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BITJE STRAHU 
Vodi: Lana Praner, Brežice, 17. februarja 2018 
 
Takole. Danes Bomo nekako pričeli v drugačni niti, v drugačni energiji. Predvsem tudi daritve 
bodo potekale zelo postopoma, po deležih. Tako, da vabim tudi tiste Moje privržence, da se 
malce bližje poveznejo, približajo tudi Energiji Mojega Telesa, tako, da lahko lažje energije 
pretočimo preko Nje do vas, na bazo Zemlje in življenja. 

 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav predvsem iz Moje strani za vse vas, ki ste 
se zbrali tukaj, tako za Nas, pod Nami, morda kot sledilci, kot raziskovalci, kot 
radovedneži, predvsem pa tisti, kateri se želite spremeniti, preoblikovati, si 
pridobiti svobodo, tako izražanja ali pa preprosto svobodo do vstajenja in 
življenja v večnosti. 
 

 
Predvsem lepa zahvala Lanjuški fizično Pranerjevi, ki je odstopila Meni danes tudi to Telo, da 
lahko sodelujem preko vas za vas. 
 
Moje imenovanje ni nič drugega kot Oče Vnebovzetovstva. Tako, da upam, da danes ne bo 
preveč mogočna Energija za vse vas, ki ste nekako sodelujoči v prostoru, kot tudi za tiste, 
katere Bomo kasneje tudi malce razbremenjevali. 
Poskušal Bom, kar se dá, razblinjati telesno strukturo, da ne bo premogočne Energije v 
samemu prostoru. 
 
Lep, srčen pozdrav tudi vsem Mojim privržencem, ki sodelujejo in so se odzvali, da predvsem 
tematiko, ki jo Bomo odprli, preoblikujemo energetsko na bazi zemeljskega življenja in jo v 
čim nižji strukturi zmoremo preoblikovati in jo postaviti za vas. 
Lepa, srčna zahvala danes Mojemu sinu Brahmanu Brahmanjurskemu Visočanskemu, ki Mi 
pomaga v globini Zemlje se povezovati z najnižjo nižino, od koder tudi izvira največja težina. 
 
Strah je tematika, v katero se Bomo potopili. Ko jo Bomo nekako razkrili v detajle, v 
popolnosti, boste dojeli, zakaj je ta strah tako nekako siromašen, obubožani in zakaj 
pravzaprav sploh je.  
 
STRAH JE ENERGIJA IZ VEČNOSTI, KI SE REINKARNIRA 
 
Strah je namreč energija iz večnosti, ki se reinkarnira. Tako kot vi, čisto sami. 
Strah je namreč samostojno bitje  transformacije, preoblikovanja in prvega vstajenja, kjer 
ste izgubili fizično strukturo fizične zmesi.  
 
Zelo preprosto, če opevam – tam, kjer ste prvikrat izgubili življenje kot nesmrtnost, od tam 
dalje sledi vam strah.  
 
Strah je torej spomin nečesa, kar je bilo, v katerem delu ste trpeli. 
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Strah je izvorna koda, kjer ste iz nesmrtnosti pobegnili.  
Predvsem nekaj tegá ali nekaj utrinkov je Lana zelo čudovito opisala ali opevala v knjigi 
Usojena. In tisti, kateri ste prebrali, boste doumeli in lažje razumeli tudi detajl, ki se navezuje 
na začetek strahu.  
Torej, prvi delež, kjer materija je trpinčena, ne čustva, ne čutni duh, ne energija življenja ali 
vstajenja, ampak trpinčenje materije, kjer se energije notranjosti prvič razdelijo, razčlenijo, 
porazdelijo ali raztreščijo, ni več harmonije, simbioze – od tam izvorno prihaja strah. 
 
Strah je neuravnovešena energija nerazumevanja, neljubečnosti ali skrbi.  
 
Zakaj strah? 
Iz nemoči! 
 
Še dandanes je enaka koda vsem vam skupnega pohoda.  
 
Strah je prišel izvorno iz tedaj, ko ste bili prvič ugonobljeni in ko ste bili v popolnoma 
nemogoči situaciji in ste bili popolnoma nemočni. Od tam izvira strah. 
Vendar strah ni del ljubezni. Strah je izoblikovana energija nekoga ali od nečesa, ki je 
taktično postavil program, skozi katerega so taktično izpeljali napad. Tako je bilo izgubljenih 
in pogubljenih, poteptanih, pomendranih in raztreščenih več tisoč do več milijonov različnih 
planetov, skozi različne galaksije, kar pomeni, da so vedno znova in znova in znova rušili 
harmonijo tisti, ki so se odločili za napad. 
 
Torej, nekdo, ki je taktiziral in z umom in razumom ustvaril plan, da bo nekaj naredil, postoril 
ali ukrojil Usodo Ljubezni, je kreator strahu. To ni Bog. Bog ni Tisti, ki bi uničeval. Je pa Tisti, 
ki lahko spametuje ali izoblikuje. 
 
STRAH JE KARMIČNO BITJE 
 
Predvsem strah je karmično bitje, ker je iz uma in razuma ustvarjen.  
To bitje, ki je prešlo na posameznika kot rušilni val, se je spel kot misel energije, ki jo lahko 
raztreščijo na več smeri. 
 
Če bi Jaz, na primer, na primér, ukrojil energijo rušenja, bi dejal: »Planet Zemlja je potrebno 
izničiti ali ugonobiti!« Takrat se zavedam, da je potrebno prevzeti skrb ali odločitev, da se bo 
vsako bitje iztelesilo. Torej, Jaz odgovarjam za karmo ali za ukaz. 
 
Gorje vsem tistim, ki delajo enake postavitve in ukažejo ukaze, umore, poboje, izničenja, 
razne napade, vojnih stanj! Gorje tistim bitjem, tistim ljudem, ki so navidezni, le opeharjeni, 
hladni, opustošeni ljudje. 
To so duše, ki se na koncu pretočijo v Reko smrti, iz katere ni več možnosti pobega ali rešitve. 
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Torej, iz prvega dela, torej, če bi Jaz ustvaril napad, bi odposlal misel. Ta misel ali energija bi 
povzročila rušenje vaših teles. In ta energija, Moja, je povzročitelj strahu. To je izvorna koda 
– v prispodobi opevam. Nisem Jaz Tisti, ki bi to postoril! Vendar vam opevam na primeru. 
 
Torej, to je osnova, ki se pretoči kot energija na posameznika in v davnini je tako prišlo do 
rušenja harmonije in ravnovesja. In zaradi tegá je prišlo do bitja strahu. 
 
Vsak posameznik je dobil popotnika, ki se je z njim v novo rojstvo reinkarniral.  
Torej, kjerkoli, milijone in milijone, ali milijarde svetlobnih let ali nešteto svetlobnih let, ker je 
Zemlja pač neštevni faktor zlaganega časa, izigranega in umetnega časa, se pravi, je tudi ta 
podatek težko prijemljiv ali oprijemljiv, vendar le za nekakšno umetno prispodobo, ker ste 
pač umetno ustvarjeni, ker ste pač umetno postavljeni, ker ste pač v umetnemu času, vam 
damo približno umetno prispodobo lažjega razumevanja. 
 
Ko je ta čas bil umetno postavljen ali umetno sestavljen pomeni, da se je na ta umetni 
faktor ali nekakšno enoto, da Bom pravilno prevajal, vedno znova pretočilo v sedanje 
rojstvo, v kateremu ste, vsak delež nemoči. 
 
Kadarkoli vi pridete v fazo nemoči, se pravi, da ne zmorete nadzorovati nekega dogodka, vas 
preplavi strah. 
 
Strah je samostojno bitje, ki ni votlo, ampak je polna, miselna energija, ki shranjuje misli in 
občutke. Zaradi tegá tudi strah čutite. 
 
To bitje je tisti nekdo, kjer se pretoči v trenutku in obudi, ko vi za trenutek zanihate in 
pomislite, da nečemu niste kos. 
In ne, da niste kos, da nečemu ne boste kos. Torej, v trenutku, ko pridete v fazo, ko 
pomislite, da nekaj bo pa nemogočega ali težko dokazljivega ali težko obvladljivega, v isti sapi 
trenutka pride bitje na površje in vas nadvlada. 
 
In kaj se zgodi? 
On je shramba nemoči. 
 
Torej, ko vi zanihate, ko se nekoga prestrašite, pa še nič ni – vsakodnevno opazujemo tisoče 
in tisoče in tisoče ljudi, duš, posameznikov, ki se boji zakona, ki se boji uradnih inštitucij, ki se 
boji nečesa, kar vas sramoti, žalosti ali pomendra. Že ko otroka daste v sistem, se srečuje s 
tujim izzivom strahu samega zakona.  
Ko otrok prvič sebe začuti, ob starših, ob družbi, nemočen – v istem trenutku se prebudi 
bitje strahu. In to bitje strahu ga manevrira, ga balansira, ga preoblikuje in ga postavlja, da 
v nečemu, nečemu ni kos. 
 
Pazite to! 
To bitje je shramba nemoči in vam vedno znova dá vedeti, da ne obvladate in ne 
nadzorujete situacij. 
 
Česa vas je strah? 
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Policaja, ki vas ustavi? Preprosto! Zakaj? 
Zato, ker si ne upate mu zoperstaviti.  
 
Do neke mere je prav. Tako navidezno ohranjate mir. V resnici pa grozen nemir. Ne bi bilo 
potrebno, da se jih bojite! Ampak, kaj se zgodi? 
Strah vam prebudijo, da ste naredili prekršek, da vas bodo obrali, da vas bodo kaznovali, da 
vas bodo piknili ali točkovali. Tisti, najbolj pridni in najbolj dokazljivi, ste vsaj tukaj dobro 
kaznovani oziroma točkovani. Vsaj nekaj! In kje imate več točk kot morda vsi ostali, dokler ne 
greste delati ponovnega izpita, če imate seveda še možnost ali priložnost. 
 
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI TRENUTNEGA STRAHU – strah pred policajem, pred zdravnikom 
(posnetek 15:28) 
 
Kako se pravzaprav znebiti strahu? 
 
Prva misel, ko vidite policaja je, da vdahnete skozi nos, čisto počasi in nič ne razmišljate. 
Nič ne razmišljate! Skozi to vi dejansko vdahnete svežo energijo v misli oziroma v glavo. 

 
V isti sapi, ko vdahnete čisto dokončno, 
se zrak zavrtinči po možganskemu delu in 
ga lahko, se pravi, zavestno napolnete in 
ga samo kot steber spustite v sredino, kot 
vse do pleksusa in malce nižje.  
 

Beli steber. Zanka, ki jo naredite, da nadvladate trenutni strah. 
 

Torej, vdah 
skozi nos – 
zelo zelo 
počasi. 
Ampak ne 
skozi tretje 

oko navzgor, ampak navzdol proti ustni votlini in od spodaj, zadaj po možganskemu delu 
navzgor, do sredine, kot bi šli proti češariki in zrak zavestno spustite navzdol. 
 
Naredi se zatič. 
Ta zatič je blokada energije čustev, da nadvladate sebe in nadvladate lasten strah. 
 
Potrebujete nekaj sekund, da se obvladate in takoj za tem pomislite, da je le nekdo, ki 
doprinaša celovitosti življenja ali vašega popotovanja. 
V trenutku se boste umirili in boste čisto preprosto nezaigrani in nesumljivi. Tudi, ko vas bo 
in če vas bo morda kaznoval zaradi pretežke noge, se mu znate samo nasmehniti, se mu 
opravičiti in boste znašli besede, skozi katere znate kaj omehčati. 
 
Kadar pridete v kočljivo situacijo, kjer se bojite morda zdravnika, naredite popolnoma enako. 
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TEHNIKA: KO POTREBUJEMO POMOČ ZDRAVNIKOV (posnetek 18:04) 
 
Vendar, kadar potrebujete pomoč v belih haljah, naredite sledeče:  
 

Zrak peljite po 
diagonali, kot bi šli 
proti vrhu očesa, in ne 
proti tretjemu očesu, ne 
proti ustni votlini, 
ampak direktno,  

zavestno proti diagonali in od tukaj potem poveznete na grleno čakro. 
 

Od tukaj se bo energija navzven razlila in vas prelila in se boste popolnoma 
umirili. 
 
 
 
 

 
Oseba, kot v beli halji, zdravnik katerekoli zvrsti, bo dejansko na podlagi čutenja vaše 
energije, ker se prelije energija preko telesa, dejansko točno diagnosticiral vzrok vaše 
težave. 
 
Zakaj? 
Ker se ta energija razlije preko telesa, njemu odda signal preko čaker in v njegov um in bo 
potuhtal morda, celo navidezno nemogoče situacije. 
 
STRAH JE NADVLADANJE VSEGA, KAR JE BILO DAVNINSKEGA IN NALOŽENEGA 
 
Strah je torej nadvladanje vsegá, kar je bilo davninskega in naloženega. 
 
Vendar, strah ni samo energija ali bitje, ki se sooča ali srečuje v uradnih inštitucijah.  
 
Zakaj toliko strahu, da vas bodo »uradne« inštitucije kaznovale? 
Preprosto zato, ker skozi zgodovino so vas kaznovali. Ali so vam jemali tlako ali neko 
dninarsko energijo – vedno znova so nekaj pobirali. Če pa ste bili malce bolj duhovni, pa so 
vas sežigali. Zato tisti, kateri ste duhovni, morda zelo dolgo molčite, predno spregovorite, da 
vas zanimajo energije, ker se bojite reakcije ljudi, kaj vam sledi. 
 
