo lahko več Gospodov, več entitet z vašim, 
istim imenom? Hvala za odgovor.« 
 
O ENTITETAH 
 
Pričnimo najprej pri entitetah. 
Entiteta so ostanki, begavčki, nekateri, kateri nikamor ne sodijo. 
Entitete so, ne pobegli duhovi – to so tisti, katere nihče noče sprejeti vase. 
 
Na primer, vi izživite eno življenje. V enemu življenju vi naredite nekaj gorkega. Morda, da 
nekomu odvzamete življenje. Zavestno. Plansko. Torej, niste duši v čast in ponos in zadnjega 
zasnovnika ali zadnjo spominsko enoto ona ne bo hotela sprejeti vase. 
 
Takšen duh je pognan proč.  
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Torej, takšen duh se lahko preprosto giba po Zemlji in se kotali okoli med ljudmi, med 
pokopališči, med globino. Kjerkoli.  Ne v Višine! Vedno je po plasti Zemlje. 
 
In ker ga nihče ne mara, ker nikamor ne more pristopati, so v bistvu to tisti, kateri so 
popadljivi, kateri so nemočni, kateri so žalostni in besni. Besni morda na tistega, ki ga ne 
želi. In hkrati so najbolj popadljivi tisti, kateri se z njegovimi ostanki ali z njegovo podobo, 
ki ga je izluščila in potisnila ven iz sestavljanke, ponovno rodi. 
 
In ne le to! 
Takšna intiteta ali identiteta ali kakorkoli že, saj razumejo, kaj! Tale slovenščina je malo tako, 
malo tako. Ampak, mi se razumemo. No, Ena ni zadovoljna ravno z Mojimi prevodi, ampak 
vsekakor.  
Se pravi, ko se takšna duša rodi, na primer, da bi bila Lana ta duša, katera bi izrinila košček 
od sebe. Ta bi se potem lahko delila na deset otrok. Oni bi to energijo naprej razdelili med 
svoje potomce. In pa tako bi šlo iz roda v rod naprej. 
 
Ta entiteta, begavček ali pognanček, se dejansko prične napadati prav te deleže ljudi, duš, 
ki so se porodile. In zato so nekateri tako zelo dovzetni. Pa lahko so samo izpeljanka večih 
rodbin, večih rodov, ki jih je, pač, bilo nekaj pred njimi in so bili ponovno postavljeni v 
ponovno rojstvo. 
In če taka entiteta dejansko se prisesa ali napada in PREGOVORI nekoga v človeški podobi, 
v drugi materialni podobi, da prepriča in prelisiči tisto energijo znotraj, da se zasmili ji in da 
se mu odpre, on lahko celo vstopi v telesno strukturo. 
 
V trenutku, ko notranjost pretehta, ali je on enak temu notranjemu delu, je lahko tako:  
Če je notranjost enakopravna njemu pomeni, da se on lahko spoji. V momentu, ko je 
notranjost višje vibrirna, je dobesedno kot bi ga, kot bi telo razpadalo, se ta energija ne 
more vsesati v notranjost po nobenemu, nobenemu pogojnemu delu. 
 
Torej, če ste po kvaliteti energije boljši, se ta energija odmakne od vas, ker se ne more 
sprijeti z vami. 
 
V primeru pa, da entiteta se spari z neko drugo entiteto, dobita večjo kompaktnost. 
Postane tisto nekaj. Tisto nekaj pa ima lovke. Tisto nekaj je potem tisti, ki se prisesa v 
človeško podobo.  
Takrat lahko začutite kot udarec, kot bi vas nekdo z nožem, z bodico zabodel in kar težko 
vdahnete. Imate občutek, da se boste kar sesedli ali zgrudili. Prav čutite bolečino znotraj v 
telesni strukturi. Pekoč občutek. Energija vam prične odtekati, kot bi vam jo nekdo sesal. 
In ta je s takšno kljukico vpeta, kot z nekim hakelčkom vpeta v vas. 
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TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI ENTITETE (posnetek 1:06:35) 
 
Kako se znebiti tegá? 
 

Najprej morate zaznati to energijo. Iti v telesni strukturi do stene, kjer je 
zapeta ta energija in jo samo odhaklati. Samo odhaklati in jo odpustiti. 
V trenutku, ko jo odhaklate, njo odnese proč od vas. 
 
 
 

 
Prazen prostor preprosto zalijete z življenjsko energijo ali z Andalo iz desne dlani znotraj. 
Ali pa z zlato energijo, če jo imate. 
Torej, ena od teh postavitev energij zagotovo v vsakemu posamezniku je. Tako si lahko 
zapirate prostor. 
 
