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STANJE VIŠJE ZAVESTI 
Vodi: Lana Praner in Gospod Jahve Jahvarjunski, Jahvet Visočanski  
Brežice, 25. novembra 2017 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Končno lahko uskladimo. Da.  
 
Komunikacija med Višjim svetom in nižinskimi svetovi je iskrena povezava in zaključek vsegá, 
kjer se za konec in začetek združita. Veličina Višje ravni ali Višje zavesti se skriva v popolnosti 
čutenja. Čutenje je tista osnova, izvirska postavitev, skozi katero vi, v najnižji točki sebe 
pričnete povezovati z višjimi od sebe. 
 
Najprej se morate zavedati ali ozavestiti ene bistvene postavitve in to je, da v času 
zemeljskega življenja, to kar oddajate, tako kot poznate, kar živite, kar oddajate, kar 
predajate, kar ustvarjate ali kreirate, ustvarjate na bazi Višje energije ali Višje postavitve, ki 
vam odpirajo neko nianso ali nek nivo v veličini in v postavitvi z Onostranstvom. 
 
Tako kot nižina v nekemu momentu – posameznik, skupina ali skupnost se zmorejo povezati, 
se zmorejo uskladiti na neko frekvenco, tako kot mikrofoni na neko stopnjo neke frekvence, 
enako se uglašujete lahko, ali sami ali v skupini. 
 
Skupinska povezava, ali skupinsko oglaševanje ali uglajeno enostno ene celote pomeni, ne 
to, da ste z mislimi v enemu skupnemu cilju, ampak dejanja, dragi moji, štejejo v 
izoblikovanju moči frekvence. Tega se zavedajte! 
 
Bolj, ko ste na Zemlji iskreni, predani, čutni, nekako ustoličeni v takšni postavitvi, da ste to, 
kar ste in vztrajate in ohranjate postavitev v takšni meri, da prehajate v točko, skozi katero vi 
izoblikujete neko točkovno gmoto, katera na najnižji točki kot neka gmota neke energije 
zmore oddajati signal v Višino. 
 
USKLADITI SE MORAMO S FAZO LJUBEZNI IN LJUBEČNOSTI 
 
Na podlagi tegá, vi trenutno se še vpenjate v posamezne prostore, od koder dobivate svoje 
vodstvo, svojo povezavo, svoje ustoličevanje. 
Ko pa se boste na najnižji točki uskladili s fazo ljubezni in ljubečnosti, je to stanje popolnega 
ozaveščanja, popolne komunikacije, popolnega predanega toka simbioze in višjega vsegá. 
 
Ljubezen ne pomeni, da se vi v ljubezenskemu obroču pretvarjate, da ste prijazni, da se 
pretvarjate, da ste ljubezen in se prekomerno razdajate zato, da bi drugi opazili in vas 
pohvalili, vas pobožali, pocartali in dejali: »Da, to je to!« Nikakor ne! 
 
S tem, ko se pretvarjate, vzemite to kot eno lekcijo učenja. To je prevzgajanje. Ampak, to 
še ni stanje ljubezni. 
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Stanje ljubezni je sprejemanje, da ste v stanju, v kateremu ste. Pripravljeni in zmožni 
sprejeti sami sebe v takšni postavitvi, da se zmorete postaviti za sebe v komunikaciji, da 
stojite za seboj. Tisto, kar ste! 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Preprosto zato, ker v določeni frekvenci, v določeni postavitvi ali gmoti vi dejansko ustvarjate 
polje odpiranja Zgoraj. 
 
Kadar se pretvarjate, da ste prijazni in ljubeči pomeni, da ostajate v zemeljski bazi. Kadar 
se pretvarjate in se trudite, pa čeprav sovražite, prehajate v nižje polje in odpirate v 
globini. Zato vzemite učenje kot prve korake, kjer ozaveščate, da morda želite biti bolj 
ljubeči, bolj potrpežljivi in bolj strpni. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Predvsem zato, ker v nižini postanete nekaj, kar ste Zgoraj, v prvobitu, tudi bili. 
 
Ko človek v posameznemu rajonu življenja – to je lahko katerokoli življenje, zmorete doseči 
popolnost sprejemanja najprej samega sebe in skozi to svetá okoli sebe, SPREJEMANJA, 
pomeni, da postanete simbiozni. Postanete sočutni, strpni in potrpežljivi. 
 
To ne pomeni, da sprejemate in morate sprejeti na silo vse in se družiti z vsemi, s katerimi 
in ob katerih vi ne cvetite. Ne! 
Prav tukaj je največja pomembnost ali popolnost, da se od ljudi, s katerimi se ne počutite 
dobro, zmorete odmakniti ali premakniti. 
 
In veste zakaj? 
Zato, da zmorete sebe sploh spoznati. 
 
V vseh svetovih, časih in prostorih se povezuje enako z enakim. V prostorih so enaka Bitja, 
enako čuteča, enako misleča. 
Zato ni nič narobe, če se vi na Zemlji pričnete izražati in poveste, preprosto: »To mi ni všeč!« 
Ampak,  ne pomeni, da boste grajali in kritizirali, sami pa delali enako. 
  
Torej, pomembno je, da spoznate, kakšen spekter ljudi ob sebi želite imeti. In ne, da jih 
želite imeti. Pritegnete jih k sebi! To je razlika od vsegá, kar imate ali poznamo v Višjemu 
stanju Višje zavesti. 
 
Nivoji ali postavitve, v katerih se postavljate ali v katerih se usklajujete, je pravzaprav 
stanje nekakšne ljubečnosti, enakopravnosti in enakosti. 
 
Dejansko Nam, ki Smo Zgoraj oziroma, ki Smo od drugje, imamo veliko prednost, ker imamo  
pred Seboj, med Seboj in v Svetovih, katerih v kompaktnosti živimo enake kot Smo Sami. To 
pomeni, kakorkoli že, v tej postavitvi in v tej komunikaciji, v kateri se pojavljate v določenih 
prostorih pomeni, da se medsebojno zmorete usklajevati in medsebojno biti enakopravni. 
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Višja stanja Višje zavesti pomeni, da je harmonija. Enaki z enakim. Med Nami ni zavisti. Med 
Nami ni tekmovalnosti. Med Nami ni popolnosti. Kakorkoli gledamo, tako pač imate na 
Zemlji in se tudi Mi Sami nekako usklajujemo.  
Med Nami je veliko živih bitij zemeljskega stvarstva, ki dejansko sebe povezujejo prav na 
zvok, na slišnost in na čutnost. Zato potem prihaja v najnižjih prostorih in časih prav do 
takšnih težavic. 
 
Torej, da se vrnemo nazaj. 
V Naših prostorih oziroma v Našem nivoju življenja nimamo postavljene zavisti, nimamo 
postavljene nevšečnosti ali nepravičnosti. Zakaj?  
Ker preprosto ni tekmovalnosti v takšnemu merilu, kot jo poznate v zemeljskemu času. 
 
Sprejemanje pomeni v Našemu svetu, da Smo srečni in presrečni v vzorcu, v kateremu Smo. 
Da dopuščamo zorenje vsakomur. Zato je včasih tukaj zelo nekako zaprt prostor. 
 
PRVOBITNI SVET 
 
V davninskemu obdobju Smo Mi, v prvobitu, dejansko izvirali iz stanja Boga. Bog je bil 
Tisti, ki je v Izvoru ustvarjal in izoblikoval vsakogar. Izoblikoval določene Energije, določene 
postavitve, kateri jih je napolnil s fazo Ljubezni in popolnosti. 
 
Ko je ta faza ljubečnosti teh Energij ali Bitij bila, je še vedno prosojna, se je pričela 
medsebojno povezovati in prepletati, so nastajale takozvane, nekako duše ali gmote, ki so 
pričele same kreirati. Same so postajale biti samostojne. Daleč stran od svojega Boga, od 
Izvora, od vsegá. 
 
Torej, ko so pričeli ustvarjati različne vibracije, različne postavitve, Smo prehajali do točke 
tekmovalnosti v Izvoru in med tistim, kar so delali oni sami. 
Zaradi lastnih dejanj so Bitja pričela polzeti v globino, proč iz polja, iz svetá, v kateremu so 
bili ustvarjeni ali kateri jim je bil namenjen kot harmonija, kot ljubezen, kot popolnost. 
 
ZEMELJSKI ČAS 
 
Milijone in milijarde svetlobnih let je prehajalo, da ste danes tukaj, kjer ste. 
O tem tudi piše Lana v novi knjigi, katera je v zaključni fazi in v kateri boste se vi marsičesa 
spomnili in dojeli, zakaj in kako. 
 
Skozi postavitev ali skozi izoblikovanje ste v zemeljskemu času vsi pomešani. V notranjosti 
imate več različnih bitij različne kreacije. Vsaka kreacija je različnega čutenja, je različnega 
postavitvenega dela in mišljenja. 
 
Kadar človek, v najnižji točki, razmišlja in tekmuje, gre daleč stran od ljubezni ali od Izvora. 
 
Se pravi, če se želite povezati z Bogom, s Stvarstvom, z Onostranstvom, z Veličino in Višino, 
morate spodaj, na bazi, na najnižji točki Zemlje doseči ljubečnost, toplost, srčnost, 
iskrenost, predanost ali tisto nekaj, kar je v Izvoru tudi Sam Bog. 
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Torej, ko dosežete najnižjo točko spodaj, se povežete z najvišjo točko Zgoraj. Tako se 
ustvarjajo kanali.  
 
Vendar, morate vedeti, da Zemlja nima lastnega Bogá, ampak je to skupni Izvor skupne 
Zavesti ali skupne Ravni, ki prihaja daleč daleč proč od tega zemeljskega svetá. 
 
Na vrhu zemeljske oble, se pravi, tik pod ozonom, so najbolj prosojna Bitja Njegovega 
stvarstva ali Njegovega Visočanstva, katera prehajajo v zemeljski tok pomagati in se 
prepletati.  
Do teh Bitij nihče nikoli ne pride! Razen, da na Zemlji postane ljubezen ali popolnost. To 
pomeni, da avtomatsko – upam, da Sem našel pravi izraz, zavibrira tako visoko, da vstopa v 
polje Višje zavesti.  
 
DARITEV POSEBNE ENERGIJE, S KATERO BOMO LAŽJE PREHAJALI V STANJE LJUBEČNOSTI IN 
POPOLNOSTI 
 
Glede na to, da v človeški podobi ali po človeški postavitvi dejansko nimate takšne gmote, 
Smo vam Mi za danes tudi pripravili posebno Energijo, katero jo Bomo spuščali kot utež, 
kot težino ali gmotno frnikolo – tako, v takšni zmesi, ki se bo spuščala v vašo energetsko 
polje. Skozi to energetsko polje boste vi sebe lažje vzdigovali in dejansko prehajali lažje v 
stanje ljubečnosti in popolnosti. 
To je tisto, kar ste dobili oziroma, kar se tudi daruje. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Vsi, ki prehajate v jutrišnji dan, vsi tisti, ki prehajate v letošnje leto in v novo leto in v tokom 
življenja še naprej, pomeni, da se bo zemeljska raven vzdignila na neko stopnjo. 
 
Pa veste zakaj? 
Zato, ker je prav duhovnost tista, ki prebuja, ki premika. Ne glede na to, katero vrsto 
duhovnosti vi ubirate ali pobirate. 
 
Na podlagi tegá se vi, v najnižji točki, zmorete poistovetiti Zgoraj. Ker, ko se vi duhovno 
izobražujete ali pa skozi duhovnost, da Bom še bolj preprosto opeval, sebe izobražujete, se 
obračate v sebe, si dejansko priznate, kaj vam je všeč in kaj vam ni všeč, prehajate 
postopoma v stanje mirovanja ali mirne energije. 
 
Tako nekako, v nekemu momentu pridete do točke, kjer ste na najnižji točki zadovoljni 
sami s seboj. Sprejmete svoj izgled, kljub temu, da ga lahko še vedno dodelujete. 
Sprejemate sebe kot mirno energijo in niste eksplozivni. Se pravi, sprejemate svet okoli 
sebe in ga pričnete opazovati in občudovati. 
 