In davnina se vedno znova samo ponovi in nadgradi. 
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V SEBI MORAMO PREBUDITI RADOVEDNOST 
 
V momentu, ko človek v zadnjemu življenju zmore videti ta program, ga zmore nadvladati. 
Če mu ne dajete »hrane« - malce se pošalim, pozornosti in možnosti, da vas nadvlada in 
postanete samo radovedni opazovalci, zmorete obrniti situacijo sebi v prid. 
 
Kako preprosto je to narediti vedo vsi vaši otroci. Ampak zato in le toliko časa, dokler niso 
vpeti v program živega življenja. 
 
Otroci se preprosto iztelesijo, se vzdignejo nad materijo in z radovednostjo pričnejo 
spremljati dogodke. Tok dogodka gredo pogledati v zaključno fazo, v zaključek in 
spremenijo vse skupaj v radovednost. 
Zato se otroci nikoli ne obremenjujejo, ampak so tako zelo sproščeni. Radovedni so. To 
prebudite v sebi! 
 
Ko vi ciljno točko daste v radovednost, da vas res žene prav to, da boste videli, kaj se bo 
zgodilo, se zgodi sledeče: najprej vi ne zbudite bitja strahu.  
 
Bitje strahu, če se prelije preko vas, se povežejo lovke na vsako bitje davnine, od nekoga, 
ki vam povzroča v sedanjemu času tudi strah. Torej, prebuja stare soigralce. 
 
Večkrat, kot ste določeno osebo srečali, večja gmota energije prihaja na površje. Zato v 
določenih momentih točno veste, da je karma, ker točno veste, po umu in razumu, da je to 
nekaj, kar ste padli, v kar so vas potisnili – morda s prijavo, morda s škodoželjnostjo, morda s 
kakšno zlobo ali hudobo.  
To pomeni, da misli usmerite, ko ste nemočni, v to, da se vzdignete in pomislite: »Res me 
muči radovednost, da vidim, kaj se bo zgodilo preko leta dni! Morda preko leta, morda kaj 
prej, morda kaj kasneje.  
 
Skozi to vi svoje sedanje energije ne vpletete v tok karme in obdržite energijo pri sebi. 
Strah, bitje strahu se ne bo vlilo preko vas. In ker se ne bo vaše bitje vlilo preko vas, se ne 
bo povezalo z drugimi soigralci davnine. 
To pomeni, da skozi takšen program vi pridete dobro skozi. Ste pocrkljani. Morda vam nekdo 
takole, skozi prste pogleda skozi in čudežno rešite nemogoči položaj. 
 
VSE JE V IGRI DAVNINE, ZATO MORAMO VES PROGRAM PREOBLIKOVATI 
 
Torej, vse je v igri davnine. Vse, kar se vam dogaja tukaj in sedaj, ali iz strani nekoga od 
nekoga, ali iz strani lastnega duhá, se pravi, je to podoživljanje in nadaljevanje igre življenja. 
V samo materijo imate namreč spuščeno vse tisto, kar je program. Ves program je tisti, ki 
ga morate PREOBLIKOVATI.  
 
Torej, v telesu imate navidezno veliko dobrega. Pa pomislite – ne želim vas žaliti, je to 
najslabšega od najslabšega, kar se more preoblikovati.  
Torej, pomislite na to, kaj ste že dosegli, kaj šele imate shranjeno, če imate tukaj to kot 
najslabše od najslabšega, kar se more preoblikovati. 
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Torej, zapisi življenja v materiji so torej bolečinski. Zato vas iz dneva v dan, skozi celo 
življenje, življenje tepe in vas premikasti iz ene, iz druge, iz tretje strani. In to je tisto nekaj, 
zaradi česar trpite. To je tisto nekaj, zaradi česar venite in se vedno znova hudujete nad 
Nami, ki Smo v Nebesih, na Nebu in ne v Zemlji. 
Morda so kateri bili tudi v davnini soigralci nečesa, vendar, zagotovo niso na Nebu, ker še 
niso počistili davnine ali davninskih lovk! 
 
PREOBLIKOVANJE ZEMELJSKEGA ŽIVLJENJA 
 
Ko vi pričnete drugače gledati na življenje, se boste spremenili, se boste sprostili. Vendar 
kaj, ko so dogodki tako zelo vkopani, da ne morete nobenega dogodka prestopiti. To imate 
zadnjih nekaj let – preoblikovanje zemeljskega življenja. 
 
Kaj to pravzaprav pomeni? 
To pomeni, da imate v življenju postavljene dogodke iz davnine, ki jih je potrebno 
preoblikovati. Pridejo soigralci, ki so potrebni popravnega izpita, ker so vas morda izdali, 
morda ogoljufali, morda po krivici prizadeli ali pa obratno. 
 
V takšnih momentih, ko nekdo od nekod pride do vas ali med vas, znova podoživljate in se 
prebudi v trenutku strah. 
 
Kako veste, da je davninski strah tisti strah, kateri je potreben preoblikovanja? 
Zelo preprosto! Poglejte po spominu nazaj. 
 
Sedaj Bom malce polistal po Laninemu spominu. 
Torej, prvi trenutek, ko se človek sooči s strahom je, ko imate nekoga pred seboj, pa v 
nekemu trenutku točno veste, lahko je vaš najboljši prijatelj, da vas bo izigral, da vas bo 
ogoljufal in vas za trenutek postane strah. To je prvi znanilec, da popravljate davninsko 
karmo ali davninske zapise.  
 
Vendar, ko vi dojamete, kako je sestavljeno materično stanje, boste dojeli tudi še nekaj več. 
 
Posameznik, kot bitje strahu, ki ga imate v sebi, ki poveže na sebe morda vašega prijatelja, ki 
ga polovite za trenutek kot, da vam bo nekaj naredil ali vas bo izneveril, ni igra samo teles ali 
tistega, kar je v telesu, ampak je to igra nečesa več.  
Recimo temu, da je bitje strahu materično stanje. To materično bitje ima svoje privržence, 
ki so povezani izven materije in so v polspečem stanju. 
 
Kaj to pomeni? 
To pomeni, da bitje, v trenutku, ko prelije materijo in vi podležete strahu, se k njemu 
odzovejo bitja davnine, privrženci, ki so v različnih dogodkih zgodovine njega podpirali. 
Nekateri so morda celo reinkarnirani. Večina ne. Zato, kar naenkrat, se pojavijo različni igralci 
kar od nekod in pridejo na kup in vas pričnejo OBREMENJEVATI.  



 

 8 

Duhovi, tisti, kateri nimajo materije, postanejo zelo pretočni in gibajoči. Ti prihajajo lahko 
drugam in so lahko vaši, pa jih lahko odpošiljate k svojim drugim prijateljem ali morda 
znancem, sorodnikom, ne da bi se tega zavedali. 
 
To pomeni, da takšni duhovi, ki nimajo materije, v trenutku, ko se bitje strahu obudi, se ti 
odposlanci pričnejo stekati med ljudi. 
 
Sedaj Bom dal čisti primer: 
Nekdo nekoga kazensko preganja oziroma ga prijavi. Morda niste kakšne pesmi prijavili. Bom 
izbral takšen, zelo preprost naziv. In nekdo se obregne v to. Preprosta pesem privabi nekoga 
v organizaciji ali v nekemu združenju, ki je plačan iz nekega skupka nečesa, davkoplačevalcev, 
iz katerega, tudi fonda, prehaja ves denar. 
 
Torej, tisti nekdo odpošlje prijavo naprej na druge inštitucije. In ne le to! 
Ti duhovi se spletajo naokoli in prelivajo materične »ljudi« ali duše, da so pozorni na nekaj in 
se odzovejo na nekaj. 
 
Začarani krog! 
Nikoli in nikdar ne prijavljajte, ne izdajajte, ne goljufajte, ne kradite, ne bodite 
neprivoščljivi, ne bodite sovražni! Ne glejte k sosedom, kaj imajo, kaj vi nimate ali česar vi 
nimate! Ne bodite egoistični in nadzorni ali lastniški! 
 
Zakaj? 
Zato, ker se spajate z določenimi duhovi. Ti duhovi so od žrtev, ki so vam podrejene, v 
materičnemu stanju podložne, pridobivate njihovo karmo. Pridobivate njihovo karmo! 
 
Ko vi naredite nekaj, kar ni harmonično v fazi ljubezni in da samo ste, kar ste, to, kar pač 
trenutno ste, pomeni, da nič ne transformirate v sebe. 
 
Kako pride do aktivacije te energije? 
Zelo preprosto! 
Če bi bil Jaz zlikovec, bi naredil prijavo. Na tistega, ki bi ga prijavil, se pravi, izstopi nemočna 
energija zasnovnika. Nemočna energija zasnovnika pretoči trenutno stanje v Mene, ker Sem 
bil povzročitelj nečesa, kar se njemu godi. Karkoli bo kaznovanega, karkoli se bo zgodilo z 
določeno žrtvijo, prevzemam krivdo Sam. 
 
To je karma! Karma se ustvarja, kadar vi zavestno ustvarjate program. Zato pa ste, kjer ste! 
Zato, ker ne gledate in ne gradite sebe, ampak zavistno opazujete, škodujete, se podrejate, 
prilagajate in vse, kar je od strani manipulatorja do žrtve, je vse en sam program. 
 
PODREJENOST, NADREJENOST  
 
Zakaj je potrebno biti podrejen in zakaj je potrebno biti nadrejen? 
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Če si podrejen, rabiš čas, da se zgradiš, da si upaš udariti po tleh, po tal in reči: »DOVOLJ, 
jaz sem človek, jaz sem oseba, jaz sem ljubezen! Imam pravico do življenja in do 
samostojnega odločanja!« 
Ta oseba bo potrebovala časa, da pride do trenutka, ko se upa soočiti z nekom, ki jo mendra. 
 
Si predstavljate? 
Vsa ta bolečina in nemoč se naloži na terorja. Ta prevzema karmo. 
In tako v nedogled, v nedogled. Iz življenja v življenje. In tisoče in tisoče rojstev. Zakaj?  
Ker bi bili radi bogovi! Ker bi bili radi nadzorni! Ker bi radi ustvarjali strah! Ker bi radi bili 
nekaj, kar hočete biti. Bili bi radi bogovi! Kaki bogovi!? Dragi moji, nič od Boga niste! 
Osiromašeni ste, če hočete in delate teror nad nekom! 
 
Morda se morate naučiti spustiti, da niste vi tisti, ki hočete ustvarjati nadzor. Kje imate 
dovoljenje, da ustvarjate nadzor? Kdo vam ga daje? Bitje manipulacije! Bitje davnine! Bitje 
globine! 
 
Ker, kaj se dogaja, dragi moji? 
Ko ste manipulativni, ko ste nekaj ali nekdo, ki pridete v podjetje in si upate pomesti z ljudmi, 
ki vam delajo, pomagajo ali sodelujejo, imate za seboj posadko moči. Zato, ker vam na 
papirju piše nekaj – dr. ali kaj drugega. To v ozvezdnemu času pomeni dr. – obglavitev. 
 
POTREBNO JE VZGAJATI LJUBEZEN ZNOTRAJ SEBE 
  
Tako kot sedaj, se v nekemu momentu nekega obdobja vedete nadzorni, točno toliko krat  
dva boste trpeli po bolezni, boste trpeli po izkušnjah, da boste dojeli, da boste postali 
samo človek ljubečnosti. Ljubezni vam manjka, dragi moji. Ne denarja! Ljubezni do sebe!  
In ko ljubite sebe, ne nadzorujete, ampak spoštujete že telo, kaj šele kaj drugega. 
 
In ko pridete v takšno fazo, ne povzročate strahu drugemu, ne zbujate davnine in ne 
povzročate si še nadaljnjih tisoče in tisoče rojstev. 
Zemlja vam ne bo dala možnosti še tisočih rojstev, ker je več ne bo. Galaksija se bo zaprla. In 
vnovičnega pretoka novega življenja, da boste še slabši od tegá, kar imate, zagotovo ne bo, 
ker je zaprto, ker je postavljeno tako. Ker Smo izpraznili galaksijo, da imate vi čas spremeniti 
sami sebe. 
 
Nesmrtnost življenja vam daje ljubezen – ne nadzor, niti strah! 
Strah je samo manipulacija nekoga od tukaj. Torej, oba sta izven harmonije.  
 
Preprosto. Tako zelo preprosto in enostavno imate tukaj življenje. Na dlani imate rešitev, 
da ste lahko srečni in ne nesrečni.  
Če samo pomislite, da vsak posameznik se naenkrat odmakne od skupinskega 
manipulativnega etra in se pretoči vase in prične biti neškodljiv za sebe. Ko vi škodujete 
drugemu – to je že posledica tistega, kar ste zrušili sebe. Torej, nič ni DAM – DAŠ, ampak vse 
DAŠ nazaj. 
 
Zato bodite pozorni, dragi moji! 
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Vzgajajte ljubezen znotraj sebe! 
 
Če nimate denarja in da mislite, da je denar osnova, da ste nekaj točkovani, pozabite! To je 
program ujetosti! 
 
Pri Nas nimamo denarja, pa Smo srečni in ne nesrečni. Torej, imamo vse. Mnogo več! 
Če bi zmogli zemeljski svet premakniti v Naš svet, Nas v 23-ih letih več ni, ker bi Nas Zemlja, 
takšna kot je, ugonobila. In znova bi bili tam, kjer Smo bili. 
 
Zato prenehajte z razmišljanjem, da uničujete svet okoli sebe, da uničujete soljudi z 
nadzorom, zahtevami, z manipulacijami. 
Predvsem najprej pomislite: »Ali jaz res rabim prevzeti karmo in posledice nečesa, kar 
ustvarjam iz nemoči ali pa moči? Ali res jaz to rabim?« Jaz, ne! Vi, da! Ne vsi! Ampak, 
opevam v celovitosti.  
 