O JAHVETU 
 
Kaj od Energije od Jahveta? Ta je, ta buri duhove. In Mene res fascinira, da je Njegovo 
imenovanje tako zelo veličastno in opevano. 
 
On je namreč Moj brat. Če bi Mi nekdo dejal, da je Jahvet bog nekega, globine, bi se Jaz začel 
smejati. Predvsem zato, ker sva rasla skupaj in Ga poznam. Po drugi strani pa, pač, Jahvet 
pomeni Bog Božanstva najlepša hvala.  
 
Jahvet je iniciacija J A H V E T v slovenskemu izrazoslovju.  
J govori od prostora, ne Bom ga imenoval, ne se bati, je še prezgodaj, od koder izvirajo, 
izviramo in od koder se je pripeljal tudi Jezus Sam. Pripeljal? Se pravi, to je prostor ali ime, 
od koder izvira. 
 
Drugi del Njegovega imena ali naziva govori o čaščenju in pomoči Nekomu Spodaj, pod 
Njim. 
Ko nekako dojamejo, da je Jahve, v bistvu ga imenujejo Jahve, Jahvet, Jahvej, Jahvun. V 
Našemu ozvezdnemu imenovanju ali izražanju pa se imenuje ali naziva Jahven. Jahven 
pomeni Bogu Božanstva najlepša hvala. 
 
In to je Nekdo, ki je v osnovi zmožen povezati Sebe z vsakomur. Sebe z vsemi prostori. 
Sebe z vsemi časi. Z vsemi fizičnimi. Z vsemi dušami. Z vsemi Energijami. Z vsemi 
prašinami. Z vsemi, kjer je ostal in nastal prvi utrip vsegá. 
 
Kdo je pravzaprav Bog ali Božanstvo? 
Je v prvobitu ali tam daleč, daleč stran, kjer je nekompaktnost, je prostor uma ali razuma. 
Tam se steka – o tem bo tudi nekaj zagotovo, zagotovo pisala tudi Lana v drugi knjigi – glej, 
da ne pozabiš! Torej, je prostor, iz koder izvira vsa misel. In od tam je prenesena in 
razdeljena. In to ni Vir, h kateremu vi posegate.  
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Ampak, ko človek moli, prosi, se raduje, se radosti, se žalosti, se toži, karkoli, se pravi, 
glede na njegovo čustveno naravnanost, njegovo čustveno frekvenco pomeni, da se po 
hierarhični lestvici sami po sebi nizate v prostor.  
 
Če niste iskreni, pa prosite nekaj, ne boste uslišani, se vam ne bo zgodil čudež, še manj pa, da 
boste prišli do Vrha, Boga oziroma do tistega nečesa, kamor želite iti. Do samega Izvora. 
 
Šele, ko vi res, v tisti bolečini prosite ali hvaležnosti, ko se nabere ta energija, ko kar vre iz 
vas, ko imate občutek, da vas bo razneslo, ali od hvaležnosti ali od te popolnosti, se začuti 
kanal.  
In samo tisti kanal se odpira kjerkoli, od koderkoli do točno tistih vrat, kamor vi sploh ne 
upate misliti ali pomisliti. 
 
Kdo pa je Moj brat? 
Moj brat je potomec Očeta Vnebovzetovstva. Smo štirje bratje. Jaz Sem eden izmed Tistih 
najmlajših. Potem je. Torej, Jorgovan. Drugi je Jahve. Brahma. In Jezus je Tisti, kateri So in 
Smo podani po strani Očeta Vnebovzetovstva. 
 
Oče Vnebovzetovstva se deli tudi naprej na Očeta Vnebovzetja. Kar pomeni, da je Tisti, 
kateri je materialen, nematerialen in povezan z Vrhom točno tistega Vira, kamor in v 
katerega Smo košček ali drobtinico se usmerili tudi Mi, čisto Sami.  
In tudi vi, kadar ste iskreni, srčni in predani. 
 
Tako, da, tudi, če ste kdaj besni – bodite besni! Dajte to navzven! A ne nad nekoga 
drugega! Pojdite v naravo in se stulite. Skričite. Si olajšajte energijo. 
 
Ampak, ne pikati, da je Bog kriv! Saj Bog ne živi vaše življenje! Niti vaših predhodnih 
življenj. Sami ga ustvarjate. Sami ga kreirate. In sami mu dajete navdih življenja. 
 
Tako, da, naj bo ta navdih življenja res ljubezen, iskrenost, predanost, povezanost. 
Predvsem pa izražanje. Izražajte se. Ker skozi izražanje se olajšate. Skozi olajšanje se 
razbremenjujete in si postavljate dobre odnose, dobro komunikacijo in pravo vest, pravo 
ravén, da ste srečni in ne nesrečni. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan. 
Pozdrav. 