S tem pričnete analizirati, kje ste vi, kje so drugi, kje ste že bili. Nič napák postavljeno, ker 
skozi to vidite svojo rast in svoj napredek. 
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SRČNO POLJE ODPIRA ENERGIJO ELIPSE NAVZGOR 
 
Ko vi na najnižji točki zemeljskega stvarstva dosežete točko mirovanja, kjer ste dejansko 
kot v lastnemu ovoju sami s seboj, prehajate tudi v stanje drugačne vibracije. Drugačna 
vibracija ali srčno polje, v kateremu se takrat pričnete gibati, odpira nekakšno elipso 
navzgor.  
 
Ta elipsa je tako zelo mogočna, da postane tako, kot bi bili pregreti v srčni osnovi.  
Ko se takšna energija elipse poveže s točko višjega postavitvenega dela, morda z Višjim 
stanjem zavesti, morda z višjim tretjim, petim nadastralnim svetom. Se pravi, to ni svet 
mrtvecev. To ni svet duš. To ni svet zemeljskega ujetostnega toka, ampak Tistih, kateri so na 
zemeljski bazi že presegali stanje ozaveščanja in se postopoma pripravljajo na vračanje 
domov ali na izpuščanje iz zemeljskega toka. 
 
KAKO ZAZNATI, DO KAM SEŽE ELIPSA in OD KOD DOBIVAMO POMOČ 
 
Na podlagi tegá, prav na podlagi tegá, se vi zmorete pretočiti v stanje Višje ravni. Tako zelo 
preprosto je! 
Ko začutite srce – če se vi nekako usmerite v srce in začnete premišljevati, do kam seže 
elipsa navzgor, začutite dejansko, tako kot počasno vrtinčenje neke energije. Če se 
osredotočite na to vrtinčenje, jo pričnete opazovati, kako raste in se prične širiti in 
raztezati. 
 
Tako lahko opazujete to energijo, ki dejansko se steka nekam v Višave. 
Ne morete jo potiskati naprej, ker se na določeni ravni ona ustavi. Tako lahko vi zavestno 
vidite, od kod vam pridejo na pomoč. 
 
Vsi tisti, kateri so že presegli zemeljsko ujetost, so dobrodošli, ker vas vzpodbujajo k ljubezni 
in mirovanju oziroma k stanju popolnosti. Tako, da ni potrebno tekmovati, kateri nivo je in 
od kod črpate informacijo. 
 
ŽELATINASTI OVOJ – SKUPNA MASA SKUPNE ZAVESTI JE KLJUČ DO ODPRTJA PORTALA 
 
Vendar, ko boste nekako v letošnjemu letu oziroma najkasneje v obdobju treh let in nekaj 
dni prehajali kot masa, kot skupina v neko gmotno energijo tukaj na Zemlji, boste prav 
začutili nekakšno, kot da bi stopili v, en takšen, želatinasti ovoj. Prav skupna masa skupne 
zavesti se bo čutila. 
In skozi ta ovoj se bo dejansko, kot bi se želatina pričela napihovati ali postavljati, boste 
zaznali, kako se ta želatinasta zmes postopoma vzdiguje in postavlja. Raztezal se bo, glede na 
to, kdo bo vstopil v ta želatinasti ovoj. 
 
V temu ovoju bodo znotraj vsi tisti, kateri bodo čutili, da se želijo višje povezovati in Višje 
stanje zavesti tudi živeti spodaj. In bodo tudi živeli ali vstopali v to polje. 
 
Na podlagi tegá se bo ta balon raztezal. To boste čutili kot nekakšen pritisk, ovoj ali vse tisto, 
kar vas tukaj postavlja tudi v postavitev. 
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Zaznali boste, da ste v nekakšni gmoti, iz katere ne morete pobegniti. Ampak, skupna 
ravén vam bo dala odprtost portala. 
 
In tega portala ne morete zgraditi sami, da bi dejali: »Sedaj se bomo usedli, povezali in 
ustvarili portal, do kod sežemo.« Nikakor ne! Ker je to nekaj na bazi Zemlje, kjer mora masa 
ljudi samodejno izživeti oziroma živeti v neki gmoti. In to je proces, v katerega vi že plujete in 
se že pripravljate, ne da bi se tega pravzaprav zavedali. 
 
Ko boste prehajali v točko te zavesti, boste čutili vedno znova umirjenost, harmonijo. In 
tudi, če vas bo kdaj, tu in tam, poskušala povleči kakšna panika, kakšen strah, kakšna 
negotovost, boste zaznali kot, da vas drugi ljudje, ki so v enaki vibraciji z vami, pomirijo in 
umirijo.  
 
To je nekaj novega, kar boste zaznali. In to je samodejen proces, v kateremu se pretakate, 
usmerjate in postavljate. 
 
Zato se veselite jutrišnjega dne oziroma svoje bodočnosti. Ne glede na to, koliko bo strahu, 
koliko bo ustrahovanja, koliko bo vsegá iz strani podzemeljskih, zemeljskih in manipulativnih 
energij, katere vas bodo poskušale zasužnjiti. 
 
Vendar, ta masa tega balona, ki se bo zgradil oziroma se bo povezoval, vam bo dajal ne 
moč samo povezave in umirjenosti ali harmonije, ampak to je tako, kot da se posamezniki 
medsebojno začutite in se, kot bi, kot bi oljne kapljice medsebojno povezali. Tako se bo 
začutila masa vsegá. 
 
Vendar, tisti, ki ne bodo enako misleči, enako čuteči, enako živeči, se tako ali tako ne bodo 
zmogli povezati v polje, ampak se bo njihova energija počasi raztapljala in bodo imeli 
občutek, da jih posamezniki ne sprejemajo v sebe. 
Zato bodo nekateri postali še bolj agresivni, še bolj nesramni, še bolj divji. 
 
Ampak, vas se to ne bo več dotaknilo. 
Takšno nasilno vedenje boste najbolj zaznavali v času službenega dela ali drugih 
manipulativnih ljudi, s katerimi se vi družite ali prepletate. In to je samo neko vmesno še 
obdobje. 
 
Ko boste ustvarili, ko se bo povezala masa ljudi, boste imeli tako kot ovoj okoli vsegá. 
 
In kaj se zgodi? 
Takšen ovoj bo nekako se raztezal. Več kot vas bo, boljše bo. Večja masa kot bo teh ljudi, 
kateri bodo hoteli ljubečnost, kateri bodo hoteli in stremeli k popolnosti in povezanosti 
znotraj sebe, se bodo avtomatsko povezovali in vstopali v to polje. 
 
To polje pa je omejene razsežnosti, omejene gmote. Kot bi balon pričeli napihovati. Nekaj 
časa, nekaj časa še vse vstopa in se še lahko povezujete v notranjost, potem pa pride do 
prezapolnjenosti, prezasičenosti in pride do eksplozije. 
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Ta eksplozija bo povzročila odprtost kanala oziroma portala, ki bo dejansko osvobajala 
Zemljo.  
 
Zato vi se niti ne zavedate, kaj povzročate s tem, ko se trudite in delate na sebi. 
So pa tudi takšni, ki ne delajo na sebi, pa vibrirajo v ljubečnosti. Tudi takšni dejansko padejo 
v to polje te zavesti in se povezujejo z vami, ne da bi se karkoli trudili za to. Zato, ker 
preprosto samo so in poslušajo sami sebe. 
 
Ko se bo odprl takšen portal, boste zaznali Svetlobo nad seboj. Velikokrat boste zaznavali 
kot, da vas neka prašina lesketa obhaja.  
In tisti, kateri visoko vibrirate že dosti sedaj, v temu obdobju, boste tu in tam zaznavali 
lesket energije Zgoraj. Lesket, ki se bo kar pojavljal. Kot bi hoteli pogledati nekam, pa 
boste videli, kot bi se prahci ali prašina zalesketala okoli vas ali nad vami.  
 
Na to bodite pozorni, ker to se vam dogaja že sedaj. 
To je prva aktivacija te energije, skozi katero vi oddajate signal, da ste tisti, ki boste 
vstopali v takšno skupno povezavo. 
 
POVEZAVA VRHA Z NIŽINO 
 
In ne le to! 
Bitja, ki so Zgoraj, so že združila in povezala svoje lastno polje in čakajo, da se vi iz nižine 
pripnete na to polje. In to bo vaša bodočnost, kjer se bo Vrh in nižina skupaj združila in 
povezala. 
Takrat prihaja na Zemlji do medsebojne komunikacije, do medsebojnega sožitja, do 
medsebojnega prijateljstva, katerega do sedaj, žal, ne poznate. 
 
Ne Morem opevati, da bo to ravno na tri leta. Ampak, glede na to, kako Mi postavljamo 
oziroma kako vidimo to maso ljudi predvidevamo, da bo po naravni poti se odvijalo to 
nekako od treh let malce naprej. Ampak, tam nekako bi morali doseči to stanje te zavesti. 
 
SKUPNA ENERGIJA POLJA POSTANE NAŠE POSLANSTVO 
 
Vendar, pozorni bodite na to – vi ste krojači vsegá! Platno in škarje imate v svojih rokah! Ne 
Mi, ampak vi. 
Vi imate lastne zapise. Vi imate lastno popotovanje. Vi imate lastno življenje, skozi katerega 
gresté. Zato je vsak posameznik na Zemlji izjemnega pomena in neprecenljive vrednosti, saj 
vsak posameznik doprinaša košček v mozaiku svojega poslanstva. 
 
Skupna energija takšnega polja postane poslanstvo, kjer se aktivira od vsakega 
posameznika njegovo poslanstvo. 
Poslanstvo je tisto nekaj, kar ste se zaobljubili, da boste prinašali, donašali in se nekako 
pretakali skozi postavitve samega obstoja ali življenja na Zemlji. 
 
Poslanstvo je tisto nekaj, po čemur vi hrepenite – da bi pomagali drugim, da bi usklajevali 
in delali za druge, da bi drugim pomagali. 
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Vse lepo in prav.  
Najprej pomagajte sebi!  
Dokler ne boste pomagali sebi in svoje frekvence uskladili, uravnali, vam nihče ne bo sledil. 
Ali pa samo kratek trenutek sledil, potem pa bo dejal: »Ja, kaj pa ti? Ja, saj kakšen pa si? 
Duhoven, pa kadiš! In govoriš mi o nekih cigaretih, kaj je dobro, kaj je slabo.« 
 
CIGARETI, ALKOHOL, SEKS, OMAME NAS POVEZUJEJO Z GLOBINO ALI PODZEMLJEM 
 
Žal, cigareti so prva stopnja, na katero se povezuje Globina ali Podzemlje. 
 
In ne le to! 
Na cigareti, dragi moji, se povezuje polje mrtvecev, kateri so izdahnili zaradi cigaret. Kar 
pomeni, da bolj, ko kadite, boljš olajšate Globini pretok in prehod navzgor. Zelo dobro in 
zelo dobrodošlo za njih. 
 
V našemu svetu kadilci nikakor ne pridejo v postavitev znotraj, ker že njihova telesa vibrirajo 
nizko, ker jih Zemlja in Globočina vleče navzdol. To je omama. 
 
Pa se opravičujem, če Sem nekako dreznil v cigarete. Mnogo duhovnih ljudi je res 
duhovnih, je res navidezno srčnih, je toplih, ampak, kaj, ko vas vlečejo cigarete nazaj. Ste 
tako, kot bi vas z verigo zataknil in vas vlekel nazaj. 
 
In vi morate tako visoko zavibrirati, da vam telesna struktura tudi prične se pretakati in 
višje vibrirati. Skozi to se vsaka plast, telo po svoje, energija duhá po svoje, duše po svoje, 
medsebojno ne usklajuje in imate znotraj nekakšen nemir in ne mir. 
 
Ljudje, ki kadite, ste običajno nervozni in nekakšnega takšnega stanja, kateri je daleč od 
ljubezni in od harmonije. 
 
Velika laž, ko pravite: »Uživam v cigaretih!« Uživajte, dokler vam je lepo. 
Vendar, to je tisto, kjer boste morali v bodoče dejansko zavihati rokave in prenehati biti 
ujetnik podzemeljskih sil. 
 