Z OBRAČANJEM MISLI PREBUJAMO DAVNINO 
 
Kaj se dogaja? 
Vi zmorete misli samo obračati. Vaša misel je tista, ki prebuja davnino. Vaša misel je tista, 
ki prebuja in k sebi pritegne bitja davnine, ker ste vezani na spomine, na čase, na prostore.  
 
Kaj mislite, kaj delate celo življenje? 
Čistilci ste! Čistilci nečesa, kar niste zmogli osvojiti. Ali ste bili spodaj, v podrejenemu 
položaju ali pa nadzorni. Čisto vseeno je. Niste bili v harmoniji in v razumevanju s samim 
seboj. 
 
LJUBEZEN, HARMONIJA LJUBEČNOSTI V SEBI NAM ODPIRA VRATA V NESMRTNOST 
 
Škoda, bi dejal. A vsi tako ali tako ne morejo priti v nesmrtnost. 
Nesmrtnost Bomo podarili in dopustili samo tistim, ki bodo začutili, da so ljubezen. 
 
Ne Mi razmišljati, da ste ljubezen, ker se boste stehtali medsebojno. Stehtali se boste takoj s 
spominom, ki ga imate shranjenega. Torej, vi ne vzemite ničesar, kjer boste tehtali sami 
sebe, ker se boste opekli. 
 
Vsak zadnji človek je popoln. Če bi bilo temu tako, ne bi bili tukaj. 
Torej, prenehajte se tehtati in govoriti: »Jaz sem ljubezen. Jaz sem najboljši.« Nič niste 
najboljši! Sama hvala! Kakšna hvala!? Ne rabite hvale. Samo živite! 
 
V trenutku, ko nekdo rabi pohvale, nima prave samopodobe. Torej, sami sebe pohvalite, 
znotraj sebe, ko ste za trenutek začutili, da ste nekoga osrečili. Pa čeprav ste bili to morda 
samo vi, čisto sami. 
To so drobne energije zapisov, skozi katere najprej spreminjate sebe. 
 
Ko boste v harmoniji ljubečnosti, bitje strahu ne pride do vas. Zakaj? 
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Preprosto zato, ker, ko vam nekdo naredi slabo, vam bo čisto figo mar – Bom opeval po 
zemeljsko, kaj se bo zgodilo. Kaj vam pa lahko naredijo? Življenja vam ne morejo vzeti, ker ga 
niso podarili. Lahko vam vzamejo materialnost, a dokler imate sami sebe, lahko vse postavite 
nazaj. Lahko ste še boljši. Še najboljši! Celo vrhunski! Ker vsaka bolečina vas izklesa. 
 
Zato bodite ponosni na preoblikovanje. Zato ves čas gradite sebe. Samo sebe! 
Ko boste prebudili ljubezen znotraj sebe, boste čutni in simbiozni z naravo, morda s tem 
stolom, morda s temi tlemi, s preprostim papirjem, ker vam ne bo samo po sebi umevno, 
ampak ga boste začutili. 
 
Ko boste zapuščali prostor in se odpravljali domov, poskušajte pogledati drug drugemu v oči 
in se mu morda samo nasmehniti – ne pa šteti, koliko ljudi je tukaj! Dragi moji, po nagi riti bi 
vas! Kaj vam ni jasno? Česa ne razumete? Koliko prijateljev boste dobili skozi to? NE, dragi 
moji! Ker vaša misel vleče na sebe nasprotni pol! Kaj imate kakšne procente od tegá? Ste kaj 
dodatno plačani? Vidite, to so osnove duhovnosti, dragi moji! 
 
Torej, Jaz vas smem ogoljufati ali oklofutati, da Bom pravilno prevajal. In veste zakaj? Zato, 
ker vas vzgajam. Ker Jaz prevzgajam! Jezus si tega ne sme privoščiti. Ker, če bi vodil Jezus, bi 
se smejali in bi bilo zopet napačno tolmačeno. Če bi bil Jorgovan, bi vas cartal. Če bi bil 
Brahma, morda bi bil malo Meni podoben. Jahvet bi že zbalansiral – za vse skupaj prav.  
Jaz pa želim, da se ozavestite, da vidite. Dokler ne vidite, ne morete ozavestiti. Če ne 
ozavestite, ne morete spremeniti! 
 
Kako boste vedeli, da boste čeveljčke zamenjali, če jih ne boste poskusili, ali vam gredo sploh 
navzgor ali navzdol? Tako pač je! 
 
Takšno je življenje. Igra spomina se prične pri igri besed, ki so podprte s čustvi. 
Ko vi nekaj sprašujete, ko vas žene radovednost, kaj se dogaja pri sosedih, imate besede 
podprte s čustvi.  
 
In potem začarani krog. 
Mi želimo podariti energije daritve ljubezni in se ne sprimejo zaradi takšnih neumnosti, kot 
jih imate – zmedo v glavi! Dragi moji, če ste že tukaj tako zmedeni in se opravičujem, če Sem 
preveč direkten, potem ste po enakemu vzorcu tudi doma. Pomislite, kaj se dogaja doma! 
Prebujate strah. Prebujate bitje strahu pri drugi osebi! Ali pa se vam morda dogaja prav ta 
strah pri vas doma?! 
 
VSAK SPOMIN MORAMO SPRAVITI V HARMONIJO – HARMONIJA PA SE USTVARJA Z 
LJUBEZNIJO 
 
Opazujte sebe. To je življenje. 
Vsak spomin morate spraviti v harmonijo. Harmonija se ustvarja z ljubeznijo, dragi moji. 
Takšna je osnova, da  osnovi ljubezni ste zrasli in samo enako se povezuje z enakim.   
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Ne Bom dejal, da nimate ljubezni v sebi tudi tisti, ki ste morda preveč radožljivi ali preveč 
radovedni. Nikakor ne! Ampak, imate nizko samopodobo. Nizka samopodoba vas daje izven 
harmonije.  
 
Zato bodite pozorni! 
Od danes dalje se opazujte z vsakim korakom, z vsakim pogledom – kako ste pogledali, 
kam ste pogledali, kdaj ste pogledali, zakaj ste pogledali, kako ste čutili, zakaj ste se tako 
občutili, zakaj ste nekaj naredili? 
 
Analizirajte! 
Predno zaspite – ne razmišljajte, kje vas bo žena varala ali kje vas bo mož varal morda 
drugi dan, ali kam se boste pocartali! Razmišljajte, kako ste preživeli dan!  
To je bistvenega pomena, ker naredite selekcijo, kaj je dobrega, kaj je slabega in si 
razbremenjujete noči. Noč vam postane mirna in karma se razblinja, ker jo ozavestite. Mirno 
noč imate. Prihodnji dan imate popravni izpit in vi spremenite zapis.  
Energija je sam en zapis spomina. In samo to od vas ostane. Spomin! Spomin trenutka, ki 
se kot sito prašine deli na neštevne spomine. 
 
Ampak, neštevni spomini se delijo v ljubečo energijo in neljubečo.  
Tisti, kateri so neljubeči spomini, so negibljivi.  
Tisti, kateri so v ljubezni, ljubeči spomini, vibrirajo samostojno in se vrtinčijo zgoraj. Zato se 
vedno obračate navzgor, ko želite in potrebujete pomoč.  
 
Tako, da, sami sebi ste sito! Sami sebi zapisujete usodo dlani, karme in vsegá.  
Dokler karme ne predelate, dokler osnov načel BITI SPOŠTLJIV in LJUBEČ ne boste osvojili, 
niti karme ne boste izživeli. Pa vam jo lahko Lanika tisočkrat izživi, ker si boste v zadnjemu 
življenju vedno znova in znova in znova ustvarjali nepoštene in nekorektne zapise za sebe.  
 
In potem se pritožujete: »Naredil sem karmično luščenje, pa še vedno sem tam nekje!« 
Ja, dragi moji, zakaj že? 
Zato, ker je zadnje življenje vaše! 
 
In kadarkoli Sem v nadzoru in opazujem, kaj delajo Moji sinovi na Zemlji, kot se dela karma, 
vam vedno znova korektno opevajo: »Davnino izživimo Mi, skupaj z Laniko. Lana je Tista, ki 
izživi. Vi pa imate samo to življenje tukaj in sedaj.«  
 
Mala malca!  
Samo leto, dve ali tri. Da. Ko se naredi sito, je videno samo to. Ampak, kaj, ko vi ne 
razmišljate tako kot razmišljam Jaz. 
In od danes dalje bo svet popoln in ljubeč, ker boste gledali na sebe, da boste vedno 
iskreni do sebe. 
 
Če vam do nekega druženja ni, bodite iskreni, ker se vam telo upre in recite: »Ne grem, ker 
se mi ne gre! Ne bom se ljubila, ker mi do tega ni! Ne bom jedla nekaj, do česar mi ni!« 
 
Poslušajte sebe! 
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Tako se bodo energije, ki so pomešane, pričele ločevati vsaka na svoje strani, na svoje smeri 
in vse bo postalo vaše vaše. In svet se ne bo več prepletal v energiji sovraštva in bitja strahu 
se ne bodo več prebujala. 
Tako boste preoblikovali sebe in posledično svet okoli sebe – družinski krog, prijateljski 
krog, širši krog. Vidite, kako zelo preprosto. In na Zemlji nastane mir in harmonija. 
 
Mi odidemo, ker nimamo več kaj tukaj iskati. Vi ste dojeli. Živite svoje življenje. In srečni Smo 
Zgoraj, srečni ste spodaj. Nesrečni so tisti, ki nimajo več kaj iskati spodaj. In vse se razreši. Kaj 
ni tako zelo preprosto? 
 
Vse se prične v vsakemu posamezniku. 
Vsak posameznik ima znotraj jedro. Jedro Izvora. Izvor je podaril košček Sebe – kot utrip 
Diha, kot utrip Ljubezni. To je Ljubezen. Ljubezen je energija, ki žari.  
Zato vsi tisti, ki ste v svetu življenja, vidite to energijo kot Ljubezen, kot Svetloba, kot Luč 
Ljubezni. 
 
Torej, ko se zasnovnik enako – kako opevate? – »šajna«, sveti, lesketa, ste zmagovalci!  
Takrat vas več ne bo zanimalo, kako se nekdo piše; kakšne barve je njegova polt; kakšne vere 
je nekdo; ali je njegovo razmišljanje pravo ali ne. Vse postane harmonija in ravnovesje. Ni več 
nadzora. In cerkev izgubi moč, ker je nadzor, ker je neljubečnost. In to ni Izvorna koda. 
 
Torej, razmišljajte, čutite in se veselite. 
Jaz Sem prepričan, da vam bo najlažje šlo od danes dalje, ker veste vse. Na vsakem koraku, 
ko se boste spotaknili, ne boste pogledali v Nebo in dejali: »Kdo me zopet m m m?«  
Mi ne Bomo krivi! In Jaz Bom presrečen, ker se ne Bom več smejál in se krohotal, da Smo vse 
krivi Mi Zgoraj. In Nam Zgoraj se dogaja krivica. Komu naj se pritožim? Izvoru? Naj se 
pritožim Svetlemu Stvarstvu, ker Smo vse krivi Mi? Pa Nismo krivi Mi!  
Torej, združimo moči – Mi se Bomo povezovali z vami navzdol, če boste vi v osnovi vibrirali 
tako kot Mi navzgor. Pa tako zelo preprosto. 
 
Biti ljubezen v vseh pogledih ne zbuja bitja strahu. 
In ko dosežemo to točko, kar zagotovo v letu dni bomo, ker smo vsi popolni – to si 
zapomnite!, se nam bo dogajalo kaj? Če nič drugega, se Bom pošalil, bo bitje strahu dalo 
odpoved. Bomo videli! Čez leto dni se bomo zopet snideli, pa bomo pogledali.  
 
Kaj se bo zgodilo? 
Bitje strahu, ker ga bomo nadvladali – enkrat, dvakrat, tisočkrat, izčistimo njegove zapise 
in postaja vedno manjši, vedno manjši in na koncu izpari. Vo la la! 
Torej, spremenimo zapis! 
 
Kaj drugega, če nas kdaj udari po denarnici. Mene ne! Vas morda že! Kaj pa je poj? 
To je samo en mali drobec v sestavljanki večnosti. Ko boste v Našemu svetu, se boste smejali 
in dejali: »Kaj to, to sem opazil? Kaj samo to sem videl?«  
 
Pričeli se boste smejati. Zakaj? 
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To je tako, kot bi bili v puščavi in bi en prahec vrgli v puščavo. Bi ga opazili? Ne! Bi morda en 
spomin v trenutku vrgli nekam v puščavo in bi ga zagotovo našli? Niti malo ne!  
Neopazen bi bil, ker ga prestopite, ker mu ne dajete več energije pozornosti. Ker ste 
radovedni in razbijate njegovo energijo moči.  
 
Ko vi naredite takšen program, k vam pride Svetloba – najprej vašega vodstva. Vaš vrh od 
vrhá, torej, Tisti, kateri so Zgoraj. Pa saj veste! Vi imate vsi svoje skupine. Nismo Mi od vas, 
ampak, vsak ima svojo skupino. Piramiden sistem. Stroga piramida. Hierarhija. Kaj čte! 
Vendar, višje kot greste, večja je Ljubezen. Torej, dobra hierarhija!  
 
Če bi bilo tako na Zemlji, bi bil svet popolnosti.  
Če bi imeli predsednika z največjo ljubeznijo v sebi – tuuuu, vo la la, bi bilo fantastično živeti 
na Zemlji. Tudi Sam bi se premaknil tja, verjemite! 
 
Si predstavljate, da bi vsi zdravniki bili nasmejani? Ko bi bilo potrebno zdreti zob, bi se vam 
nasmehnil in z največjo ljubeznijo bi vrgel zob ven. Morda bi vas objel? Morda bi jokal tudi 
sam? 
Ampak, si predstavljate, če bi vam morda samo zdravnik pričel peti in se veseliti – ne zato, 
ker bi vam izruval zob, morda pa tudi – če bi vas spravil v sproščenost, ker bi bil sproščen 
tudi sam, ne bi potrebovali nobenih protibolečinskih tablet, nobenega protibolečinskega 
stanja. Zakaj? 
Zato, ker strah vam podvoji, potroji bolečino. 
 
Ali vi veste, da bolečino lahko ugasnete, če se ne prepustite strahu. Strah je tisti 
manipulator, ki vam povzroči stanje bolečine, ker že razmišljate v trenutku: »Uuuuh, kako 
bo hudo in grdo!« 
 
Vidite! Začarani krog! 
Si predstavljate, da bi prišel policaj do vas, ko bi 50 pripeljali prehitro v, morda v naselju, pa 
bi vam zapel kakšno hvalnico bogu ali kakšno simpatično, bi se skesali, nasmejali. Ampak, 
morda bi dobro prešli. Ampak, lažje bi sprejeli kazen. 
 
Si predstavljate, ko bi v šolskemu sistemu bila ravnateljica ali ravnatelj sproščen in 
nasmejan? Ker bi bil ljubezen sam vrh, si predstavljate, kako bi bili učitelji sproščeni? Si 
predstavljate, kako bi bili ljubeči, topli, iskreni? In ko takšen učitelj, nasmejan, pride v 
razred, bi se razred sprostil in bi šlo tako kot naprej, čisto do zadnjega člena. 
Otroci bi bili nasmejani in dobre volje. Razigrani bi prišli domov in dobre volje. In bi s to 
ljubečnostjo premaknili domače. In tako se premika. Korak po koraku. Vsak. Torej, zelo 
preprosto. 
 
To je ta efekt obračanja energije ali pretakanje in ne nadzora in ne zahtev. 
Če bi ljudje medsebojno iskali tisto, kar nekdo zna in ne tisto, kar ne zna, bi vam bilo dosti 
lažje v sistemu. Torej, Lanjuška, pri naslednjemu izpitu iščeš samo še znanje! Ljudje Ti bodo 
vzeli list papirja in napisali, kaj vedó in Ti vprašaš samo tisto, kar vedó! 
 
Si predstavljate? 
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Pričnimo pri Nas! Pričnimo pri Lanjuši! Verjemite, še Sam Bom vesel! 
No, želel Sem vam pričarati efekt, kako prav to gre ali potuje. In če ste bolj sproščeni, bolj 
nasmejani, ste bolj dovzetni. Bolj začutite. Ste bolj radostni. Hitreje se naučite. In vse, kar je 
stoprocentno, se zlije v trideset procentov popolnega dela in popolnega spomina. 
 
BITJE STRAHU IMA V OBLASTI NAŠ EGO 
 
Kako pa nadvladati bitja, ki vodijo bitje strahu? 
Le kdo bi bil to? O tem še Nisem spregovoril! 
To je ta, najbolj glavna beseda, ki in o kateri Moram spregovoriti!   
 
Torej, bitje strahu se vedno pretaka iz spominov izpod usedlin. Pod nogami se zlije izpod 
podplata navzgor, preko kolena, preko medeničnega dna, v prebavni trak, v trebušno 
votlino. Se potem prikrade kot jara kača preko srca in vas prične zvijati, tako v srcu kot tudi 
v želodcu, dokler vam ne vstopi v um. 
 
Pretaka se po čustvenih energijah, po čustvenem delu. 
Torej, preko čustvene energije vas ulovi ali ugonobi. 
 
Sedaj o njem veste že veliko. 
Ampak, kdo je tisti, ki vam povzroča, da ta strah se zbudi? 
 
Sedaj veste, da davninski spomini prebujajo. Ampak, nekdo mu je glavni! 
Kaj si lahko mislite, da je vaš ego tisti, ki ga ima v oblasti?! 
 
Pa smo tam! 
Ni zunanjega, ampak je nekdo, ki je znotraj v sistemu Teme ali globine.  
Ego pa je povezan z usedlinami, ki so daleč pod vašimi podplati. Usedline so bitja iz telesa, 
iz spečih teles, ki se niso vlila v to reinkarnacijo, ampak so zlita v prostorih in časih, daleč 
pod globino Zemlje. 
Torej, dragi moji, tja, kjer se vi, duhovni, tako radi povezujete v globino. Glejte ga zlomka! 
Točno tja dreznete! 
 
Prav skozi podplate, ko se prizemljujete in poganjate energijo, greste skozi mrtve sfere in 
prebujate in se povezujete prav s to energijo. 
 
Sedaj, ko tudi to veste in ozaveščate, se pravi, se boste povezovali z življenjem tukaj, kjer ste. 
 
V MATERI NARAVI DOBIMO VSE TISTO, KAR RABIMO 
 
Mati Narava vam je zakon! 
Vam je življenje. Vam je mir. Vam je ljubeča harmonija. Vam je vse tisto, kar rabite. Kot bi 
bili pred Bogom. 
 
Zakaj? 
Ker rastline so sočutne. 
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Če ima ena rastlina več, bo drugi rastlini dopustila. Do konca bo razdelila, da je za vse malo. 
 
Kdaj v naravi ste videli, če je suša, da imate vse posušeno. Le kakšno bohotno drevo pa si bo 
privoščilo vse, kar je ostalo? 
 
No, si predstavljate ljudi? Bilo bi zelo zanimivo, kdo bi bil zadnji! 
Res Me žene radovednost – le kdo bi hotel biti zadnji, ki bi počrpal vso energijo vsegá, da bi 
obstal? 
 
Jaz zagotovo ne! 
Si predstavljate tako dušo, ki bi ostala sama, osamljena od vseh, ki bi odšli? To je 
grabežljivost! 
Torej, ker ljudje niste, niso, še niso, še niste – kakorkoli že, Mati Narava vam je vzgled.  
 
Torej, bodite ne grabežljivi!  
Vi dobite točno toliko kot rabite. 
 
Ali ste morda že kdaj opazili, kako življenje teče? Tako zelo preprosto. 
Če res iskreno rabite denar, ga po čudežu dobite. Ali pa izgubite, če ga morate! 
 
Ste kdaj razmišljali, ko res iščete informacijo, jo dobite takole, na dlani! 
 
Zakaj? 
Zato, ker oddate željo, hrepenenje. Torej se povežete Zgoraj in ne Spodaj. 
 
KO IZPRAZNEMO SPOMINE ZAPISA STRAHU, V ZRELIH LETIH LAHKO POSTANEMO POPOLNA 
LJUBEZEN 
 
Življenje je lahko tako zelo preprosto. 
Ko boste sedaj pričeli drugače razmišljati in predvsem drugače živeti – saj veste, eno je 
razmišljanje, eno pa je dejanje. In ko boste vi misli pretočili preko čustev in spravili v 
dejanje, bo svet postal pravljica. In ko bo svet Zemlje postal pravljica, vam obljubim, da se 
materializiram pri vas! Verjemite. 
 
In ne le to! 
Ko se to dogaja, se bitje strahu prazne in prazne in prazne iz vašega telesa. Zato ostaja 
prazen prostor. Prazen prostor se zapolnjuje z ljubečo energijo, ki se tvori iz vaše 
harmonije. 
 
Kaj pa je to? 
Novo nastali zapisi energije ali spomina, dragi moji! 
Torej, vse je harmonija! Ne more biti prazen prostor v telesu, če nekoga izpraznete! 
Torej, več kot ljubezni vi vložite v to, da izpraznete spomin zapisa strahu, več ljubezni 
zapolne telo. In tista energija, ki prevlada, se razlije preko telesa, preko človeka. In v zrelih 
letih, pazite to!, postanete, Vo la la, popolna ljubezen. 
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Kaj vidite na starejšemu, zrelemu človeku? 
Karakter! 
 
Starejše gospe so najlepše gospe! Nekatere se celo uredijo in so šikane. Nekatere pa so sila 
preproste, a tako globoke, ker njihova globina duše pride na oči. 
In tudi Sam bi si želel imeti točno takšno babico! Nisem jo imel! Ampak bi jo imel! Preprosto. 
Globoko. Iskreno. Pojedel bi vse njene piškote. Bil bi največji debelušček, z največjo rito. In 
bil bi srečen! Verjemite! 
Ne bi pa bil ob babici, iz katere prihaja hlad. 
 
Saj veste, zrelost dá tisto, kar ste znotraj vlagali skozi celo življenje. 
Torej, nekaterih starih ali zrelih ljudi se marsikdo boji, ker postanejo to, kar so. Duša se 
preliva preko telesa in takrat marsikoga stisne. 
 
Ampak, pazite! 
Ob nekaterih se boste počutili dobro, ob nekaterih slabó. 
To ne pomeni, da boste sedaj secirali – ta je slab, ta je dober, s temu se bom družil, s temu se 
ne bom. Temu, ima iskre na očeh. Ta ima hlad na očeh. Se ne bom družil! 
 
Ne, ne, ne, ne, ne! 
Ker ste vi popolna ljubezen, razumete vse! A ni preprosto? 
Kaj ni to nekaj najbolj enostavnega?! 
 
In ker Smo tudi Mi Ljubezen, imamo potrpljenje z vsemi. In ker vi sledite Nam, postajate 
ljubezen, boste razumeli, zakaj so nekateri takšni in jih ne boste zmetali po kotih in sortirali, 
ampak boste se družili s tistimi babicami, s katerimi in tedaj, kot vi začutite, in ste srečni in 
ne nesrečni. 
 
Torej, življenje je tako zelo preprosto. Ali ste dojeli? 
Z veseljem se boste še tisočkrat reinkarnirali, ker sedaj veste vse. Malce šale. Takšen grenak 
priokus Sem opazil po temu etričnemu polju. 
 
Ampak, veste kaj?  
Ko postanete ljubezen in to v globini, se bodo vsi hoteli z vami družiti zato, ker se bodo vsi 
ob vas počutili fajn. Takrat se boste pričeli že obremenjevati in skrivati, ker vam ne bo več 
fajn. To je prvi znak, da ste dobri, da ste krasni. A ne zato, ker imate denar, da se bodo 
hoteli okoristiti. Saj veste, o čem govorim! O vas, vaši notranjosti. 
 
In ne le to! 
Ko postanete harmonija, vas ni več strah. Vas ni več strah jutrišnjega dne. Vas ni več strah, 
kaj bode v službeni poziciji. Ali boste še obdržali mesto direktorja ali mesto čistilke, da boste 
lahko poplačali kredite, ker ste si vzeli kredite zato, da ste si kupili kakšen avto ali stanovanje. 
In ne boste služili in bili sužnji, ker si ne zaupate in ste veseli, da imate nekaj sto eurov v 
žepu. Da plačate kredit, da 30 let plačujete za hišo, od katere nimate nič, ker ste samo jezni, 
nejevoljni, žalostni in osiromašeni.  
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Preko 30-ih let se boste morda poročili in dejali: »Imam moškega, ki ima denar. Ima pa 
hlad.« Se pravi, vse to ste kreatorji sami. 
 
Ko pa pridete do točke, da izstopate življenje, pa ne boste nosili niti kredita s seboj, niti 
hiše, niti avta, ker se ne boste k Nam pripeljali z avtom. 
Torej, pripeljali se boste s svojo energijo. 
 
Če pa si boste zelo želeli, pa vas pride morda iskati kočija iz Nebes. Ta je brezplačna! 
Ne rabite kurjave. Ne rabite nobenega goriva, nobene nafte. Ničesar! Verjemite, to je nekaj, 
če se želite peljati. V Našemu svetu je samo to. Drugega ni.  
Ampak, preprosto se peljete z lastnimi spomini. To je vaše prevozno sredstvo! 
 
In če ste kdaj, tu in tam, dali kakšen cent lačnemu ali pa kupili kakšen kruh tistemu, ki vas 
je pocukal morda pred trgovino in je bil v hladu, v mrazu, lačen na cesti, se spomnite na 
Mene. Verjemite! Ker ne veste, kdo je znotraj. Morda pa je vaš brat. Morda vaša sestra, ki 
je šla v bolečino zato, da je izživela vaš zapis. 
 
Kdo bi vedel? 
Morda je največji učitelj vsega časa, ki ga vi globoko spoštujete in ste ga spoštovali. Nikoli ne 
veste, kdo je v notranjosti. In nič manj ne boste imeli, če boste kakšen kos kruha podarili 
lačnemu. Še vedno boste imeli dovolj, da ne boste shujšali.  
Saj veste, kruh napihuje. Spomnite se na to.  
 
Tudi če nimate denarja, pa dajte kakšen košček od svojih ust. Skozi to boste začutili 
hvaležnost. Ta hvaležnost je tista energija ljubečnosti, ki se vas bo dotaknila. Ker se boste 
preprosto počutili fajn.  
In to je energija, ki vas počasi spreminja. Vaša dejanja vas oplemenitijo, vas pocrkljajo in 
vas postavijo na prestol.  
 
Verjemite, za vse je dovolj – tako na Zemlji kot tudi v Nebesih ali v globini Zemlje. Vedno se 
bo našel prostor za vas in za vsakogar. Ampak, če se Smem pošaliti – Nebesa so prepolna, 
zato jih transformiramo ven iz zemeljskega dotoka. Zato Smo odprli 26 planetov, na katere 
Smo že velik del poselili zemeljske duše in jih spravili v postopek materializacije in marsičesa 
drugega. 
 