Če boste hoteli priti v stanje Višje zavesti in v to gmoto, da se boste sami pričeli povezovati 
z vsem od vsakogar Najvišjega, boste morali dejansko tudi telesno strukturo spraviti v 
takšno stanje, da se bo duh od duhá zmogel povezati navzgor. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Telo je ena ovojnica. Se pravi, če si predstavljate, vi ste tako kot babuške znotraj v telesni 
strukturi. Vsaka babuška – duša, ena duša, druga duša, tretja duša, četrta duša in peta 
duša – saj poznate sivo dušo, okostenelo dušo, vodno dušo in še marsikatero. Tudi tista, 
katera se razpada in razčrviči, materična, se pravi, so duše, skozi katere se vsak delček 
povezuje navzgor. In postajate nekakšne kode.  
 
Si predstavljate? Kode, ki se povezujejo v neko Višino. 
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Če niso vse usklajene, če niso vse usklajene in živeče v simbiozi, se ne bodo skupaj vpele v 
enako raven, se tudi vi kot zasnovniki ne boste zmogli vpeti in aktivirati določen prostor 
Nebá ali neke ravni, da katere želite priti. 
 
 

Se spomnite, ko ste dobili neke kode na samih dlančnih čakrah?  
Enako se dogaja znotraj vas, ko se boste pričeli povezovati in usklajevati 
prav s tem poljem. 
 
 
 

 
Vendar, najpomembnejši je zasnovnik. Kar pomeni, da je zasnovnik tisti, ki aktivira in doda 
pikico na i, da bo dejansko materija višje zavibrirala. 
 
Opustite alkohol. 
Ne omamljajte se. Ne potapljajte se v odvisnost cigaret, omam, droge. Tudi spolnosti. 
Resnično. 
 
KADAR V SPOLNOSTI NI LJUBEČNOSTI IN ČUTNOSTI, IZGUBLJAMO ENERGIJO 
 
Spolnost je ena izmed zelo varljivih energij, ker prej izgubljate energijo, če ni ljubečnosti in 
čutnosti. Ne parite se medsebojno kot živali. To je ena izmed najtežjih usedlin, poleg 
cigaretnih stanj.  
 
Zakaj? 
Zato, ker energijo, ki jo imate v sebi, jo izgubljate in jo delite med ljudi. 
 
Pazite to! 
Spolnost razdeljuje energijo med ljudi. 
Ko vi hočete, želite in pričakujete stanje Višje zavesti, vas te energije, kot bi vas vpele v tla 
in pričnete filtrirati njihovo karmo. 
 
Zato se ljubite in uživajte v spolnosti, če čutite, da je to to. Kar si želite. Ne biti pa objekt. 
Ne biti predmet, skozi katerega se parite kot živali. Skozi to so marsikatere civilizacije izgubile 
in pobegnile v obstoju Večnosti. Tako, da, spolnost prebuja energijo življenja in vam jo 
množi ali pa vam jo odtujuje. Tako, da, res bodite pozorni. Ljubite se s srcem, z dušo, z 
občutkom. In ne skačite iz koščka v košček.  
In predvsem, največja sodobna napaka vsegá je, da se obtežujete z drugo karmo, ker hodite 
in skačete naokoli z večimi ženami ali z večimi moškimi naenkrat, ali pa v skupnemu tednu. 
Tako izgubljate energijo in jo vpenjate v tuje prostore, v tuje gmote in postanete filter in 
hkrati tudi ujetnik. 
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Zato bodite pozorni, kaj si želite. Ali želite biti sprejeti in cenite svoje življenje? In morda res 
pojdite v spolnost s tistimi, kateri so vam res všeč, katere res začutite. Ne pa pričakujete ali 
pa želite ugajati nekaj. Ker s tem sebe zatikate in filtrirate njihovo karmo. 
 
 
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI MORALNEGA MAČKA, OSVOBODITI ENERGIJ SPOLNIH 
PARTNERJEV IN POBRATI SVOJE DELČKE NAZAJ (posnetek 30:30) 
 
Kadar greste samo v spolnosti, tako kot paritveni ples, recimo temu tako pomeni, da v 
trenutku, ko se vi srčno odprete, se pravi, se zgodi tudi vdor njihove zemeljske energije v 
vas. In zato dobite moralnega mačka, če se temu tako lahko preprosto opeva. 
 
Kadar se zgodi to, pojdite v stanje mirovanja. Ko bo vse to skupaj za vami, se dejansko 
povežite v postavitev in se umirite. 
  
Morda si prižgite kakšno plameničko in nekakšno glasbo, da se boste popolnoma sprostili. 
In analizirajte. Pojdite v spominu nazaj tako daleč, da vidite sebe v spolnosti. In potem 
pojdite čisto na začetek, na prvi trenutek, kdo je hotel nekaj. 
 
Če je hotel moški tisto nekaj od vas, samo energijo odpnite, zavestno jo odpnite, ker boste 
videli, kje je zataknjena in se energija njegovega prevodništva ali njegovih lovk spusti 
nazaj. 
 
Če ste bili vi kot ženska tista energija, se boste morali vpeti, ali na srce ali pa jo zaznati v 
predelu maternice, kjer je nekako shranjena. 
 
Takrat jo poskušajte blagosloviti v stanju ljubezni in ona se bo odpela in spustila v globino 
in v globočino nekako nazaj. 
 
Tako boste postopoma pričeli to energijo, ki je ujeta, raztapljati in bo postala prašina. 
V določenemu momentu boste zaznali, kako se vrača nazaj, nazaj v vas in se boste 
nahranili. 
 
Vendar, ta postopek naredite, če res čutite, da ne želite se več pariti ali biti objekt kakšnih 
partijev, kakšnih zabav, kakšnih takšnih norih, norih postavitev. 
 
Takrat boste zaznali, kako se materija postopoma nazaj krpa. In ko se boste povezovali, 
boste zaznali dejansko kanal, kot bi materija naredila sama lasten kanal ali portal.  
 
To je izjemnega, izjemnega pomena, da boste lahko prehajali v stanje Višje zavesti. 
Torej, odmaknite tuje energije. Poberite svojo energijo. Odpnite. Drug od drugega sebe 
odpenjajte in osvobajajte. 
 
In kako vedeti, kdaj se ujeti in ste obteženi? 
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Takrat, kadar se prevečkrat vprašate: »Zakaj sem to naredil? Zakaj sem to naredila? Morda 
pa ni bilo dobro?« Se pravi, to je prvi znak, kjer veste, da morate raztopiti to energijo in jo 
pobrati tudi nazaj. 
 
Vendar, ko boste pobirali, ne delajte novih nevšečnosti ali enakega vzorca. Zato, ker se bo 
v nekemu momentu zgodilo, da se energija ne bo hotela več raztopiti ali se odpeti. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Ker vi potrebujete vsak atomček svoje lastne energije čistosti ali poslušanja samega sebe 
zato, da okoli zasnovnika in okoli prebavnega dela nastaja neka močna frekvenca ali vez, ki 
prične oddajati nekakšno vrtinčasto energijo.  
Ta energija običajno nastaja takšna – med zlatkasto srebrno, včasih tudi malce bronasto 
energijo, katera se raztaplja in vrtinči. Ta energija, ko se dovolj zgosti, se odda signal. 
Samodejno se vzdigne. 
 
Predvsem, če ste pozorni na njo, jo boste zaznali, kako se vzdigne in kako se pretoči v neki 
prostor, od koder se vpne. 
 
Torej, tako si pomagajte, če boste zaznali, da ste vpeti ali obteženi.  
Izčistite energije, ki so vstopale v vas. Tudi po partnerskih odnosih. Tudi, če imate 
partnerja, kateri vas uporablja kot objekt ali karkoli takega, naredite te tehnike, da izčistite 
njega. In počasi boste spoznavala svoje telo in začutila svojo lastno ljubezen. 
 
POMEMBNO JE SPOLNOST USKLADITI IN URAVNOVESTITI S SVOJIM DUHOM ČUSTVENEGA 
DUHA 
 
Izjemno pomembno je spolnost uskladiti in uravnovesiti z vašim duhom čustvenega duhá. 
Zakaj? 
Ker to je faza ljubečnosti. 
 
V prvobitu ste pripadali drug drugemu. Se pravi, se niste parili kar povprek. Predvsem je 
pomembno, da se v temu kanalu ali v temu prostoru, kjer se nahajate kot sami, samosvoji, 
res predajate in čutite in uživate. 
 
Spolnost je ena izmed najbolj veličastnih energij, skozi katero pričnete ljubiti, skozi katero 
se lahko pričnete ceniti in tudi vzdigovati in vplivati na ravén in na stanje vsegá, kar je 
tukaj postavljenega. 
 
LJUBEČNOST IN SPOLNOST STA PRVOBITNI IN MEDSEBOJNO VIBRIRNI ENERGIJI 
 
Predvsem bodite pozorni. 
Ta energija, katero jo ustvarjate, je izjemnega pomena, da se uskladi, ker ljubečnost in 
spolnost sta dve energiji, katere sta medsebojno vibrirni in prvobitni ali avtohtoni. Že v 
samemu Izvoru so pričeli nekako se ljubiti, postavljati ali sestavljati. Tisti, kateri se 
medsebojno dobro usklajujejo, dejansko se povezujejo preko čaker. Tako kot v prvobitu. 
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TEHNIKA: VRTINČENJE ENERGIJE, POVEZAVA ČAKER MED USOJENIMA ENERGIJAMA 
(posnetek 36:13) 
 

Zato, ko se z nekom srečate in začutite 
čakre, ki se pričnejo vrtinčiti in povezovati 
medsebojno in ko samo zavestno pričnete 
vrtinčiti energijo od njega v sebe in znova 
nazaj, se pravi, da se vrtinči energija, tako 
kot po notranji osi navzgor v njegovo čakro 

in znova po njegovi osi navzdol, preko njegove spolnosti, se pravi, lahko doživljate ekstazo 
ljubezni in užitka. In s tem lahko ustvarjate še močnejše čisto polje. 
 
Ampak, ta povezava, čakre na čakro se dogaja običajno samo pri usojenih energijah. 
To pomeni ta medsebojna vez, ki ustvarja in odpira portal in celovitost vsegá. 
 
KAKO PRITI DO NAJVIŠJIH BITIJ? 
 
Kako priti do Najvišjih Bitij kljub temú, da niste v globini nekako enakopravni? 
 
Prvo kot prvo pravilo je – ne delite svoje lastne energije naokoli in ne hoditi proti sebi!  
 
Drugo zlato pravilo je, da iskreno poveste, kar vas teži.  
Torej, če vas nekaj res GLOBOKO OBREMENJUJE in vas nekaj res GLOBOKO ZMOTI – 
IZRAZITE SE! Saj zaboli. Nasprotni se dejansko znervira, ujezi. Ampak ga daste na 
postavitev preoblikovanja. In vaše delo je izpolnjeno. 
 
To ne pomeni, da žalite, ampak, da pogledate iz svojega zornega kota, kaj si želite in česa 
ne. Ko vas nekaj moti, izstopite iz tegá, ampak se izrazite. 
 
To je zelo pomembno, ker to so prvi trdni temelji, skozi katere vi dejansko postavljate novo, 
svežo energijo. Skozi to boste oddajali vedno močnejšo energijo. Marsikdo se vas bo ustrašil 
in se odmaknil.  
Vendar, vedite, da na najnižji točki, kjer ste, morate ustvariti največ čiste energije, da se 
boste lahko povezovali Najvišje od Najvišjega, kar sploh umete ali doumete. 
 
PREKO PRANSKEGA DUHA SE LAHKO POVEZUJEMO S SVOJIM DOMOM 
 
To ne pomeni, da boste sedaj leteli izven zemeljskega časa v Ozvezdje in vse. V Ozvezdni čas 
se povezuje in se pretakate preko Pranskega duhá, da se povezujete z domom. Tega že 
imate. A zelo malo ljudi, kot vidim tukaj, uporabljate tega duhá prav za takšno postavitev. 
Uporabite, kar ste zbudili. 
Uporabite v toku življenja, ker to rabite. 
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VIŠJA STANJA ZAVESTI SO BITJA, KI NIMAJO KOMPAKTNOSTI 
 
Višja stanja zavesti so torej Bitja, ki nimajo kompaktnosti. To so Bitja, ki so dejansko rahlo 
prosojna in svetlobna. Sijejo in žarijo. In zaradi te frekvence Čistosti zmorejo pretakati 
Sebe do neke točke – toliko, kot Oni zmorejo znižati frekvenco. 
 
Ampak, ta Bitja bi preprosto lahko prehajala čisto do vsakogar. Ampak, kaj bi se zgodilo? 
Vsakemu posamezniku, ki ni zrel za to, bi mu stopilo v um in razum in bi postal prepotenten, 
prepohoten, preponosen. Upam, da Sem pravilno prevedel? Se pravi, je vse tisto, kar je 
zopet v nasprotujočem se delu od tegá, kar je Njihov namen. 
 
Torej, zato so Bitja Svetlobe se odločila, da do neke točke se spustijo, vendar vas na neki 
bazi počakajo in dočakajo. In vi, skozi ta balon svoje lastne gradnje zvišujete frekvenco in 
se vpnete v ta portalček oziroma v to skupinsko polje. 
 
Ko se boste povezovali skozi portal, skozi katerega vas Bomo tudi peljali, boste dojeli, da so 
ta Bitja drugače zgrajena. In ta Bitja se včasih, tu in tam, zmorejo celo spustiti nižje. Ampak 
so tako lahkotna in tako prosojna, da jih nihče ne zmore prijeti ali oprijeti. 
Ampak, to ne pomeni, da so ta Bitja sedaj samo znotraj zato, da pomagajo vam. Ne! Oni so 
zato, da pomagajo vsem tistim, ki so še daleč daleč za vami. 
 
Bistvo je, da odpnete najnižjo šibko točko in preoblikujete vse in vsakogar. 
Bitja Svetlobe ali Bitja, ki so nekako Nebeškega porekla, ker prihajajo od drugega Stvarstva 
za vami, so Bitja, katera vam odpirajo marsikatera vrata. Bodočnost temelji na njihovi 
ravni.  
 
Zakaj? 
Ker, ko boste vi, na najnižji točki postali enakopravni Zgoraj, se bodo Oni povezali z vami 
zato, ker boste vi vstopali v polje želatinastega stanja. 
 
Z VSTOPOM V ŽELATINASTO STANJE DOBIMO ENEGA ALI DVA SOČUSTVENA BITJA VIŠJE 
ZAVESTI, KATERA NAM BOSTA STALA OB STRANI 
 
To pomeni, da v temu želatinastemu stanju bo vsak posameznik dobil enega ali dva, 
nekakšnega somišljenika ali sočustvena Bitja, katera vam bodo stala ob strani, vas 
prepletala, vas povezovala, vas hranila, vas čuvala in podpirala v takšni ali drugačni 
usmeritvi.  
Takrat boste že presegali stanje svoje Usode oziroma skupinske usode, v katero boste 
vstopili. 
 
Vendar, kaj to pomeni? 
Nekateri na nižinski bazi vas bodo izgubili, ker boste postali samosvoji, samostojni. Ampak, 
se vas ne bo dotaknila masa bolečine. To je bistvo! 
Bolečinska masa je tista, katera vleče nazaj v trpljenje in v zaprtje. Ko trpite in ko lesenite, 
se vaša energija zapira in vi postanete kot lotosov cvet. Lotosov cvet, kateri se zapre, 
namesto, da bi se odprl in postavil v vsej svoji veličini. To je tisto, na kar bodite pozorni! 
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Ko boste nekako v to polje vstopali, boste začutili mir, harmonijo znotraj sebe. Pogledali 
boste tako, kot, da boste gledali svet nazaj.  
 
In kaj se vam bo zgodilo? 
Izpustili boste vse in vsakogar. Celo svoje otroke boste izpustili v takšni meri, da jih boste 
pričeli opazovati, občudovati in ne tekmovati. NE TEKMOVATI S SVOJIMI OTROKI, KER STE 
TO VI, KER JE TO DEL VAŠE ENERGIJE! KER JE TO DEL VAŠE KRVI, VAŠE DUHOVNOSTI, 
VAŠEGA ŽIVLJENJA.  
Bodite ponosni! Kar ne očistite vi, očistijo vaši otroci. Zato jih imejte radi, jih spoštujte in 
cenite. In vzgajajte sebe, da boste dobro vzgojili tudi otroke. 
 
NOVODOBNI OTROCI BODO SPREMINJALI SVET – BODO IZJEMNI RAČUNALNIŠKI GENIJI 
 
Otroci so plod bodočnosti. Otroci – novodobni, sodobni otroci prinašajo nekaj, čemur 
sistem Zemlje ni kos. Otroci sodobnosti prinašajo trmoglavost, nezainteresiranost za 
sistem in bodo zelo inovativni. Dopustite jim inovacije. Dopustite jim, da zacvetijo, ker so 
edini zmožni spremeniti ta sistem. 
 
Novodobni otroci ne bodo vstopali v sisteme šolstva, kot boste vi hoteli. Zato vam zna biti 
na nek način težko. Ampak, ker boste dovolj visoko zavibrirali in boste v neki masi, boste 
presegli to ujetost, vam bo stanje Višje zavesti prinašal zaupanje in upanje v njih.  
To je razlika od tegá, kar poznate sedaj. 
 
V nadaljnjemu toku bodo ti otroci pričeli postajati zelo samostojni in eni izmed tistih, kateri 
bodo poslušali Svet Zgoraj in ne Svetá Spodaj. Zato boste včasih začutili, da so sanjači, da so 
otopeli.  
 
In tukaj nastaja en velik zatič. Nekako nekateri ne bodo znali ločiti, ali je njihov otrok 
sanjač? Ali je njihov otrok genij? Ali pa že morda malce čez?  
 
Zato, ker bodo izjemni računalniški geniji. Računalniki jih bodo zelo zanimali.  
 
Zakaj? 
Ker prav v računalniškemu sistemu je vse. Je koda in je ključ. Ujetost se je zgodila preko 
sistemov računalniškega dela.  
A ne na Zemlji! Že daleč izven zemeljskega obdobja.  
Že šest planetov se ukvarja z isto matrico kot se ukvarja sedaj tudi Zemlja. 
 
Ko bo sistem človeka, v kateremu on išče in razvija tisto nekaj, da bi nadzoroval, da bi 
manipulativno se vedel do vsegá in do vsakogar in vam olajšal nekako način življenja, vam še 
prej ga obtežuje. In prav zaradi tega načina življenja so marsikatere civilizacije propadle.  
 
In vi na Zemlji čistite dejansko, ne samo svoje postavitve, ampak skupinske postavitve. 
Tudi tistih, ki so na drugih planetih propadli in bili izgnani in pognani in so se obtežili. In so 
se kot sito pretakali v druga Ozvezdja, prostore in čase. 
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In zato bodite še skrajno bolj pozorni, da ne utopite sebe v računalniških sistemih! 
Računalniški sistemi bodo postavljeni tako, da jih bodo otroci dekodirali in nadvladali. 
 
Novodobni otroci, z Višjo zavestjo in z Višjo povezavo bodo zmogli vplivati na tok 
harmonije in vplivali na valovanje samega računalniškega sistema. 
Na nek način se jih bodo marsikateri bali in otepali zato, ker jih bodo rušili. To so Višja stanja 
zavesti zato, ker se bodo oni zmogli prestopiti ali pretočiti na Višjo ravén same vibracije, kot 
jo poznajo določeni sistemi. 
 
Zato spodbujajte otroke, da so sami, samosvoji, da čutijo in da sledijo svojemu sistemu. 
 
Vi nikoli ne boste zrušili sistema, katerega ste postavili ali katerega podpirate. Vaši otroci 
pa ga bodo!  
In zato boste jezni. Zato boste marsikateri godrnjali. Ker, bolj, ko se boste trudili, bolj vam 
bodo sesuvali vse skupaj.  
 
Zakaj?  
Ko pa ste že shranjevali za obdobje penzije in upokojitve, potem pa upokojitve ali penzije ne 
bo!  
 
Zakaj? 
Zato, ker vam bodo otroci nasprotovali. 
 
In ne samo to! 
Zato, ker so vam zlagali že tisti in lagali, kateri so vodili in postavljali sistem. 
 
Ne se bati glede upokojitve! Upokojitve tako ali tako kmalu več ne bo. Delali boste, kolikor 
časa boste zmogli se gibati in razmišljati. 
 
Ampak, na nek način je to dobro! 
Če boste zmogli delati in kreirati svoje sanje, boste kreirali morda preproste papirnate 
prtičke. Kreirali in ustvarjali nekaj, kar vam bo v veselje in boste dali misli na pašo, kot pravite 
pri vas. Kot um na pašo. In boste uživali. In skozi to boste pričeli postopoma barantati. 
 
Sistem bo šel v postavitev – ne k stanju popolnosti, ampak na fizični bazi boste dosegali 
neki pavšal. Tako vas bodo ukrojili, da vam bodo dali vsem nekakšen nevtralen pavšal.  
Zato se prenehajte obremenjevati, kako boste živeli. Tako ali tako se bo marsikaj 
spremenilo. In za vas bo dovolj! Zaupajte v to.  
 
Višja zavest vam bo dala dejansko umirjeno stanje na Zemlji. To pa je tisto, kar vi 
potrebujete. Zakaj? 
Ker skozi to boste pričeli slediti sami sebi. In skozi to boste prisluhnili in dejansko bili v 
ravnovesju in v ljubečnosti. 
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Kdo ne bi živel večno, če bi gojili samo cvetje? Če bi nekako občudovali svojo ženo in uživali 
ob ženi, verjemite, starosti sploh ne bi opazili. Kakšna upokojitev? Ko vam nekdo daje tisto 
nekaj, da vam zaigra srce in ljubečnost. In to je bodočnost. 
 
To je stanje, v katerega boste vi prehajali. To je stanje Višje zavesti. In tako je Zgoraj in ne 
spodaj. 
 
Stanje Višje zavesti pelje k temu, da se boste od materialnosti ali od ujetosti materialnosti 
dejansko odmaknili in da boste postopoma, postopoma prehajali v obdobje ali v življenje, 
v kateremu boste delali točno tisto, po čemer hrepenite ali si želite. 
 
To pomeni, da boste iz sebe kreirali in si upali in zaupali. 
Ker pa boste tako zelo unikatni in tako zelo popolni, ne bo tekmovalnosti in bo pričela 
postajati simbioza. Na eni strani se bodo nekateri oklepali starega sistema in nadzorovali. 
Zopet drugi bodo prihajali v povezovalne komune ali povezovalne spektre, skozi katero bodo 
pričeli menjavati. DAM-DAŠ. Jaz tebi, ti meni. Jaz to. Ti ono. Se pravi, dopolnjevanja. 
 
In ne le to! 
Skozi to boste počasi, na najnižji točki, prišli do točke popolnosti in simbioze. Ko boste na 
stanju Zemlje doživeli popolnost simbioze in povezovalnosti, boste enako postali Spodaj, 
kot ste postali tudi Zgoraj. In ko postanete Zgoraj enakopravni Spodaj, se boste dejansko 
povezali in uskladili. 
In takrat dejansko smisel življenja pride v vaš spekter vsakdana.  
 
Postajali boste srečni in ne nesrečni. Postajali boste simbiozni. Ne boste pikali. Ne boste 
ocenjevali. Družili se boste z ljudmi, ki so enako misleči, ki so enako želeči.  
 
Se pravi, sistem bo padel na dva dela. 
Na enega, ki se bo oklepal popolnosti in bo poskušal manipulirati z denarjem. In zopet 
drugim, ki bodo ves čas imeli nekakšen dotok denarja, ne da bi se trudili za to. Zakaj? 
Zato, ker so oni tisti in boste tisti, kateri boste ustvarjali bodočnost.  
 
V Našemu svetu, dragi moji, nimamo denarja. Le zakaj bi ga imeli? Zakaj bi služili papirju, če 
lahko služimo sami Sebi?! Kaj ni lepše se uležti na travo in uživati v naravi in občudovati in 
biti del narave in del Stvarstva, kot pa jo uničevati? Kaj ni to veliko boljše, ko pa vam narava 
dá umirjenost, spokojnost, sprejetost, željo po življenju in vse. 
 
Torej, to je vaša bodočnost. To je tisto, na kar bo sistem tudi razpadal.  
Žal, pa boste prav vi tisti, kateri boste glavna generacija, kjer boste gledali, kako sistem 
razpada. Kako razpada staro in kako se postavlja novo. Kako ne boste zmogli več obvladati 
otrok, ker bodo šli v svoj spekter razmišljanja in bodo čisto samosvoji. 
 