Mi Smo inovatorji, a hkrati lastniki morda kakšnega planeta, če se Smem tako pošaliti. Pač, 
imam jih nekaj v lasti Sam. 
Vi imate vrtiček. Jaz imam planete. In še kaj več. Pa se, kljub temú, ne vozim s ferrarijem. Je 
bolj ceneje ali brezplačno, če se kar transformiram in pretočim, morda k vam ali kam 
drugam. 
 
ZEMLJA PREHAJA V FAZO ZAKLJUČKA POPOTOVANJA 
 
Vendar, veste, tudi čas na Zemlji prehaja v fazo zaključka popotovanja. 
Pred leti Sem prišepnil zemeljski deklici: »Ko bo džungla pretrgana, se ne bo dalo veliko 
harmonije ustvarjati, ker Zemlja ruši zemeljski svet. Duše Zemlje uničujejo zemeljski svet.« 
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Pred časom se je posekal tudi neki drevo, ki je bil eden izmed glavnih dreves Matere 
Zemlje. Pazite! V bližini je glavna Mati Zemlja. Drevo, ki so ga posekali, ni ravno tisto nekaj, 
kar bi si človek želel.  
Zato se poskušajte čim več povezovati z Zemljo, z življenjem. Zakaj? Da ustvarjate doprinos 
harmonije in ravnovesja. 
 
Kar se odstrani Zgoraj in kar se izprazne prostor Zgoraj, v živemu življenju, izgine energija in 
vrelišče pride na površje. Ne more biti ravnovesja, če Zgoraj ni, da bo spodaj ravnovesje. 
Zemlja bo zavrela, dragi moji, če ne boste skrbeli za tok narave. 
Predvsem za sebe. Če ne boste skrbeli za svojo harmonijo, ki doprinaša kot mozaik 
zemeljskemu življenju, boste težko zbalansirali planet Zemlja.  
 
Vendar, Jaz Sem prepričan, da v vsakemu posamezniku se, od danes dalje, ne bo več 
ponavljalo neharmonično ravnovesje, ampak samo ljubezen, spoštovanje, pripadnost, 
opaženost, podpora, ampak iskrena, iz vsake notranjosti. In ker bo to, ne bo več strahu, se 
bo Zemlja razbremenila. Ker ko izpraznete zapis spomina strahu, se bitja, ki so povezana 
kot duhovi nanj, odmaknejo in višje zavibrirajo. Spremeni se jim frekvenca in odidejo iz 
Zemlje. Tako delate čiščenje prostora, ne da bi se zavedali ali ozaveščali. 
 
Sedaj vidite, kako zelo ste pomembni! Pa se toliko ljudi jezi, da noče živeti! Ali počasi 
razumete, da ste pomembni in da morate živeti, ker je vse na vas. 
Spomini, kjer so se ustvarjali – dobrega ali slabega, hladnega ali ljubečega, se je ustvarjalo v 
materičnem stanju. Zato ne morete pobegniti od ničesar, kar je ustvarjenega, ampak se 
soočite, sprejmite in splujte skozi. 
 
In prenehajte razmišljati, da ne morete več živeti. In razmišljati o samomorih ali o kakšnih 
takšnih neumnostih! 
Torej, vedno je rešitev, dragi moji! Samo izpustite. In ko izpustite, situacija postane nična, 
ker samo še iz radovednosti opazujete. In potem zaznate, da ste na šahovnici. In na 
šahovnici imate figure. In to ste vi. V prvi bojni liniji imate pri šahu kmete. V drugi kakšno 
kraljico, kralja, topa, kakšno trdnjavo – mislim, da Sem pravilno nekako približno prevajal; 
kakšne laufarje. In vse to ste v konceptu sami. 
 
Torej, izpustite in dopustite, da postanete opazovalci. V trenutku energije priseskov 
popustijo. Življenjskega strahu več ne bo. Življenje boste dobili v lastno dlan, v lastno 
peščico. Nebo se vam bo približalo. Ne Naše, ampak vaše. Vaš vrh se bo spustil do vas. Ker 
boste zavibrirali enako kot tisti Zgoraj. Saj veste, un Zgoraj ni obremenjen. Kot vi tukaj spodaj 
ne boste obremenjeni, ker boste vse naredili, da ne boste. Se pravi, se povezne vaš vrh do 
vas. Prične se simbioza sodelovanja.  
Ne Bom dejal, da postanete jasnovidni, ker vam bo to nepomembno. Ker pomembno bo, da 
boste začutili, da ste vodeni. Ko ste vodeni iz takšne smeri, se on, na strani materije, 
povezuje z Laninim vrhom in z Našo Visočansko postavitvijo. Skozi to pa se povezujete tudi z 
lastnim domom lastnega kreatorja. 
 
Kaj ni to zelo enostavno?! Tako zelo preprosto. 
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Od danes dalje bodite radovedni otroci. Postanite razigrani in nasmejani. In pomislite 
samo, kako lepo bi bilo se od srca nasmejati! Ko se od srca smejete, se od srca nahranite. 
Se obnovi življenjska energija. Ker trpljenja več ni, se regeneracija sistema vrši. 
 
Da pa ne Bom – imate prav, predolg, Bom Jaz nekako naredil tukaj premor. Za prvi delež Bom 
Jaz nekako zaključil in se Bomo, čez določen čas, znova vrnili nazaj med vas. Vi pa bodite tako 
zelo zagnani in napišite vprašanja. Kajti, drugi del je namenjen vam in vaši radovednosti, da 
vam potešimo radovednost, da vas podpremo. Nekaterim Bomo odgovorili. Nekaterim Bomo 
slišali, videli in zaznavali in Bomo tudi pomagali. Tako, da nikogar ne Bomo obšli tukaj, kateri 
ste se danes tukaj zbrali. 
 
Sedaj pa uživajte v premoru. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Sedaj se Bomo tudi v Našemu svetu nekako res tudi lahko povezali v popolnosti.  
 
Tako, da, kakorkoli že, najprej en lep, topel, srčen pozdrav, tudi iz Moje ali iz Naše strani. 
Tako, da upam, da vas otroci ne bodo malce zmotili. Imam malce obiskovalcev iz najmlajših 
smeri. Tako, da, vsekakor pa pripada ta čas drugega dela prav Nam, kljub temú, da Smo 
najmlajši, kajne?  
 
Tako, da Brahma je Tisti, kateri Mi bo pomagal malce pri vzgoji teh malih nadobudnežev.  
Tako, da upam, da ne bodo preglasni, ker Moram tudi delati. Niso Moji, ampak, vsekakor 
imam otroke zelo rad. Tako, da, enkrat bo tudi ta čast pripadala Meni, da Bom imel kakšne 
takšne nadobudneže. Sedaj so mamice prišle tudi po svoje otročke. Tako, da, kaj naj rečem 
ali opevam? 
 

Čisto preprosto, Bom dejal, Jorgovanski Vladni mož.  
Tisti, ki najbolj crklja, ki pravi, da dajem največjo potuho vsem in 
vsakomur. Naj bo temu tako. Tudi eni Moramo biti za to! Tako 
pač je. 
 
 

 
Vendar, ta drugi del je namenjen predvsem vprašanjem. Vprašanja Smo kar malce pokukali, 
kaj ste nekako stransformirali, izoblikovali ali postavili. Predvsem Me je zelo osupnilo, kako 
ste nekako res se povezali z Mater Naravo. Koliko vprašanj je prifrčalo na naravo, na Mati 
drevo. Tako, da, Bom videl, morda se usmilim kaj na koncu, pa Bom prišepnil tudi kaj v tej 
smeri. 
 
Vendar, vprašanj je res kar veliko. Nekatera vprašanja so se dosti nekako, kako opevate?, 
duplirala ali podvajala, tako, da Smo izbrali oziroma so, bolje rečeno, dekleta izbrala, tudi po 
Naši strani Smo malce zožili, tako, da Bomo naredili en večji paketek vsegá. Tako, da Smo 
vprašanja združili, združevali in upamo, da Bomo na čim več vprašanj tudi odgovorili. Tako, 
da, sedaj pa kar z besedo na površje. In kar z vprašanji. Izvolijo. 
 
»Hvala vam.«   
Jasara. 
 
Prvo vprašanje se glasi takole: »Ali je strah, če pogledamo skozi zgodovino Vesolja eno 
samo veliko bitje? Ali je strahov oziroma bitij strahu več?« 
 
Mm, zelo dobro vprašanje! 
Vsaka energija se shranjuje v eno celovitost. Vendar, strah je skupek vsegá, kar se ustvarja. 
Torej, strah je energija ustvarjanja ali kreiranja. Skozi takšno energijo je posameznik ustvaril 
manjše skulpture.  Opevam čisto preprosto.   
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Te manjše skulpture se povezujejo v usedline tistega, kar se več ne reinkarnira. Torej tisti, ki 
so res nekako zelo zelo zašli iz začrtane poti in niso več zmogli skozi reinkarnacijo prestopiti 
in zmagoslavno vzdigniti rokó, da bi premagali neko energijo lastnega strahu ali bitje, so bili 
odpustniki in se povezujejo v eno izmed energij kot skupen prostor. To je energija, ki je tik 
pred Reko smrti. To so energije ali nekako temni prostori, kjer energije deloma kar, ali v 
popolnosti skorajda zaspijo.  
Vendar, to so energije ali usedline, ki nimajo v živemu življenju vnovičnega reinkarniranega 
toka. In takšne energije, v takšnemu, nekemu navideznemu Temnemu svetemu prostoru, 
energije ostajajo nerazrešene. In če nekdo, izmed skupka tegá, spomina, obudi, se lahko 
sooča s takšno ogromno gmoto ali maso shrambe. 
 
Saj veste, spomini se povezujejo v neko skupno, navidezno energijo. To je energija, katera se 
lahko razteza v določen prostor. Prostor gradi sama po sebi. In ta energija je tista energija, 
katera nekako shranjuje samo tisto, kar in iz česar je sestavljena. Tako bi lahko dejali »bog 
strahu« ali skupek energije. Vendar, z njim, vi kot človek človečanstva nikoli se ne srečate. 
Razen, da bi se zmogli nekako soočiti z globino najnižje točke vsegá, kar je Reka smrti, bi se 
potem soočali tudi s tem. 
Vendar, vi, ki ste živi, do tja sploh ne pridete. Predvsem zato, ker se vsak trudi preoblikovati 
spomin. Tako, da, brez skrbi. Ne boste se soočali, v času življenja, s to energijo. 
 
S tem skupkom ali s to zbrano prostorno gmoto ali tem navideznim bitjem, ki ni samostojno 
bitje, ampak je samo energija prosto spečega dotoka, se soočajo tisti, ki so tik pred Reko 
smrti. 
 
Saj veste, Reka smrti je tista Reka, v kateri se energije dokončno uspavajo in plujejo in so 
ujete. Od tam ni več vrnitve v reinkarniran prostor. 
Torej, če boste med vami kakšni veseljaki, kar tukaj, ravno v prostoru, ne vidim. Vendar, med 
tistimi, kateri pa bodo gledali, še nadaljnje nekako ponovitve, pa se bodo našli takšni 
veseljaki, ki pa bodo tudi potonili vse do Reke smrti. Oni pa se bodo soočili tudi s tem 
prvobitnim prostorom. 
 
»Zakaj smo Slovenci tako boječi, nesamozavestni in od kod izvira ta strah?« 
 
Hm. Ali ste res prepričani, da ste Slovenci tako begajoči oziroma v strahu? Jaz tukaj ne bi 
podprl ravno to energijo. Zakaj? 
Če pogledamo Našo Lanjuško – Ona je Slovenka, malce z različnimi priokusi, ne ravno 
slovenskega naroda sin. Vsekakor je to tisto nekaj, kar je trma in vztrajnost. Torej, pade ta 
postavitev ali ta teza. 
 
Drugače, pa, prej bi dejal, da ste slovenčki hlapčevski narod. Hlapčevski narod pa ste zaradi 
tega, ker so vas že v času pred egipčanskim časom ali kot avtohtono, prvobitno, prvoselce 
dejansko močno, močno izigrali, ali preigravali ali ugonabljali.  
Zaradi nemoči in zaradi večih fizičnih smrti, ki so vam jih povzročili drugi, nastaja ta spomin v 
prašini, od koder ste vedno bolj, tako odmikajoči se, pohlevni. Vendar, slovenčki ste nekako 
izraziti prebojniki. Zakaj? Ker ko se enkrat nečesa nabere in ko ste preveč tlakovski, vso 
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energijo tiščite v sebe. Potem pa eksplodirate. In potem bi naredili čiščenje – zelo na hitro 
preoblikovali svet. 
 
To je tako – slovenčki Me spominjate na ženske pred menstrualnim ciklusom, kjer za 
trenutek ali dva, v dnevu ali dveh, počistite vse za nazaj, za mesec naprej. Vse postavite tako, 
kot mora biti. Naredite red v hiši. In takšni ste slovenčki. Tako, da ste hitro vzkipljivi, hitro 
postavljajoči, kot hitro rastoče podjetje. 
 
(smeh) 
 
»Kako obvladati strah, kadar ne veš, od kod je oziroma, ko kar je, pa sploh ne veš, od česa 
te je strah?« 
 
Wau!  
Velikokrat se ljudje soočate s strahom, ki kar pride na površje. To je prvi znak, kjer bi se vi 
morali miselno obrniti v telo in pogledati znotraj v telo. Misel je tista, ki transformira, da 
iščete in najdete energijo. 
 