Nekateri otroci bodo dejansko propadli, ker jih boste vi ugonabljali, ker jih boste vi 
materialistično usmerjali. Zopet drugi bodo cveteli in poleteli in ustvarjali bodočnost.  
 
Dva polja se bosta zgradila. Ne bo več skupinske postavitve. 
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Ampak, pazite to! 
Nebeško stvarstvo se ne bo povezovalo s tistimi, ki bodo ujeti v materialnosti. Ampak, to 
ne pomeni – pazite to! Ne razmišljati tako! Jaz nisem proti materialnosti, ker materialnost je 
do neke mere potrebna, saj potrebujete toplo obleko, topla, tople postavitve. Kar pač 
potrebujete. In za ugoditev, da telo položite v samo posteljo, na toplo in se dobro počutite.  
 
Dokler imate materialno telo, je potrebno za telo poskrbeti. Ampak, ne grabiti, dragi moji! 
Ne postati suženj nečesa, da se dokazujete. Ampak bodite samo toliko časa v povezanosti z 
materialnostjo do take mere, da vas to še osrečuje, ne pa postavlja v nesrečni položaj. 
Da boste ločili, do kod materialnost in do kod ne! 
 
Z DOSEGANJEM STANJA VIŠJE ZAVESTI SE NAM BO PRIČELO SPREMINJATI TELO – TELO BO 
PRIČELO SIJATI 
 
Ko boste dosegali stanja Višje zavesti, se bo dejansko nekako telo pričelo spreminjati. Tako 
kot da se bo silicij znotraj bolj aktiviral in večja gmota spolzkosti bo. Telo bo pričelo sijati. 
Imeli boste občutek kot, da sijoče telo tudi ponoči sije.  
 
Razlika bo med enimi in med drugimi.  
Nekateri se bodo hecali, da so nekateri tako kot lučke, kot spužvice, ki jo oprimete in se 
zasveti ali zalesketa. 
 
Ampak, da prihajate in da pridete v takšno stanje te naravnanosti, pa je izjemnega 
pomena, da prav SKOZI LJUBEZEN ČUTITE SEBE. 
 
Ta sevalna energija bo postavitev tistega, kar je Zgoraj. Bitja Višje zavesti sevajo enako kot vi 
spodaj. 
 
Zakaj se bo to zgodilo? 
Zato ker, ko boste vi vstopili v to polje, v to želatinasto gmoto in boste dobili enega ali dva, 
tista, katera vas bosta čuvala. Ne najdem izraza. To niso angeli. To niso čuvaji. To so 
pripadniki Nebeške sorte in so tisti, ki vam bodo pomagali, da boste znotraj sebe 
enakopravno zgradili. In zato se bo spremenila telesna struktura. To ne pomeni, da boste 
razpadli. Ampak, v prvobitu ste imeli telesa, ki so sijala, ki so bila navidezno lahko tako zelo 
prosojna, da jih nihče ni zmogel videti, čutiti, ujeti, ugonabljati ali kaj takega. To ste imeli v 
osnovi. Znali ste in zmogli ste jih razblinjati in prenašati sem in tja. 
 
Vendar, to ni smisel življenja.  
Smisel življenja je, da telo zasije, ko ste v harmoniji znotraj sebe. In ko ste znotraj sebe v 
harmoniji, boste k sebi tudi pritegnili takšne ljudi in takšno postavitev, tako Zgoraj kot tudi 
Spodaj. 
 
Nebeška bitja so tista, katera vas potem peljejo, vodijo in sodelujejo z vami. Kajti, prav ti 
pripadniki, ki jih boste dobili na levi ali na desni strani,  ali kar dva, zavisi od posameznika, vas 
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bodo peljali naprej. Bodo z vami komunicirali. Vas bodo nekako usmerjali. In videli jih boste. 
In ker jih boste videli, vam bo dosti lažje. Ampak, hkrati jih boste tudi čutili. 
 
Prenehali se boste bati smrti, ker smrti ni. Smrt je samo luščenje teles. Zaenkrat v takšnem 
stanju, kot ga imate. Ampak se potem, po »navidezni« vaši fizični smrti, prične sestavljanje in 
pobiranje vsegá tudi nazaj. Tako, da se v končni opciji zopet in zopet sestavite nazaj. Tako ali 
drugače. 
 
VSAKDO IMA LASTNO HIERARHIJO BITIJ (nadzornih, vodilnih, pomožnih in tudi 
manipulativnih)   
 
 
Vendar, da boste vi lahko vstopali v stanje Višje zavesti že sedaj, ko morda nižje vibrirate, ko 
vas nekako tempo življenja žene sem in tja, Smo Mi za vas pripravili posebno pot in vas Bomo 
peljali skozi to pot, da se boste lahko vi povezali s svojim nebeškim delom. Da obrazložim 
samo to. 
 
Vsakdo ima svojo hierarhijo nadzornih Bitij, vodilnih Bitij, pomožnih Bitij ali pa spodaj 
manipulativnih Bitij. Kamorkoli že. Vendar, Mi Smo prepričani, da vsi visoko vibrirate v 
takšni meri, da se boste povezali Zgoraj in ne Spodaj. 

 
To pomeni, da imate na vrhu Usojevalce. Usojevalci so 
vam najvišji vrh. 
Nad Usojevalci se piramida energije odpre takole, kot 
cvet. In točno, nad to polje, v to Energijo čistosti, Višje 
zavesti in Višje ravni, boste tudi prehajali. 
 

 
Ker sedaj še ni cela masa združena v to polje, boste lahko kot posamezniki vstopali in se 
povezovali. Balonček po balonček. Lahko tudi skupinsko. Lahko tudi posamezno.  
 
Jaz vas Bom peljal skozi to postavitev, tudi ob pomoči Jahveta oziroma Jorgovanskega 
Jahveta. On je Tisti, ki bo na določeni bazi ali postavitvi odpiral in povezoval spodnje 
daritve. Zato bi vas poprosil, če boste morda samo toliko – ali poslušate, nekateri boste celo 
delali sproti.  
 
VSAKODNEVNA ZAŠČITA JE POMEMBNA – Z MISLIMI SE ZAPREMO V STEKLOVINAST OVOJ, 
KOT V JAJČEK 
 
Tisti, kateri boste delali sproti, bi vas poprosil, da boste samo pomislili najprej na energijo 
ovoja, da se aktivira. 
Torej, to je ta steklovina, katero poznate. Zaščitno energijo. 
 
Samo še trenutek. To bi še rad opeval. 
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Duhovnost pri vas uči, da se ne zaščititi. Ker duhovnost je tista, katera odpira ljubezen in vsi, 
ki so v ljubezenskemu stanju ali v ljubečnosti, ne potrebujejo zaščite. Dragi moji, še veliko laži 
boste slišali. Ko ste vi odprti, ste še najbolj ranljivi in največ se jih lahko vpenja. 
 
Če vi čutite, da ste res prava ljubezen, boste postali še bolj sijoči in še bolj boste opaženi. In 
še bolj bodo pikali v vas. Tako, da, malce bodite pozorni.  
Če začutite v telesu, da se morate zapreti ali se želite zapreti, to tudi naredite! Ne glede na 
učenje duhovnosti. Zemeljska duhovnost odpira in ne zapira. 
 
Ampak, kje je merilo, da ste vi res tista popolna ljubezen in da ste nedotaknjeni? 
Ali veste, kdaj boste nedotaknjeni? Ko boste tako zelo visoko vibrirali, da vas ne bodo zmogli 
več prijeti ali se oprijeti. Takrat boste zavarovani! 
 
V času manipulativnega dela pa za svoje dobro, ko boste delali karkoli, v katerikoli 
duhovnosti, samo aktivirajte ovoj. 

 
Se pravi, to steklovino, da jo spustite zavestno pred seboj, pod seboj, kot bi 
zlezli v nekakšen jajček. Z mislimi se zaprete v jajček. Tako se boste zaprli in 
bili v svojemu jajčku. To je zelo pomembno.  
Ker na vrhu bomo jajček odprli in se potem s to zaščito, s to frekvenco, to 
najbolj Čisto energijo povezovali in vam odpirali prostor v Višjo ravén. 
 

 
 
TEHNIKA: POVEZAVA S SVOJIM NEBEŠKIM VRHOM, VSTOP V POLJE VIŠJE ZAVESTI (posnetek  
59,54) 
 

 
Tako. 
Postopoma vdahnite in izdahnite in se popolnoma, popolnoma umirite. 
Svoje misli usmerite samo na predel svojega diha in samo dvakrat ali trikrat 
preprosto, preprosto vdahnite. 
 
 

 
Takole. Bom Jaz nekako prevzel. 
 
Se pravi, vdahnete in čisto preprosto izdahnete. 
 

Sedaj bomo vdahnili in energijo 
misli peljali, diha, skozi tretje oko, 
okoli možgana, okoli možgana, 
skozi grlo v pljučni predel, kjer ga 
zadržimo in izpustimo. 
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Misel damo na prostor zasnovnika. 
Začutite zasnovnika ali sami sebe v pleksusnemu delu. Začuti se pregrevanje, 
toplota in aktivacija. 
Energija ovoja znotraj, okoli zasnovnika, se postopoma aktivira. 
 
 

 
Eksplozivna energija od tega ovoja se poveže z zunanjim ovojem, na katerega ste se 
osredotočili, ko ste se predhodno zapirali. Nekaterim ga Bomo zaprli kar Mi. 
 

Začuti se tako, kot da imate znotraj sonce, kristalno sonce in to ste vi, kot 
zadnje živeči zasnovniki. 
Energija se kot laserji, kot laski spenjajo na vašo ovojnico. Postajate kot 
nekakšen ježek svetlobe, miline in topline. 
Vsak lasek od zasnovnika, od ovoja zasnovnika, se vpenja na zunanji ovoj. 
Čuti se kot nekakšno migetanje po zunanjosti. 
 
Vdahnite zavestno v sam pleksus, kot bi znotraj v zasnovnika vdahnili. Kot v 
njegova pljučka.  
Začuti se, kako se aktivira znotraj zasnovnik na svojemu pleksusnemu delu. 
Misli usmerite na zasnovnika in na njegov pleksus, kot bi hoteli znotraj, v 
telesu, pogledati navzdol. 
 

 
V trenutku se odnese lasek iz njega navzgor, skozi njegovo kronsko čakro, skozi vašo 
kronsko čakro. Opazujte, kako teče navzgor. In samo opazujte in pustite. 
 
Energija teče v Višino, do določene točke, do koder seže v temu življenju zasnovnik sam. 
Opazujte, kako teče in v nekemu momentu se vpne na neko polje. 
Tam, kjer se ustavi, Bomo Mi povezali energijo daritve, da bo energija šla še višje. Kot bi jo 
malo pokrpali. Tako vam Bomo pomagali. 
 

Sedaj pomislite na to, da ta lasek, na vrhu zgoraj, ima odprtino in se z 
vdihom, kot bi vdahnili na vrhu tega kanalčka ali pripetega deleža, vdahne 
Zgoraj, kot bi na kanalčku Zgoraj odprli, vdahnili, vakuum povleče energijo 
navzgor in se odpre kanal. 
 
 

 
Opazujte, kako se energija Zgoraj na polju razliva. Samo opazujte. Kot bi z vsakim vdihom 
in izdihom prihajala na površje in se raztezala in raztapljala. 
 
Sedaj opazujte – kot bi misli usmerili na to, da bi hoteli pogledati nad ta portal oziroma 
nad ta prostor. Zaznate prosojna Bitja. K vsakemu, k vsakemu kanalčku pristopa eno Bitje. 
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Od spodaj navzgor lahko opazujete Svetlobno Bitje, ki se postavi na vsak kanal. Stoji in 
gleda navzdol. Pravzaprav bolj lebdi. 

 
Opazujte Njihove dlani.  
Iz desne dlani bo izpustil nekakšno svetlobo navzdol. Kot kanalček teče 
Njegova energija ali od posameznika, Nebeškega Bitja, navzdol. Prav 
navzdol in se pripne na najnižjo točko vas samih.  
Samo opazujte proces. 
 

 
Nekaterim prihaja te energija do materije. Nekaterim malo višje. Ni pomembno! Samo 
pustite. 
 

Sedaj opazujte, kako skozi Njegovo dlan leve dlani prične sevati močna 
svetloba. 
Opazujte, kako Zgoraj, iz njegove leve dlani teče močna Svetloba.  
Vsa Bitja bodo usmerila, ali vaše Bitje bo usmerilo to svetlobo v kanalček, 
katerega ste vi zgradili.  
 

 
Opazujte, kako Svetloba postopoma sije in žari in teče v nižino, tam, kjer ste vi. 
Lahko si pomagate, da to Svetlobo vdahnete v telo in gre še hitreje v nižino. 
 
Ovije vas okoli zasnovnika. 
In ne le to! 

 
Opazujte, kako se prenapolni ta cev in se sedaj poveže na daritev, na tisto 
malo frnikulo, ki se bo spustila tako kot v nižino. Kot bi šla med vaše noge ali 
na neko središčno točko. Zavisi, kam jo je duša shranila. Če jo imate ob 
strani, nič bati, se bo energija samodejno zlila nekako izven vaše materije, 
kot med genitalije. 
 

 
Začutite to zbrano, Najvišjo energijo frnikule in začutili boste, kako se počasi raztaplja. Kot 
bi bila prej led in se počasi, počasi raztaplja in sije. 
 
Naenkrat boste zaznali, kako se svetlobni kanal pretaka preko vas navzgor. 
Opazujte. Pride do eksplozije. Energija potuje navzgor. 
 
Začutite, kako ste predrli predhodno pripravljeno prostorno fazo.  
In sedaj zaznajte, kako Bitja dobijo kanal. 
 
Predno Bomo dopustili, da Bitja malo vstopijo v vaš kanal, poskušajte samo začutiti – ne jih 
čisto dopustiti, da pridejo že navzdol. Rad bi ali želel bi, da začutite, ko se vstopa v kanal. 
Samo malo. Morda samo malo telesa, v kanal. Malo prosim. Malo se spustite. In znova nazaj. 
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Ali opazite razliko vibriranja, ko Bitja vstopijo v vaš kanal? Vendar, ta Bitja naj se znova vrnejo 
nazaj. 
 
Torej, sedaj opazujte, kako se na vrhu naredi kot nekakšno oljnato površje. Kot bi se z 
vašim dihom naredila oljnata površina in se naredi membrana časa in prostora. 
Nihče drugi ne bo zmogel vstopiti v to kot to Bitje, s katerim ste vi enakopravni kot 
zasnovniki. Torej, kot zadnje živeči je najvišje vibriren in ta je tisti, kateri se bo lahko 
povezoval s tem Višjim Nebom. 
 
Sedaj zaznajte membrano.  
Na vrhu se je ta energija, ta kanal zalil ali zaprl. Kot bi se rahlo lebdelo. Kot bi bila rahlo 
steklena, oljnata površina. Nihče ne more več vstopiti v to! 
 

Sedaj zaznajte, kot bi dali zavest na zasnovnika. Samo misli dajte na 
pleksus. Znotraj zaznajte zasnovnika. 
Zaznajte ga. In imejte zavest kot, da ste znotraj, v zasnovniku. Kot, da ste 
znotraj. Z mislimi, kot da ste znotraj. 
 
 
 
Nato vdahnite to svojo, vso Svetlobo kanala, rahlo zadržite. Držite dih.  
In energija se bo pričela kopičiti okoli vašega pleksusa in postopoma 
spustite, kot lahko. 
Zaznate pregrevanje in vrtinčenje postopoma te energije. 
 
 

 
To Svetlobo Najvišjega polja ste sedaj vdahnili okoli pleksusa oziroma okoli zasnovnika. Ta 
se bo vedno bolj gostila in se raztezala. Ustvarjali boste novi magnet novega časa.  
Skozi to energijo, katero ste ustvarili, boste dejansko vstopali tudi v nadaljnjemu času svoje 
bodočnosti. 

 
Sedaj misli dajte na zavedanje na svoj možgan.  
Vdahnite in se zavedajte telesa tukaj in sedaj. Svoje glave.  
 
 
 
 

 
Misli sprostite navzdol, se zavedajte svoje leve roke. Z mislimi 
pojdite po roki, da začutite celo roko. 
Z mislimi se spustite v desno roko in začutite polnost svojega 
telesa. 
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Zavedanje dajte naprej na trup. Se zlijete preko trupa.  
 
Misli dajte na levo nogo – vse do podplatov, do prstov. Vse do podplatov. Vse do prstov.  
 
Znova tudi na desno stran. Misli spustite v desno stopalo. Čisto do konca, do prstnih konic. 
 
Vdahnite. 
Še pomislite tako, da se razlivate preko celega telesa – od glave, pa vse do pete. 
 
Sedaj pomislite in opazujte svoje občutje. Mehkoba Svetlobne energije znotraj vas, vam bo 
dala morda še neko takšno mehkobo, ki se mora malce preliti in telo bo pričelo višje 
vibrirati. Zato boste počasi zaznavali takšno lahkotno telo. Lahkota, ki raztaplja usedline in 
obtežitve znotraj vas. 
 
Prav v takšno frekvenco bodo postopoma vstopali vsi tisti, ki se bodo željni povezovati z 
Višjimi Energijami, z Višjo postavitvijo in s svojim bodočim časom. 
 
Prav v to stanje ali v enakopravno polje bodo vstopali vsi in boste vstopali v svoji bodočnosti. 
To je polje Višje zavesti. To je polje, kjer ste povezovali sebe Zgoraj in sebe Spodaj. 
 
Doma poskušajte večkrat se vsaj spomniti na to. In če nič drugega, samo z mislimi se 
spomnite na to Energijo in jo samo opazujte. 
Vedno bolj intenzivna bo. Vedno več umirjenosti bo, ko se aktivira ta energija. 
 
In ne le to! 
Postopoma boste postajali tisto nekaj, tista svetloba, tista luč svoje bodočnosti in hkrati 
tudi svoje preteklosti. 
 
Jaz bi nekako predlagal kratko pavzico, kratek premor, pa se potem zopet nekako vidimo in 
nadaljujemo v drugemu delu, ko bo čas za vaša vprašanja in Bomo morda še kaj nadgradili v 
tej smeri. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni.  
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko nekako postopoma nadaljujemo z drugim delom, ki je namenjen vašim 
vprašanjem. 
 
Predvsem pa najprej en lep, topel, srčen pozdrav znova nazaj. Vsem Našim privržencem – 
kako naj izrazim se?, ali zahvala vsem Tistim, kateri so se odzvali na Naša povabila. Vsi vaši 
Vodniki, Zvodnice, Usojevalci, Praporščaki, vsa Bitja Svetlobe, Teme, Globine, Življenja in 
vsegá, kar je povezano z vsakim posameznikom – ne boste verjeli, čisto vsi so se odzvali na 
Moje povabilo in Sem res v ponižni zahvali prav do vseh, ki so pripravljeni sodelovati, 
spreminjati in devljati lepši jutri, v nadaljevanju vašega življenja.  
 
(ploskanje) 
Jasara. 
 
Ponižna zahvala predvsem vsem Tistim, kateri so se tudi danes odločali, da bodo pomagali in 
preurejali tudi različne frekvence. Morate se zavedati, da malce vročine vsekakor prihaja tudi 
iz Naše strani, ker Naša Energija je vroča. Zato vam je tudi bilo v nekemu momentu zelo 
vroče v samemu prostoru, za nekaj trenutkov. Ker vročina pregreva in raztali najtežje 
usedline, tako, da se v enaki meri, kot se daruje nekaj, v enaki meri, v najnižji točki se 
izpodrine tisto najtežje, da nastane prostor, da se ne podira vakuum vašega sistema. 
 
Takole. 
Danes, kot vidite, imate novosti, na katere morda niste bili ravno pripravljeni. Se moram 
malce opravičiti. Veliko Smo komunicirali, kako in kaj bi uskladili glede vaših vprašanj. Veliko 
vas je, ki imate želje po vprašanjih. Zato Smo se odločili, da Bomo vaša vprašanja dovolili ali 
dopuščali, da jih Bomo na čim več odgovorili, da ste se odločili, da podate vprašanja na listke, 
katere ste oddali. Tako, da Bomo res čim večjemu številu ljudi ali vam, nekako tudi 
odgovarjali ali dobili čim več vprašanj. 
 
Vso zahvalo, vašo zahvalo ponižno sprejemamo. Ne boste verjeli – vsak listek Smo posebej 
pogledali. Malce Smo se pošalili, ker Smo poskušali biti tudi zemeljski. Ne gre Mi ravno 
branje po zemeljsko, priznam. Malce Sem šibak. Ampak, za to imamo pa koga drugega, ki 
nekako bolj bere slovenščino kot pa Jaz, kljub temú, da zelo dobro slovensko govorim. 
Tako, da, kakorkoli že, prišel bo čas, ko boste tudi vi v Našemu jeziku se izražali. In ne le v 
Ozvezdnemu, ampak tudi Našemu Karsanskemu in različnemu drugemu jeziku. Tri dobre 
jezike imamo, s katerimi lahko tudi zelo dobro pojete ali opevate. Spevni jeziki za vašo 
bodočnost. 
 
Tako, da kar izvolijo s prvim vprašanjem. Izvolijo. 
 
»Hvala.«  
 
Jasara. 
 



 

 25 

»Kako si dovoliti biti to, kar sem, ko včasih, v določenih situacijah ne vem, kdo sem? Včasih 
si celo nisem všeč! Kako se na to odzvati?« 
 
U, dobro vprašanje! 
Vsakdo se sooča s tem, ko se znajde v situaciji, ko se ne počuti sam, v svoji koži, recimo temu 
tako, najbolje. To pomeni, da si lahko zelo preprosto tudi pomagate. 
 
Najprej ozavestite, kaj je lepega na vas. Kaj je dobrega. Na kaj ste morda ponosni. 
Izpostavite svojo najboljšo postavitev ali tisto nekaj, kar vam je najboljše od najboljšega in 
sami sebe pohvalite. To je prvo in zlato pravilo! 
 
Ko nekako otroka pozdravite ali po,  nekako pogladite, je otrok vesel vaše pohvale. 
Enako se dogaja z vami! 
 
Ko vi kot duša, kot zasnovnik, kot kdorkoli pohvali, se zahvali ali nekako pocrklja delček 
svojega notranjega jedra, ali bitja ali pa kogarkoli, saj veste, da je telo sestavljeno iz večih 
bitij pomeni, da je to tisto simbiozno sodelovanje. 
 
Zelo pozorni bodite, kdaj opazite, kdaj je morda nekdo drugi, kdaj ni. 
Morda, ko pridete v nakupovalno središče, ko vidite nekaj v sami izložbi in si mislite: »To 
moram imeti!« Dobro. To morate imeti. Po drugi strani pa vam nekdo znotraj reče: »Ne, ne, 
nimate denarja! Nimamo denarja, zato ne bomo kupovali!« Se pravi, takrat vidite, da lahko 
nekoga pogledate znotraj v telesu, mu malce požmrkate, se malce pocartate, pa ga malce 
poprosite. Verjemite, iz rok vam bo jedel! 
 
Tako so bitja življenja znotraj, v konceptu kot tudi zunaj. 
 
Kako si pravzaprav pomagati? 
Pohvalite. Izpostavite svoje najboljše vrednote in tisto, kar ni dobro, ozavestite in si 
podajte rešitve.  
 
Se pravi, če s svojim, na primer karakterjem ali dolgim jezikom morda niste zadovoljni, si 
sami priznajte: »Uf, tukaj sem šel, šla – kakorkoli že, malo predaleč. Naslednjič bom 
poskušala ali poskušal paziti, da bom morda malce bolj diplomatski, ali tako ali drugače. 
 
To je vzgoja. Zemlja je program, po katerem plujete. Tako, da, samo pogumno naprej. 
 
Kot drugo pa si lahko – da, vsekakor.  
Kot drugo pa si lahko pomagate tudi z iskreno prošnjo po podpori z Bitjem Svetlobe nad 
seboj, se pravi, s tistimi, ki so tik nad vami, ki so nad Instinktom. Se pravi, bitja Angelskega 
Stvarstva ali Višjega Stvarstva, katera vas vedno tudi preko astrala, ki je najnižji od najnižjih 
teh zemeljskih plasti, a hkrati tudi nekako najbolj dostopnih, tudi slišijo in uslišijo. 
 
Izvolijo. 
 