Kaj drugega se godi? 
K bitju strahu je nekdo prišel na obisk. Se pravi, nekdo, ki je odposlan od nekoga, čisto od 
drugod, je obhajajoči. In ta, ki obhaja, se povezuje z bitjem strahu in zato nastane ta nemir. 
 
Zakaj prav to? 
Zato, ker bodo prebudili ali obudili, ali bo prišlo nad vas nekaj, kar nekdo postavlja, planira. 
In zato »navidezno« pride kar nekakšen strah iz vas. 
 
»Kako obvladati strah pred izražanjem čustev in svojih darov oziroma talentov?« 
 
Uff, čustva!? 
Kako obvladati čustva, da vas ne postane strah? 
 
Prvič – zgradite si močno samopodobo! 
To pomeni, drage dame, če vas moški v suknjiču ne želi pogledati zato, ker ste 
temperamentne in posebne, še ne pomeni, da ste slabe in nične. Vendar, vse je v tistem, 
koliko imate – ha, ha, Lanjuša, tega ne Bom prevedel! Je omenila, koliko imate jajc! V tem je 
bistvo vsegá. Pa ni temu tako! 
 
Predvsem so spomini tisti. Spomini na davnino. 
Saj veste, tako kot je Oče nekako pred, koliko?, kakšno urico opeval, kako se skozi zgodovino 
gradijo spomini, enako se dogaja tudi tukaj.  
Skozi življenje, se pravi, ste drug drugemu nekako slika odsev in prebujanje davnine.  
 
Ko nekako pride davninsko področje – Lanjuška, dal Te Bom na površje! Torej, izmislil si Bom, 
čeprav Me bo Nekdo zelo zelo za ušesa. Izmislil si Bom. Bom poimenoval nekoga, kot Petra. 
Bom vzel ime Peter. Ni Sveti Peter. Je čisto zemeljski Peter. (smeh) Ampak vseeno.  
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In sreča Lanjuško. Ta Lanjuška ga spozna. Seveda, sveti Peter, zemeljski Peter Njo tudi nekje v 
globini spozna. Potem pa pride strah. 
V času Rima sta bila najboljši par posteljnih uslug. Si lahko predstavljate, ko se srečata takšna 
dva? Oprostite izrazu – bi samo seksala. Ampak, tako pač je. Lana, ne. Ne biti huda! Vstala je 
in je šla. 
 
Vseeno. Torej, govorim vam na primeru, da boste nekako ločili kaj in kako. 
Ko se takšna dva srečata, se zbudi davnina. In gremo v davnino nazaj. Če je bil moški tisti, ki 
je pristopil in hotel nekaj od nje in jo je pripeljal do posteljnih užitkov pomeni, da se bosta v 
temu življenju srečala na identični poti. Pomeni, da bo takšni, zemeljski sveti Peter prišel do 
Nje in bo hotel posteljne usluge oziroma užitke, takšne in drugačne. 
 
Torej, vse je davnina.  
Skozi takšno davnino pomeni, da se mora ženska postaviti za sebe! Ali pade pod njegov 
šarm, ali pa si postavi svojo ceno. 
 
Torej, na primeru! Lanjuška noče svetega Petra, ker bi jo samo jemal. Lanjuša hoče več. 
Torej, ima dve izbiri: ali sprejeti človeka takšnega kot je in nadaljevati v zgodovini nekaj v 
sedanjosti, ali pa Lanjuša reče preprosto: »Ne, tega se v temu življenju ne grem, ker hočem 
več od nekoga drugega!«  
 
Torej, nastane ta vmesna linija.  
V tej liniji pa vi nastopite kot energija nadvlade. V tej energiji nadvlade – pridi sem, se pravi, 
v tej energiji nadvlade imate samo dve možnosti, dve bistvene priložnosti. Torej, ali sami sebi 
poveste, kaj si želite in spoznate linijo davnine in sedanjosti. Skozi to linijo davnine in 
sedanjosti je to tanka, brezobtežilna črta, je časovnica, v kateri ženske lahko izrazite sebe. 
Poslušanje sebe iz nečesa, kjer analizirate, kaj želite od moškega – ali posteljne usluge ali 
kup denarja, ali nekaj od nekoga ali, kaj Jaz vem, kaj še vse želite? Jaz vem, kaj želim.  
Ampak želim, da analizirate. Ko analizirate in razčlenite vso energijo, točno vidite pri čem 
ste. 
 
Kako sedaj pristopiti, da niste zavrnjene? 
Postavite si ceno. Samozavestne bodite! Ker skozi to dobite samo najboljše! 
 
Samozavest pomeni, da ne podležete strahu: »Kaj, če mi sveti Peter zemlje reče ne?«  
Pa kaj potem!? Koliko je še svetih Petrov, ki so še boljši! Vendar, ve hočete točno to! Točno 
tega moškega! Jaz vam to odsvetujem!  
 
Vi si rajše postavite, da želite morda nekaj od tega imeti v kombinaciji nečesa, kar je še 
boljšega. Ker, če vi rečete: »Točno tega svetega zemeljskega Petra hočem imeti!«, boste 
dobile vse v paketu – strgane hlače, »razjarmeno« glavo, takšne in drugačne misli in vse 
dobite v paketu. 
 
In ne le to! 
Ta paket prenaša tudi davnino, kar pomeni, da dobite tudi davnino. Dobite karmo in ste 
zopet na spotikljaju. 
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Ker pa ste ženske, prav tukaj, zelo krhke in se bojite biti – ali zavrnjene in si ne upate 
prestopiti, bi vam Jaz preprosto dejal: izrazite se! Povejte, da ima fajne hlače, da ima dobro 
rit, da ima dobro postavo, da je sposoben. Karkoli! Povejte. In da bi ga rade imele.  
Ampak, bi ga zagotovo vsaka malo po svoje dodelala. To je dejstvo! Ženske, ki pravite, da ne 
boste moškega dodelovale, se lažete! Če nič ne boste izustile, boste si pa pomislile, da morda 
si bi lahko vsaj hlače zašil! To pač tako je! 
 
In čez leto dni vas bo to motilo. Kar pomeni, da ne sprejemate moškega takšnega kot je. 
Ampak, veste, ko vi izrazite sebe, ko vi poveste, da vam je moški všeč, ni nič napák, če on 
reče, da ne želi biti z vami. To je zelo dobro! Zakaj? 
 
Ker vi ste si ustvarile trden temelj, od kaj naprej, od tukaj dalje boste ve imele. Torej, 
zaupanje in lastna podoba! 
 
»Jaz bom imela Petra z zašitimi hlačami, s strganimi hlačami ali brez hlač!« 
Torej, osnova! »Tukaj, v temu moškemu mi je všeč to, to, to in to!« In ne Mi opevati, da 
hočete točno njega! Ker morda imate takšno zgodovino, da vam takšen Peter ne bo všeč. Kar 
pomeni, da si izberite iz moškega, kaj vam je všeč. In če ta energija prevlada, ga boste 
osvojile. Ker se bo ta energija, ki je vam, v notranjosti njega všeč, boste iz njega pridobile na 
njega samo tisto, kar vam bo všeč. In vam bo jedel iz roke. Torej, iz moškega izvijte energijo 
najboljšega od najboljšega. Vendar, pustite materialnost! Pustite denar! To ne bo privrelo na 
površje. Samo energija čustev in vsegá kreira energijo vsegá. 
 
Na takšen način boste vi ustvarile v moškemu energijo, s katero se boste ve povezale. Pričele 
se boste samospoštovati. Skozi samospoštovanje vam bo figo mar, če vas bo zavrnil, ker se 
boste nasmehnile in dejale: »Figo mi je mar, če si takšen čudak, da ti mene niti ne opaziš ali 
nočeš imeti!«  

 
Morda se vas pa boji, ker ste dosti bolj postavljena?  
In ker ste vi tukaj, takšen sveti zemeljski Peter pa tukaj, pomeni, da vam 
ostane edino, da gledate po svojem nivoju. 
In ker vi oddajate novo frekvenco, boste dobile takšnega Petra, dvakrat 
nadgrajenega in dobile boste točno tisto, kar ste same. In ker se enako z 
enakim povezuje, boste dobili srečo ali dobile srečo popolnosti. 

 
Se spomnite, ko Smo imeli predavanja o molitvah? 
Preberite si predavanja ali preposlušajte ga.  Molitve – kako moliti v cerkev, kako moliti ali 
prositi za, za ljubezen svojih sanj. Ko boste to predelali, boste videli, da nikoli ne izražati 
imensko! Ampak, malce si poglejte. Izrazite tisto, kaj želite in naj gre le najboljše od 
najboljšega v paketu na površje. 
 
Da. Sem zaključil! Izvolijo. 
 
»Zakaj imam strah zaživeti svoje življenje?« 
 
Predvsem zato, ker od malega je nekdo drugi, ki vodi igro vašega življenja. 
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Torej, starši vzgojijo otroka in mu povedo, kako in kaj mora hoditi, kako in kaj mora sedeti, 
kdaj mora hoditi spati, kaj mora obleči, kako se mora izražati, kaj mora jesti, piti, kaditi ali 
karkoli drugega. 
 
Torej, starši so tisti, ki delajo kljukice po svojih merilih. 
Potem pa dobijo nekega novodobnega ali sodobnega otroka, ki jih niti ne sliši! Kaj šele 
skorajda, da vidi! In potem ste tam. 
 
Kako si rešiti situacijo? 
Zelo preprosto! Enako, kot Sem predhodno prišepnil za partnerja – naj starši občudujejo 
otroka! V otroku lahko prebudijo najboljše od najboljšega, ker ga občudujejo. Opazite, kaj 
ima lepega – morda oči, morda trepalnice in ga pričnite občudovati.  
 
Skozi občudovanje zbudite njegovo energijo. Ta energija se prelije preko njega in prične 
izstopati točno tisti, kar je prvobitni ali osnovni. 
 
Vendar, to bi lahko naredili starši. Skozi to bi se starši tudi spremenili, ker bi v otroku iskali 
le najboljše in ga ne bi več prevzgajali, ampak bi ga spremljali in sprejemali. 
 
Kako pa otrok nadvlada strah? 
Zelo preprosto! Najprej mora ozavestiti vzorec, kje je šlo tisto nekaj narobe, kjer ni več on 
on, ampak je matrica ali življenje staršev, starih staršev, okolice. Se pravi, nekega 
posluževanja! 
 
Otroci vedno poslužijo nekomu in mu ugodijo. Zakaj? 
Ker so fizično nesposobni, da bi lahko nadvladali očeta, mamo, staro mamo ali okolico. 
Potem pa se znesejo nad sovrstniki, katerim so približno kos. Zato so takšni otroci običajno 
nasilni. In nasilni otroci imajo primanjkljaj sprejetosti ali opaženosti. In na to bi morali biti 
pozorni. 
In agresija je pravzaprav samo premalo ljubezni znotraj njega samega ali tistega magneta, 
kjer bi ga starši občudovali, zapazili ali sprejemali. 
 
TEHNIKA: KAKO OZAVESTITI TRENUTEK, KO SE NAM JE KOT OTROKU UPOGNILA VOLJA – s 
tem razpade vpliv drugih ljudi (posnetek 21:51) 
 
Otrok lahko ozavesti, po spominu ali vi, ki niste več otroci, se pravi, po spominu lahko 
greste nazaj do trenutka, kjer se vam je volja upognila. 
 
Torej, starši so govorili, kako, kaj in zakaj. Vi ste se jim do neke mere še upirali, potem pa 
je bil usoden trenutek, kjer ste se odločili: »Hoo, bom naredil tako, zato, da bo oče dal 
mir!« Torej, ali pa mati! 
Se pravi, do tistega trenutka morate iti. 
 
Ko pridete po spominu, to je to življenje. To ne bo tako težko. Ne razmišljati na davnino! 
Davnina naj vas ne zanima. Sedanjost! Sedanjost! Tukaj ste močni. Ker, ko najdete ta 
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trenutek, se odlimate ali odpnete od davnine in se ločita dva deleža. Zato iščite sedanjost, ne 
davnino! 
 
Torej, po sedanjosti najdete ta trenutek. 
Ko boste našli ta trenutek, ga povzemite na površje in ga analizirajte – zakaj ste se takrat 
tako odločili? Kaj ste si želeli?  Morda čisto preprosto šolanje? Morda ste hoteli biti frizerka, 
pa ste na koncu prišli do direktorskega naziva, lahko čisto nečesa drugega. Pa ste popolnoma 
nesrečni. 
 
Torej, pojdite v spominu do tega trenutka. 
Ta trenutek dajte na površje. Ko boste prišli do tega trenutka, ga občudujte. In v ta 
trenutek dajte svoje sanje, svoje želje, svoje hrepenenje. In ko to naredite, razpade vpliv 
drugih ljudi. 
Ustvari se nova kreacija novega dogodka in imate, od tistega trenutka dalje, vso energijo 
kreiranja v lastnih rokah ali v lastni dlani. Tako lahko prevladate, nadvladate in izoblikujete 
nadzor, strah ali moč nekoga, kjer ste bili vi, še morda kot otroci, popolnoma nemočni. 
 
Enako lahko naredite tudi po poklicnih karierah, po prijateljskih, po partnerskih. Se pravi, 
vedno poiščite nazaj, po spominu, trenutek, kjer ste klonili. Od tam vložite ljubezen. Obrnite 
zapis energije v harmonijo in boste dobili svojo zlato paličico kreacije ali kreativnosti prav na 
svoje dlani. 
 
Izvolijo. 
 