 



 

 26 

»Prosim za nasvet, kako v vsakdanjem življenju širiti zavest med ljudmi?« 
 
Zelo preprosto. Kako širiti? 
Tako kot Smo dejali ali opevali – najprej se gradnja gradi znotraj vas. Vi najprej začutite, kdo 
ste, kaj ste, zakaj ste. In sebe gradite v tej mehkobi ljubečnosti, topline, iskrivosti, igrivosti. 
Se pravi, vsega tega ljubečega polja ali področja. 
 
Ko nekako pridete v ta balon ali v to energijo, dejansko vi pričnete to oddajati. Ta energija 
se samodejno prične nekako točiti ali pretakati med ljudmi. 
 
In ne le to! 
Nekateri vam bodo sledili. Zopet drugi vam bodo nasprotovali. Vendar se ne obremenjujte, 
kako kdo sprejema! 
Pomembno je, da vi ZAČUTITE tisto znotraj. In pravi ljudje se bodo znotraj premaknili 
oziroma v nekemu sistemu. 
 
Se pa morate zavedati, da ljudje rastejo. Tako kot vi. Iz dneva v dan. Iz situacije v situacijo.  
 
Ljudje se nahajajo v stiskah. Ampak stiske so dobrodošle! Prav to potrebujete! 
Bolj, ko ste v stiski, boljše je!  
 
In veste zakaj?  
Ker ko dosegate dno, takrat vas nekaj boli. Takrat boste nekaj spremenili. Takrat se boste 
premaknili. Drugače boste čisto tako, v preprosti energiji uživali in boste tam, kjer ste. 
In zato so tudi bolečine, takšna, drugačna stanja, zelo dobrodošla. 
 
 
»Vprašanje se nanaša na Svetlobna Bitja. Ali je to eno Bitje, to, ki je prišlo danes? Ali jih je 
več? In, ali jih lahko prikličemo že z mislijo, ko smo že predhodno vzpostavili kanal? In, ali 
je ta Svetlobna utež za vedno nameščena, kot smo jo postavljali? Ali jo je potrebno 
vsakokrat ponavljati tehniko?« 
 
Se pravi, tehnika, kako prehajati je postavljena zato, da vam je lažje. Ker druge postavitve ni. 
Ker enako, kar Smo darovali, se pravi, magnet je tisti, kateri olajša premikanje ali 
postavljanje. 
 
Tisti, kateri so delali tehnike sproti, vsekakor, večina ste jih kar dobro postavili. Nekaterim 
Smo malce pomagali in jih podpirali. 
 
Ko začutite to energijo spodaj, kot utež, kot nihalo, je to vzpostavljena za večnost večnosti. 
Zakaj? 
Ker je v vaši notranji osi, z vašo notranjo spiralo znotraj vpeta in se ne more premikati. Več 
bitij je Zgoraj v sistemu. Vendar, Mi smo odprli eno polje, v katerega umetno lahko vstopate. 
Ko bo masa ljudi dozorela, se bo pojavljalo mnogo več Bitij različnih postavitev, ki bodo 
vstopala in pristopala. Tako, da, tako kot vas, na Zemlji je zelo veliko. Tako je tudi Svetlobnih 
bitij tam zelo veliko. 
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Vendar, vsakdo ima enega, dejansko, tako kot Pranskega duhá, ima tudi Nebeškega duhá 
oziroma Nebeško svetlobno bitje. Tako ga Bomo imenovali ali pa nekako našli neki izraz, ker 
nimate nobenega prevoda. Teh Bitij, sploh na Zemlji, nimate. Ne obstajajo in niso 
reinkarnirani. To so Bitja Svetlobe, ki so povabljena v Čast sodelovanja in prihajajo k vam le 
tedaj, ko ste vi pripravljeni na Njih. 
 
Tako, da, pot je vzpostavljena. Ko bodo masa ljudi se pripenjala in povezovala in višje 
vibrirala, več jih bo. Vendar, vi ne potrebujete mase Bitij, da bi vas vodila. Vi potrebujete 
enega in to tistega, najbolj vašega. 
 
 
»Zakaj mi je bilo ves čas predavanja in med izvajanjem tehnike slabo?« 
 
Zavedati se morate, da energija, katera je višje vibrirna, izpodriva nižinsko, najbolj težjo 
energijo. Telo včasih odreagira tako ali drugače. Nekateri zaspijo. Nekateri dvakrat ali 
trikrat, na kakšnih predavanjih ali druženjih, dobesedno spijo prav zaradi tegá, ker se telo 
trudi višje zavibrirati. 
 
To je tako, kot bi dejal, da v notranjosti je speča energija, ki jo pričnete poganjati v 
vrtinčenje. Kot bi imeli zaprti prostor, katerega ne zračite. Zatohlo in zabuhlo je znotraj. Ko 
vstopite znotraj v prostor, naredi »pfuu« in vas ustavi. Ko pričnete odpirati okna, prične 
energija krožiti. Sveži zrak. Sveži dotok. In to je tisto, kar se potem na novo zgradi. 
 
 
»Kakšen je namen dveh bitij, ki na zemeljski ravni sobivata z nama?« 
 
Predvsem so to Bitja, ki so pripravljena pomagati in se predajati. Ampak samo za tiste in v 
takšni meri, ko vi izvajate ali nekako živite v najnižji točki ljubečnosti in popolnosti, enako 
postavitev. 
 
Ta Bitja vam ne bodo pristopala na pomoč, če boste zavistno sodelovali, če boste nekako 
taktizirali, manipulirali s svetom okoli sebe, ker ne boste zmogli zavibrirati.  
Predvsem pa, kadar boste nasilni, se bo na vrhu to polje dobesedno zapiralo. 
 
Zato bodite pozorni! 
Kadar se skesate in res kesate se in ne delate ponovno takšnega dela, bodo ta Bitja znova 
samodejno do vas tudi prihajala. 
 
A to ne pomeni, da bodo ta Bitja kanalizirala ali vam nekako pomagala, da boste vi služili ali 
prislužili! Ta Bitja so namenjena za to, da se vi v prvobitu znova sestavljate nazaj. 
 
To pomeni, da so ta Bitja tisti košček ali droben delček, od koder ste vi v prvobitu tudi 
odšli. Torej, čez čas boste prišli do točki, da jih spoznate, da jih poznate, da točno veste kako 
in kaj. Ampak, to je matrica, katero ste vi v osnovi tudi imeli. In zaradi takšnih in drugačnih 
postavitev ste tudi odšli iz različnih Ozvezdnih časov ali prostorov. 
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»Kako otrokom pomagati, da pridejo do Višje zavesti?« 
  
Otroci že sami po sebi se povezujejo z Veličino Zgoraj zato, ker so iskreni. Oni niso toliko 
ujeti v program ali vpeti. In dejansko se vpnejo v program šele tedaj, ko se bojijo.  
Strah je tisti osnovni delež, kateri pripelje do točke, da se otroci pričnejo bati in se podrejati 
in prilagajati zato, da ugodijo, da je za njih dobro in varno. 
 
Torej, kadar otroci samodejno čutijo in so po srcu ali po občutku, so vedno vezani. V 
samemu rojstvu, dokler jim koža sije in imajo sijaj na površju, so oni del njihovega svetá. 
 
Ko pa jih zmanipulirate, vzgajate, vodite, se trudite z njimi in jih postavljate, pa jih 
postavljate v matrico zemeljskega časa, služenja, službovanja, suženjstva, manipuliranja, 
prevzgajanja ali kakršnegakoli drugega postavljanja. 
Tako, da, to je tisto, na kar morajo biti pozorni. 
 
Kako se otroci povezati? 
Zelo preprosto. 
 
Otroci se zmorejo ustaviti ali spraviti v notranje stanje čistosti. Zaprejo energijo in jo ne 
razpršujejo. Gredo v svoj svet. V tistemu momentu notranji svet postane njihov svet. 
Notranji svet pa je svet popolnosti. Je svet čistosti in čilosti. To je svet, skozi katerega oni 
zmorejo prihajati v stanje Višje zavesti, katero vi dejansko namensko vzpostavljate, ko 
nekako sanjarite. 
Oni, vsaj do 12-tega leta, običajno tudi do 13-tega, nekateri celo do 19-tega leta zmorejo 
vzpostavljati sami to direktno povezavo. 
 
Najbolje pa so tisti srčni, ko so še v vrtcih, ko so še tisti razigrani in nasmejani. Oni so pod 
njihovimi rokami. 
 
 
»Kako učitelji, na področju čuječe vzgoje lahko pripomoremo novi generaciji otrok v 
primeru, da starši ne želijo slišati in sodelovati?« 
 
Zelo veliko staršev je, ki ne sodeluje in noče sodelovati zato, ker so, žal, ujeti v svojemu 
svetu. Svetu, v katerem čustva odmirajo ali se nekako zapirajo. 
 
Učiteljem pripada največja čast, da pokrpajo svet ali rane, ki nastajajo na otroških dušicah iz 
dneva v dan. 
 
TEHNIKA: UČITELJI LAHKO UMIRIJO NEMIRNE OTROKE Z OSREDOTOČANJEM NA DIHANJE 
(posnetek 15:27) 
 
Kadar učitelj nekako, res z ljubeznijo dela življenje ali nekako se trudi vzgajati, ima dokaj 
veliko odgovornost. Zato bi vsakemu učitelju dejansko dejal: 
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Učitelj, ki pride v razred, pa tudi, če je razred poln neharmonije, res nekakšnega balansa, 
naj poskuša z dihanjem.  
 
Naj otroke pripelje v točko, da zaprejo oči, da pričnejo dihati. Ko pričnejo dihati, se 
pričnejo umirjati.  
Da jih prične peljati v to, da morda, za kakšno minuto obrnejo dih skozi nos in da z mislimi 
pričnejo slediti svojemu dihu. 
 
Ko vzpostavi to ravnovesje, bodo otroci postopoma začutili sebe znotraj sebe. Zaznali bodo 
mir. 
 

Ko učitelj prične sodelovati z njimi, naj iz povezave zasnovnika in srca – 
med njim je neka vez.  
To je vez, kjer ste jo gradili, če se spomnite, ko ste zdravili organe. Se 
pravi, to je ta cev, ki se dejansko razpre, kot lovke.  
In vso energijo te cevi naj samo odpre.  
 

 
In zalesketala se bo energija iz njegove avre naprej, med te otroke. 
Kot, da jih bo aktiviral. Kot, da jih bo vsak lasek se dotaknil.  
 
Otroci bodo njega začutili. Otroci mu bodo sledili. In med razredom, v času pouka, bo med 
njimi zavladalo prijateljstvo.  
Tako, da, učitelj naj sebe spravi v stanje nekakšne ljubečnosti, topline, slušnosti. Predvsem 
pa, naj si nekaj trenutkov vzame prav za to, da se otroci potopijo vase, a hkrati tudi sledijo 
njemu. 
 
 
»Na kakšen način si lahko z Višjo zavestjo pomagamo pred operacijskimi posegi, ki se 
izvajajo pod narkozo?« 
 
U. Tukaj si lahko marsikdo zelo veliko pomaga. 
Ko greste v narkozo, se dejansko energija ovoja popolnoma odpre.  
 
To je nekako še težje od tegá, kar spite.  
Ko spite, se dejansko izlijete kot duša na površje in lebdite nad fizično telesno strukturo. Ko 
vi lebdite, ste najbolj krhki in najbolj ranljivi. To je tako, kot se potem v, v nekemu momentu 
obrnete in stojite ali lebdite nad telesno strukturo. To je nekaj, kar lahko vzpostavljate, 
oblikujete in na to tudi vplivate, če se seveda tega zavedate. 
 
TEHNIKA: KAKO ISKRENO PROSITI, DA SMO SLIŠANI IN USLIŠANI OD BITIJ SVETLOBE 
(posnetek 18:04) 
 
Vendar, kako pred narkozo ali v času narkoze sebi sploh pomagati? 
Takrat ste zunaj. Takrat ste popolnoma odprti in najbolj ranljivi.  
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Vendar se morate zavedati, da stanje nekako Višje zavesti ali Bitja Svetlobe lahko 
pristopijo dosti prej. Morda že dan prej ali dva dni prej, ko vi iskreno prosite. 
 
Zelo preprosto.  
Potopite se v notranjost in začutite srce. In misli imejte ves čas v srcu, pri srcu in zaznali 
boste močno gibanje srca. Zaznali boste vrtinčenje energije in potem močno utripanje srca. 
Utrip bo slišen in čuten v slušnemu predelu. 
 
Potopite se v to dihanje in boste zaznali kot nekakšno donenje znotraj v telesu. Kot da bi 
srce postalo veliko srce. 
 
Takrat iskreno prosite in uslišalo vas bo Nebo. 
Preko vašega kanala, preko vaše avre, preko vaše strukture, kar pač izberejo, se vpnejo in vas 
zaprejo. In tako ste nekako tudi, ko se odprete, ste izven telesne strukture v Njihovemu 
objemu ali varovalu. 
 
 
»Kako v vsakdanjem življenju sodelovati s Pranskim duhom?« 
 
Pranskega duhá, kot imate v samih vajah – če se spomnete, ko Smo nekako na začetku, že 
dolgo tegá, nekako odpirali področje veličine Pranskega duhá.  
 
Pranski duh je nekako iz enakopravnih Veličin kot ta Energija Višjega Stvarstva, vendar s to 
razliko, da je iz istega nivoja, ampak iz drugih prekatov.  
O tem Bomo govorili ali opevali kdaj drugič. To je, bi bilo potrebno res na široko odpreti 
tematiko, da bi razumeli tudi te prekate, o katerih še Nismo govorili. 
 
Vendar, Pranskega duhá, ko je aktiviran in ko se preneha z dihanjem, se pravi, se opazi 
prav na področju dihanja. Več se, nekako občutek je tega vdiha ali manjšega izdiha. Prav ta 
preklop se prične delati in vzpostavljati. 
 
Kako ga povezati? 
Ko ga imate nekako aktiviranega, se zazna, da se skorajda nič ne vdahne in veliko izdahne. 
Ali pa veliko kramljate in govorite tako kot Mi, ko se povezujemo z vami. 
 

To pomeni, da ga vi lahko samo miselno se 
spomnete, kot na predel njegovih senc. Kot bi ga 
hoteli zaznati silhueto. Se zaznajo tukaj cevčice. 
Se spomnete, ko se telepatsko povezujete, se 
naredijo kot nekakšne energetske cevi in se 
medsebojno vpenjate.  

 
Zato iz Višine izgledate kot nekakšna mreža, kot pajčevinasta mreža, katera k sebi privablja 
ali pa oddaja signal – vaše misli, vaša čutenja, prošnje in vse, kar pač potrebujete. 
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Ko se meditira, ko se skupinsko meditira, se prav povezujete s takšno postavitvijo. In če ste v 
enakemu polju, v enaki harmoniji, lahko rušite in preoblikujete svet v ljubezen ali pa kaj 
drugega. 
 

Pranskega duhá, preprosto, samo pomislite na to, kot, da ga vidite, da mu 
zaznate te sence, te cevi. 
In dejansko boste videli, kako je vpet in se aktivira in s svetlobno energijo 
povezuje v polje Višje energije. 
 
 

 
On je tisti, ki ponoči odpira prav temu Bitju, katerega Smo danes nekako povezali oziroma 
dopustili, se pravi, da se vaš Izvor vas samih iz Najvišje sfere tudi povezuje z vami. 
 
 
»In še zadnje vprašanje. Ali je tudi dnevno pitje kave odvisnost?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Kava je zelo dobrodošla, predvsem, če ste utrujeni ali pa nekako, da imate malce vzgibajoči 
se dih utripa ali pritisk, kot pravite. 
 
Vsaka postavitev – ali kava ali vino ali morda odvisnost od odnosa, kar je prekomerno in 
postane naporno, je odvisnost ali manipulacija.  
To pomeni, da v konceptu, v kateremu ste, je predvsem pomembno, da vi dejansko uživate v 
tistemu, kar čutite, da vas podpira. 
 
Kava je nekako iz naravnih substanc, iz naravne postavitve in če vam kava prija in jo 
uporabljate v neki zmerni količini, vam zagotovo ne bo povzročala težavic. Prej vam bo 
uravnavala pritisk, vam uravnavala holesterol, srce in še marsikaj. Ampak zopet v neki meji. 
 
Kadar telo preobremenite in imate tudi premalo spanja in prevelikega tempa, vam tudi kava 
še dodatno stimulira pulz. In potem imate lahko nevšečnosti. 
Tako, da, ne gledamo kave skozi to, da povzroča odvisnost. Tako, da, kakorkoli že, uživajte v 
njej, kolikor vam gre. 
 
Takole. Sedaj bi Jaz odgovoril še na nekaj malih vprašanjic, kot Smo videli in zaznali, glede na 
to, da je ta del namenjen vašim vprašanjem. 
 
Nekdo je tudi spraševal o postavitvi Zmajevih jajc. 
 
Zmajeva jajca so postavitev, v katerih ali o katerih Smo tudi predhodno, na drugih druženjih 
tudi opevali. Predvsem na nekih obnovitvenih delavnicah se veliko dela na to tematiko. Tako, 
da tisti, ki se nekako izobražujejo ali sebe gradijo na področju tega področja, ki vas zanima, 
kar se tiče Zmajevih jajc, se obrnite morda na kakšne obnovitvene delavnice, preko katerih 
se boste lahko dodatno gradili ali pa nekako podprli. 
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Zmajeva jajca so osnova za tisto, kar imate kot izvorne kode. Zato se vam splača tukaj zelo 
potruditi. Saj med Zmajevimi jajci boste našli zagotovo tudi tisto ljubezensko ali popolno 
stanje vsegá. 
 
Še na eno vprašanje Bom tukaj dejansko tudi odgovoril. 
Nekoga je zanimalo, kako pomagati otročku? Se pravi, pred dvemi meseci je nekako 
porojeno dete, kjer so v medicini malce, malce napačno postopali. 
 
Vsekakor Bom tukaj odposlal enega  Odposlanika. In tudi Sam Bom pogledal na tega otročka. 
Tako, da, tukaj Bomo pomagali in podpirali. Ampak se bo vse dobro izteklo. Tako, da ne se 
bati in nič sebe povezati v to.  
Otrok bo samo z nadoknadenjem dobil še nekaj, kar bi se moralo že spojiti do devetega 
meseca, ko bi se donosilo v samemu trebuščku. Tako, da, nič se bati. Vse bo dobro z 
otrokom. 
 
Še nekaj bi nekako poudaril. 
Ta delež, ta drugi delež je pravzaprav odprtje stanja Višje zavesti. Nekatere je zanimalo, 
kako lahko tudi vstopate brez teh povezav. Se pravi, tisti, kateri nimajo vzpostavljenih 
kanalov. 
 
LJUBEZEN JE OSNOVA ZA VZPOSTAVITEV KANALOV DO STANJA VIŠJE ZAVESTI  
 
Poskušajte vedno vedeti, da osnova je ljubezen. Osnova je tista Čista Izvirska Ljubezen, 
katera izvira iz vaše notranjosti. 
Če ste vi topli, srčni, iskreni, dejansko sijete in vibrirate. Ta energija se vpenja v to 
zemeljsko živo življenje okoli srca. Se pravi, srčna energija je osnova. 

 
Polje, od popkovnega dela pa vse do grlenega prekata, je pravzaprav 
prostor živega področja, kjer se vi tudi nahajate. 
In ko vi oddajate skozi tempo življenja, skozi vsakdan, se ta energija razteza 
in privablja k sebi, odpira, zapira, razpira, se pravi, različna področja.  
Vi postanete signal svetlobe. 
 

 
Tako, da, ne glede na to, ali ste si zgradili kanal ali ne, se ta frekvenca ravno tako odpira.  
 
Morda ravno ne prehajate do Najvišjega od Najvišjega svetá, saj do Njega prehajajo običajno 
ali pa kar vedno, dobro, Bom popravil, se pravi, ko vi izdahnete. Ko telo sebe odpre. Fizična 
smrt? To je tako zgrešeno. To je tako napačno tolmačeno. Se pravi, fizične smrti ni! Ampak je 
samo sprememba energij. 
Tako, da, Bom uporabil vaš zemeljski izraz. Fizično, ko umrete, »tako umrete«, se pravi, se 
odprete. Iz vas izstopajo ali iz telesa izstopajo bitja. Potem greste na tehtanje. Preko tehtanja 
se pogleda vaše stanje – doprinosa dobrega in slabega: koliko ste doprinašali dobrega, koliko 
ste naredili grenkobe, bolečine ali kaj takega drugim in tudi sebi.  
Takrat se prične tehtanje in spajanje. 
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Vendar, recimo temu tako, da večina od vas prehaja na stran Svetlobe oziroma je 
pretehtano na dobro. Vendar tisti, kateri v najnižji točki zmorejo postati OPAZOVALCI, 
zmorejo prestati PREVODNIKI, zmorejo VIBRIRATI na takšni postavitvi, da ne prevzemajo 
več karme drugih na sebe, ampak dopuščajo šolanje tudi drugim, prehajajo v postavitev, 
preko katere zmorejo sebe potem povezovati s Pranskim duhom.  
 
Pranski duh je tisti, kateri se najprej povezne z dušo, ki izstopi oziroma s celovitostjo, 
katera je pripravljena za neko shrambo. 
Pranski duh je tisti, kateri se obudi, ko fizično telo oleseni. 
 
Na to dvojno postavljenko se potem poveže Sanjski duh. 
Sanjski duh je tisti, ki vam omogoča preko življenja, kar ste vi shranili, kar ste vi pomislili, 
da vam je bil kakšen trenutek všeč v izoblikovanju ali pa, ko ga zavestno pričnete graditi, je 
to energija ali silhueta in zapis spomina, v katerega se vi potopite.  
 
Tudi to se spoji v to sestavljanko. 
Nato se na to postavitev spoji tudi čustvena energija. Kar pomeni, ko se čustvena energija 
vsegá, kar ste naredili – dobri, to so momenti pogledanja, komuniciranja, dotikanja, se 
pravi vsegá, kar ste skozi življenje kot sito, kot prašino oddajali od sebe, do vsegá ali do 
vsakogar, se potem povezne v to celovitost. 
 
Tako nastane eno močno bitje. In ko znotraj, v njega, vstopi zasnovnik, se to obudi in takrat 
nastane silhueta, katera nikoli več ne zaspi. 
 
Tako nastajajo Angeli. Tako nastajajo Tista Bitja Svetlobe, ki se več ne vračajo v fizična 
življenja ali fizična stanja, ker presegajo na najnižji točki ali pa naredijo na najnižji točki tisto, 
da se osvobodijo neke ujetosti, Teme ali globine. 
 
Za konec tega dela vam moram še nekaj prišepniti: 
V nastajanju ali v zaključni fazi je Njena nova knjiga. USOJENA bo njen naslov. To je knjiga, 
o kateri boste dejansko prebrali, dojeli o Bogu, o Stvarstvu, o nastajanju, o usojeni energiji, 
o tem, kjer ste bili, kaj ste bili, kako ste bili. In zagotovo vam bo prinašala veliko veliko 
ljubečnosti in prebujanja v božičnih ali novoletnih praznikih, kjer naj bi knjiga tudi priletela 
ali pa ugledala Luč Ljubezni tudi v vaš vsakdan. 
 
Kakorkoli že.  
Zagotovo, zagotovo tukaj lahko nekako približno zaključimo naše druženje. Upamo, da Smo 
danes odgovorili na več vprašanj kot pa bi sicer, in da vam takšen način ne bo morda odvzel 
volje do tegá, da bi se zahvalili. 
Če se boste želeli zahvaliti, vedno samo zaprite oči in se zahvalite. Ker, saj veste, tisto, kar 
mislite oddajate nad seboj in se vidi kot balonček vsegá nad vami. Tako, da, nič se bati. Vse 
zahvale, vse pohvale, vse graje, vsa negativna razmišljanja do Nas, do vsakogar, so 
dobrodošla. Ker tudi Mi včasih potrebujemo kakšen premik, da se morda kje spustimo bolj 
na zemeljsko bazo. Morda kje bolj preprosto opevamo. Ali pa kaj morda tudi popravimo ali 
pa spremenimo. Vsem pa vedno ne moremo ugoditi. Tako tudi je tudi prav. 
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Jaz pa vam želim, da še naprej uživate v čudovitem dnevu in v glasbi, katero boste zagotovo z 
Nami in v užitku poslušali. 
 
Pozdrav. 