»Hvala.« 
»Kako pomagati otroku, ko se sooči s strahom v šoli?« 
 
Preprosto morate vedeti, da ti novodobni otroci so njihove misli popolnoma drugačne. To so 
otroci, ne kompjuterjev, ampak dejansko sistema, ki je novost ali nova doba. Ti otroci so 
novodobni otroci. 
Vi pa imate starikasti sistem. Oprostite izrazu, kot tisti mali otroci, ki so hodili še v davnini, 
kjer so hodili še v jamah v šole – pazite!, so imeli izobraževanje, kjer so imeli krede kot 
kamne in so risali in pisali. 
 
Enako delate sedaj!  
Namesto, da bi otroke vlekli in povlekli energijo iz njih v takšni postavitvi, da bi pričeli 
kreirati, živeti svoje sanje, skozi kreacijo misli zbujali ljubezen, postavljali programe. Ker tako, 
kot sestavljate računalnike, so oni sami svoji računalniki. Oni lahko z mislimi spreminjajo 
svet. Vi pa jih želite ukalupiti v svet nečesa – ne upam opevati kaj, da Me ne bo zopet kdo za 
ušesa. Ampak, saj se razumemo. Torej, stari sistem in novi sistem otrok nikakor ne bo skupaj. 
 
Torej, stari sistem bo padel. Novi otroci ne bodo več sodelovali v temu sistemu.  
 
In ne le to!  
Mnogi se bodo preoblikovali. Predvsem učitelji, ki so pod strašnim pritiskom. In se zopet 
postavimo na začetno predavanje, kjer je Očka lepo opeval, ko je opeval, da dejansko vse se 
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prične v vrhu. In če bi vrh, se pravi, samega šolskega sistema bil ljubezen, bi šli v ravnateljske 
vode, bi bil ljubezen. Bi zavladala ljubezen med učitelji. Bi šla ljubezen naprej med otroke. 
Otroci zopet nazaj med svoje. Se pravi, in ta sistem se splete vse v družinski krog. 
 
TEHNIKA: KAKO NADVLADATI STRAH (posnetek 26:36) 
 
Kako otroci nadvladati strah? 
 

Predvsem 
vdahnejo, 
energijo 
zasuknejo,  
 
 

se pravi, dih sledijo navzdol, ga obrnejo navzgor, vse do kronskega predela ali pa do 
predela češarike, malce naprej in ga spustijo v notranjosti kot steber zatiča.  
 
Takrat postanejo trdni in samostojni in s to energijo dejansko razorožijo vse. Ker je to tista 
njihova globina, ki pride na površje, oddajo spoštovanje, spoštljivost in ne malikovanje in 
ne manipulacije in ničesar, kjer bi bil nadzor. 
 
Vendar, vse se prične v samemu vrhu! 
 
»Sem svetovalna delavka in po zakonu in službeni dolžnosti moram določene stvari 
prijaviti. Kako je s tem?« 
 
Kadar se godi nasilje oziroma, kadar vidite, da je nekaj za nekoga slabo postorjeno, je čisto 
dobro, da pospešite in da stopite na stran otroka ali nekoga, ki je šibek. 
Nastaja problem, ker takšni, ki so socialni – kot neke inštitucije, ki bi morale podpreti ali 
slišati ali prisluhniti, pa tega ne prisluhnejo, niti ne zaznajo.  
 
Se pravi, zelo tanka linija je med tem, kdaj pristopiti in kdaj ne pristopiti. 
 
Takrat, kadar vidite, da nekdo trpi, je zelo pomembno, da se z njim osebno pogovori. Vendar, 
kako se pogovoriti z žrtvijo, ko pa žrtev njemu niti ne zaupa? Ne zaupa nikomur. Niti učitelju, 
niti domačemu, niti komurkoli drugemu. 
 
Zelo preprosto! 
Postanita prijatelja. Ko bo socialna delavka postala zaveznica najšibkejših in postala njihova 
prijateljica, bo postala njihova zaupnica. 
Ko bo postala njihova zaupnica, bo stransformirala misli najšibkejšega. Najšibkejši bo sebe 
podal na površje in situacija se bo hitreje razrešila. 
 
Kadar pa socialna delavka, ali učitelj ali kdorkoli drugi, mora predati prijavo, pa se tukaj 
ločijo prijave med tem, kdaj se želite izživljati nad nekom in kdaj nekomu res pomagate.  
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Se pravi, takrat, kadar pretehtate, da boste s tem nekomu pomagali in naredili družinsko 
srečo, prijavite! 
Kadar pa pridete v krog, kjer se želite samo nekako okoristiti, izživljati ali pa dati svoj status, 
svoj čin na površje, da nadvladate koga, takrat pa vam grenka peče, ker pridete točno v ta 
tok karme, kjer vlečete na sebe pravzaprav tudi žrtev.  
 
Vedno naredite tako kot čutite! Ne tako kot mislite, kot pričakujejo. In zelo bodite pozorni, 
kdaj ima vrh od vrha vpliv na vas, kdaj pa vi znotraj, iz sebe čutite. Ker vedno boste morali 
stati samo za tistim, kar ste ustvarili. 
In če boste stali za zapisi, ki ste jih ustvarili, ker ste tako čutili, se nimate česa bati, ker je to v 
harmoniji. Če pa boste prišli vi v tok taktiziranja, planiranja, rušenja, zavestnega postavljanja 
ali preoblikovanja, potem pa zopet stojite za svojimi dejanji. 
 
»Ali je morebiti kakšna tehnika za obvladovanje strahu, ki izvira iz nadlegovanja iz strani 
drugih civilizacij?«   
 
Vedeti morate, da zemeljski svet je večplasten. Tako kot Smo nekako sedaj že razdelili ali 
razčlenili, se pravi, se vsi spomini delijo kot sito dogodkov, usedlin, vse v globino, vse v širino, 
v višino. Se pravi, vse se nekako deli kot po plasteh. 
 
In ne le to! 
Vsaka plast je svoj svet, svoj prostor, v kateremu soustvarjajo marsikateri. Na te svetove so 
vpeti diagonalni svetovi iz drugih dimenzij, iz drugih prostorov, iz drugih časov in drugega 
zavedanja. 
 
To pomeni, da ponoči lahko obhajajo ali pa preko dneva k vam – ali iz strani fizičnih civilizacij, 
kar bi nekako ovrgel, da samo prihajajo ponoči. Zakaj? 
Zato, ker so živeči z vami. 
 
Če dobro pogledate življenje in če se boste usedli doma morda ali pa nekam, na en miren 
kotiček in poskušali pogledati eter, eter ali zrak, boste tu in tam zaznavali poln prostor.  
 
No, če se želite prepričati, kako izgleda svet, ki ga morda čisto ne vidite, pridite k nam na 
Bizeljsko. Boste nad parcelo dejansko zaznavali kovinsko mesto. Je sestavljeno iz večih plasti. 
Morda vam bo to nekako prva prelomnica, kjer boste zaznali, kaj pomenijo fizične civilizacije 
ali povezava teh energij. 
 
Kot drugo, imate lahko fizične civilizacije, ki spreminjajo frekvenco in se vam pojavijo, 
pokažejo. Vendar, ne spreminjajo oni veliko teh svojih lastnih frekvenc, ampak vaš um in 
razum. Vaše misli energijo spremenijo, da vi zaznavate ali ne. 
 
Ko boste vi duhovno vedno bolj intenzivno rasli, boste skozi to vedno intenzivneje povezani z 
energijo, boste vedno bolj senzibilni in čutni. Zato boste mnogokrat videli, zaznavali in vedeli 
marsikaj. 
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Vendar, ponoči k vam prihajajo tudi bitja mrtvih, tudi bitja rajnih, ki so zelo kompaktni. 
Predvsem vas mnogokrat, ko duša pride na površje – saj veste, ko ste nekako speči, ko telo 
zaspi, duša nad vami lebdi. 
Vi pridete na površje in lebdite nad svojo energijo. Duša se v nekemu momentu obrne in 
postavi v stojni položaj in k njej pričnejo prihajati tisti, kateri nimajo zaključenih spominov. 
Hm. Potem pa je veselica! 
 
Torej, ko je za dušo pretežko, ona v sebe lahko povleče tudi zadnjega živečega zasnovnika. 
Takrat postane svet navideznega nevidnega in nekompaktnega svetá še kako zelo 
kompakten. Zato imate občutek, da vas obhajajo, da vas nadlegujejo, vendar samo 
razrešujejo spomine. 
 
Kako ločiti, ali je fizična civilizacija, ker vas tudi rajni, mrtvi, razkrojke in še marsikaj, lahko 
premakne, ugrizne, udari? Se pravi, dejansko ga čutite na fizični strani. 
No, tudi to je res! Mi je Ena prišepnila, da se tudi posilstva dogajajo ali užitki tudi preko noči. 
Ima prav.  
Se pravi, to je tisto, kar vi zaznavate potem na fizični strani. 
 
Kako preprosto je pravzaprav ločiti svet? 
Kompaktni svet civilizacij, ga slišite. Zvok običajno vibrira. Kadar pogledate po etru, 
zaznavate gostoto. To je izven doma.  
Frekvenca energije se mnogokrat zaznava v, v prekomerni porabi električne energije. Duhovi, 
duše tega ne uporabljajo, da bi za sebe uporabljali ali nekako transformirali energijo v takšni 
meri, ampak se samo pretočijo in vstopijo v njo in jo ne porabljajo, ampak samo zlijejo se z 
njo in poženejo energijo prav na tak način skozi sebe. Zato lahko tudi vam kaj lepega 
napišejo, če ste nekako tako nekako zvesti komu iz rajnega svetá. 
 
Kako se otresti ali znebiti tegá? 
Zelo težko, ker telo ni vaše! 
 
Telo je pravzaprav skupek vsegá. Skupek, kjer se sestavlja tako davninsko telo, čustveno telo, 
mentalno telo, astralno telo. Mnogo, mnogo teles.  
 
Torej, že v telesu imate pet duš. 
Eno samo poznate, to je siva duša, katero imate. Se pravi: »Koliko vseh ostalih duš je še 
znotraj v sestavljanki?«, se Mi marsikdo kdaj potoži. Vendar, tako mora biti! Zakaj? 
Da imate Vodno Sirharjuno, to je ena izmed najmočnejših energij vodovja. To je vodna duša, 
ki jo imate. To je osnova, ki jo boste vi potrebovali, da boste lahko preko vodovja prepotovali 
v izven zemeljski čas. 
Potrebujete tudi okostja, okostenelo gmoto. Se pravi, energijo okostenelosti. Starko s koso 
imate v okostju. 
 
Torej, vse to in še mnogo več imate v sebi, kar potrebujete. Ampak, kaj, ko tega vsaj ne bi 
bilo?! Bi bilo fino, zelo dobro! Ampak, ne gre, ker vsak delež spomina se ločuje in postavlja. 
Zato imate spomine postavljene v bodoče razreševanje, preoblikovanje in zaradi tega imate 
tudi obhode. 
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Kadar pridete v trenutek, kjer se prebudi davnina, kjer ste bili povezani ali živeči s tujimi 
civilizacijami in ste živeli nekje drugje, v drugemu svetu drugega etra, pride obdobje, kjer 
pride ta spomin na površje. Takrat vam ni pomoči, ker pridejo k vam obhajati točno tisti, s 
katerimi ste sodelovali. Kruta realnost! Težko se jim je upreti zato, ker pridejo k tistim 
deležem, s katerimi so živeli. 
 
Potem imate drugo realnost, se pravi spominov, kjer ste lahko soustvarjali lepoto vsegá. Kar 
pomeni, da k vam lahko prihaja tudi Božanska Ljubezen vsegá – tako angelov, nadangelov, 
arhangelov, višjih Vnebovzetih in marsičesa drugega. Da ne Bomo opevali samih groznih 
postavitev, ker vse tudi ni tako zelo grozno. 
 
Ampak, kako pravzaprav nadvladati? 
Sprejmite! Naj vam postane to izziv. Naj vam postane radovednost. Ker skozi to vi 
postanete pretočni.  
Če pa postanete strah in se ukočite v svoje telo, vas bodo vedno znova izbezali na površje.  
 
In prej, kot boste sprejeli, da vidite, kaj bo, prej bodo oni zaključili spomine in odšli 
drugam. To je edini kompromis, med tistim živečim, med tistimi neživečimi, med tistimi 
kompaktnimi, nekompaktnimi dušami, duhovi, razkrojk in z vsemi. Ker ta zemeljski svet je 
pač svet popolnosti. Tako pač je. 
 
Kadar je pa res težko, pa od srca prosite Najvišjo Božansko Ljubezen,  Energijo ali vaš Vrh, 
da vas zaščiti in takrat jih poženejo proč od vas. 
Tako si pač pomagajte, ko začutite. 
 
»Kako premagati strah pred družino, v smislu njihovih pričakovanj, načina razmišljanja, za 
nadaljnji študij in življenje?« 
 
Dokler boste živeli po njihovih načelih kot bodo oni sanjali in hiteli ali hrepeneli, boste skozi 
to ugotovili, kaj vaši starši morda so ustvarili, kaj so si hoteli ustvariti, pa si niso, se pravi, 
morate postaviti na tehtnico, kaj so vaša kreacija, kaj si vi želite in kaj, po čem hrepenite in 
kaj in po čem hrepenijo tudi starši. 
 
Vendar, takrat, kadar starši hrepenijo in vam postavljajo pogoje, da boste morda doktor, ne 
boste pa odvetnik, zato, ker so oni zdravniki, se vam težko, težko postavlja zato, ker boste 
morali iti na študij, ker vas oni financirajo ali pa ne bo nič. 
 
Vendar, uberite taktiko pretkanosti, tako kot novodobni, sodobni otroci. Z veseljem se 
vpišejo na študij ali na doktorat nekega zdravstvenega sistema, potem pa jim kar naenkrat 
ne gre.  
In ko starši dojamejo, da jim res ne gre, ker njihov otrok očitno ni tako zelo inteligenten, oni 
pa niso tako inteligentni, da bi potuhtali ta upor, se pravi, po enemu letu njihova upornost, 
da hočejo nekaj, končno popusti. 
In takrat vi lahko uberete svoje smeri in poskusite točno tam, kjer vam nekako se godi. 
Vendar, ne tisto leto potem vržti proč, ampak razmišljajte in sebe postavljajte in potem 
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kreirajte svoje sanje. Pač, malce se potehtajte. Malce bodite iznajdljivi in izvirni. Ampak, na 
dolgi rok zagotovo živite svoje sanje. 
 
»Kakšna je povezava med strahom, paraziti in magijo?« 
 
Strah je bitje, ki vas nekako ohromi znotraj. To so spomini, o katerih je Očka že govoril. 
 
Predvsem pa imate parazite. 
Paraziti pa so bitja, ki so nekako povezana z razkrojem oziroma so pravzaprav bitja najnižje 
frekvence. Vendar, ko se takšni paraziti medsebojno razmnožijo,  nadvladajo energijo. Ko 
nadvladajo energijo, pričnejo postajati samostojno bitje.  
 
Takrat se ta medsebojna energija prične spopadati s telesno strukturo. In če se oni množijo 
in hranijo in se nekako ojačajo, lahko imunski sistem popusti.  
To je pač plod sedanjosti, ki je odvisen na psiho. Predvsem psihično stanje je plod, kot 
gnojilo, za parazite. 
 
Vse izhaja pravzaprav iz strahu. 
In če vi nekako opazujete, kako strah nadvladati, boste dejansko doumeli, kako spraviti 
telo, energijo v ravnovesje. Ko spravite telo v ravnovesje, ga ne boste več rušili. Ker ga ne 
boste več rušili, ne bo več niti parazitov, ničesar koli drugega. 
 
Torej, preprosto. Če vam je pretežko, vdahnite, izdahnite. Pojdite v naravo. Poskušajte se 
nasloniti na drevo. Začutite energijo drevesa, ki vas povleče navzven, vas olajša in 
razbremeni. In se nabere sveža energija. Skozi to pa se ustvarja harmonija ravnovesja, 
življenja in vsegá. 
 
»Če si se že karmično luščil – ali te še vedno lahko obvladuje strah, ki si ga prevzel od svojih 
staršev?« 
 
Ne! 
Kadar se karmično luščenje opravi, se v karmičnemu delu izživi za vsak delež, ki je povezan z 
davnino. Toooooo – še stoji stolček! Sem mislil, da Bom padel na tla. Nekaj razpada. 
 
Dobro. Se pravi, ko se karmično oluščite, se izživi davnina, se pravi, in se loči vse, kar je 
vašega. Tisto, kar je vašega, se dá na izživetje in se vrača k duši nazaj. Duša je tista, ki 
dejansko locira, secira in porazdeli vsak dogodek kot piš, kot energijo. Ko ji je v čast in v 
ponos, ona energijo sprejme v sebe. Tako se za njo zgodi in izvrši le najboljše od najboljšega. 
Kar je téžko, slabo ali obteženo, se vrača nazaj toliko časa, da je davnina vas samih 
zapečatena.  
 
Zato ima včasih Lana morda malce zamikov. Predvsem pada tedaj, ko so posilstva, ko so 
uboji, ko so udarci na otroke. Tam je najbolj šibka. Zato včasih se res zgodi, da je tudi nekaj 
dni preko, včasih tudi mesec dni preko nekega roka, dogovorjenega roka. Ker Ona je Tista, ki 
preoblikuje spomin. Kajti, samo na bazi materije in fizičnega življenja se zmore spremeniti 
zapis. 
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In kaj se takrat dogaja? 
Loči se vse, kar ni vašega. Torej, tudi tisto, kar je od staršev. Na podlagi tegá se dá na izživetje  
tudi kos od staršev, od drugih, kjer koli je kar koli od drugod prišlo. Lahko tudi vrinjenega. 
 
Tukaj je bila Lana dosledna, ko Smo se pogajali, ker je dejala: »Za vse, kar ima v telesu, vse, 
kar je v avri, od vsakega bomo dali na izživetje!«  
Tako je Ona bila Tista, ki je sprejela in spremenila in preoblikovala zapise. Kar je bilo tujega, 
gre tudi na izživetje, vendar se ta mali kos nese vrniti v tisto celovitost.  
 
Tako se tudi po starših vrača k njim davninski pol, ampak izživet. 
 
Kaj se zgodi? 
Energija skupka se transformira v višje stanje in oni imajo podlago, ki je vezana na vas, na ta 
sedanji čas, razbremenjeno. Vendar, ostane jim pač tisto, kar imajo svojega, ker za njih se 
pač celota ne izživi. Kam bi pa prišli, če bi za vse morali izživeti?! 
 
In kaj ostane? 
Se pravi, zadnje življenje. Najlepše življenje, Jaz vam povem! Zakaj? 
Zato, ker ste sami kreatorji. In leto, dve ali tri je tako kot piš vetra, fuuu, v Večnosti. Nič od 
nič. Pa ravno to je najtežje! 
 
Ko vam opevamo, da morate zadnje življenje izživeti sami pomeni, da se zapisi izživijo – 
leto, dve ali tri. 
Zato je duhovnost tukaj zelo dobrodošla. Pa ni potrebno hoditi v duhovnost, da boste lažje 
izživeli! Ampak, duhovnost vas vrača nazaj k domu, k prvobitu, k Izvoru, k Ljubezni. Se pravi, 
skozi kar spoznate sami sebe in skozi to postanete pregledni, opazujoči. Skozi to vidite tok 
dogodkov. Opazite, kdaj ste povabljeni, kdaj niste povabljeni in plujete z Reko življenja, kjer 
ste vodeni ali povabljeni. 
 
Torej, takrat morate paziti na tok dogodkov, na povabila, ideje in predloge, kjer sámo 
pride nekaj do vas. Na podlagi tegá se vi naučite življenje živeti in ga ne kreirate z novimi 
obtežitvami. Torej, tako se ustvari paket leta, dveh ali treh. Takrat se človek popolnoma 
spremeni.  
 
Zakaj le? 
Ker ste preprosto se spremenili vi, čisto sami. In ker ste tok življenja nekako razbremenili, 
ostane vam pa še čas izživetja, ste potem sami kreatorji nadaljnjega toka. Dokler v tistemu 
brezčasju ne pridete do usode. Ampak, kaj vam nuca usoda, če morate vi sebe vzdigniti. Ker 
Usoda je ljubezen. To je Nebo. Vi pa morate narediti tukaj, da ste ji enakopravni. Takrat se 
usojeni pari, usojena zaobljuba, usojena zaveza spusti tudi v zemeljski čas. Tako, da, samo 
pogumno naprej! 
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»Zakaj nas strahovi prelivajo ponoči, nas zbudijo in se pretočijo skozi telesno bolečino? Kaj 
narediti?« 
 
Tako, kot Sem predhodno prišepnil, da, se pravi, kot Sem predhodno prišepnil, ko duša pride 
na površje, ko k njej pridejo te zapisane enote, ali davninski duhovi ali spomini, če se to vse 
skupaj ne odvije izven materije in da duša popusti, povleče k sebi zasnovnika, da je kot 
zadnje živeči, pomaga transformirati energijo. In če zadnje živeči ne zmore pretočiti vsegá in 
se soočiti z nečem, postane nočna mora. Nočna mora pa je tisto, kjer potem padete v telo in 
se energija bolečine ali davninske bolečine, ki jo je dovzelo ali bilo povzročeno telesu, pretoči 
v materijo. 
 
Torej, zelo preprosto. 
Kadar se je v zgodovini nekdaj nekaj telesu zgodilo grdega, težkega ali je bilo celo 
poškodovano in se čisti ta davninski tok, se ta energija telesa spusti v materijo, se podoživi in 
začuti bolečina nečesa. Saj veste, svet življenja je pester in poln. Niste samo vi živi. Svet okoli 
vas je popolnoma živ in odprt. 
 
Kako se rešiti? 
Preprosto. Ko veste, kaj se dogaja, ste lahko pozorni. Postanete pretočni in energije se 
razpustijo, ker se zapisi spomina razbremenijo. 
 
»V službi se soočam s strahom. Kako to vpliva name? Kako si lahko pomagam in kako 
lahko pomagam drugemu? Delam v zobni ambulanti.« 
 
O, ho ho ho. Zobki! 
Puljenje zobkov. To imam tako rada. Takrat vsi molijo k Bogu. No, vsaj večina, verjemite! 
(smeh) 
Vsi, če ne večina, preklinja, benti, so jezni. Ampak, vsi so prestrašeni – le kaj bo, le zakaj se 
jim to godi? 
 
Ampak, verjemite, da tisti, ki so tam znotraj kot osebje, ki pomaga in podpira, ne pulijo ravno 
zdravih zob kar tako, iz užitka. Vedno je nekaj, kjer se oni odločajo.  
 
Vendar je tukaj tudi tanka linija, kjer se nekdo odloča, da bo nekomu, kot zobozdravnik 
odstranil zob zato, ker vidi, da ni pomoči, da ni nekega efekta v doprinos, ni nič nekako 
kaznovan ali kaj takega. Nikakor ne! 
Kadar zdravnik ali nekdo, ki ga podpira, bi se izživljal in bi zavestno, zanalašč nekaj naredil in 
bi izruval pravi, zdravi zob zato, da bi se morda maščeval, takrat bo dobil vse nazaj. Tako, da, 
tu je zopet karma.  
 
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI STRAHU PRI ZOBOZDRAVNIKU (posnetek 49:00) 
 
Tako, da, vsekakor pa tukaj, kadarkoli ste pri zobozdravniku, iskreno prosite. 
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Zavrtite pranski dih – torej, dih skozi nos, 
skozi tretje oko, okoli možgana, skozi grlo v 
pljučni predel, kjer se dih zadrži.  
Se energija umiri.  
 
 

 
Takrat začutite svoje vodstvo. Takrat se boste umirili. Ne bo vas več strah. Prav začutili boste 
kot, da ste v drugi dimenziji. In to je tisto, kjer si lahko močno olajšate življenje – tudi tisti 
trenutek, ki morda ni najbolj prijeten in fajn. 
 
»Ali strah povzroča stres?« 
 
Strah je torej skupek spomina davnine. 
Stres pa je tisto, kar v bistvu je prepleteno s strahom. Kajti stres je samo podoživljanje in 
nadaljevanje davnine. In ker padete v točko neharmonije in prevelike uporabe vsegá nad 
seboj in niste več sposobni nekako zdržati vsega bremena, takrat klonite in se odmaknete. 
 
Jaz bi vam preprosto svetoval, da si večkrat, ko ste v stresu vzamete kakšno drevo, naravo. 
Res poskusite. 
To je nekaj, kjer se najhitreje regenerirate.  
 
Predvsem pa se naučite izražati. 
Predvsem v službeni poziciji ste mnogokrat molčeči in se ne izražate. Hitim. Hitim. Se pravi, v 
službeni poziciji se morate naučiti izraziti. Ampak ne tako, da kričite nad nekom. Ne tako, da 
stopite na njega. 
 
Vdahnete. Izdahnete. In se izrazite točno tisto, česar vas je strah. Točno tistega občutka, 
kako se občutite, čutite, zaznavate tisti trenutek. To dajte svojemu šefu na površje. Morda 
vas bo gledal tako, kot da ste malce čez les ali malce tako.  
 
Ampak, veste kaj mu naredite? 
Nalagate mu breme karme. In ne bo dva, tri dni, ko se bo za enako situacijo, če ne še prej, že 
isti dan, soočal tudi sam. Spomnil se bo na to. In skozi to se bo počasi preoblikovala zapisana 
enota. Saj veste, z združenimi močmi se vsekakor lahko marsikaj spremeni. 
 
Še eno vprašanje! 
 
»Ali sta dvom in strah povezana in kako nadvladati dvom?« 
 
Vsekakor je to tista samopodoba, nizka samopodoba ali energija, kjer se človek ne počuti 
dobro, ker ni v ravnovesju sam s seboj. 
 
Se pravi, takrat je pomembno, da človek sam sebe spozna – kdo je, kaj je, zakaj je. Kaj si 
predvsem želi in kaj pravzaprav dobi. In skozi to lahko sebe preoblikuje v fazo harmonije, 
ljubezni in popolnosti. 
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Dragi moji, Jaz se opravičujem, vendar se Bom moral odmakniti, ker določeni svetovi so tik 
pred zaprtjem in se bodo morala določena bitja dejansko tudi odmakniti. S tem pa 
dopuščam, da ostane še nekaj vprašanj pravzaprav neodprtih oziroma neodgovorjenih. 
Vendar, zagotovo, pri vsakemu malo, kot vidim, najdete še kaj v prvemu delu. Tako, da, 
poskušajte nekako s tem. Vsekakor pa Bomo se potrudili, da Bomo tudi v prihodnje 
odgovarjali na čim več vaših vprašanj. 
 
Ampak, današnji moto je – spoznajte sami sebe, zaupajte sami sebi. Začutite, kaj si želite, po 
čem hrepenite. Ne razmišljajte, kako boste prišli do točke, ampak samo bodite. Pomembno 
je, da ohranite magnet ljubezni in valovanja. S tem pritegnete k sebi prave ljudi, srčne ljudi, 
kot ste tudi vi, čisto sami. 
 
Imejte se radi in lepo, lepo pozdravljeni. 


