NAJMOČNEJŠA ENERGIJA POPOLNOSTI
Vodi: Lana Praner, Brežice, 18. avgusta 2018
Takole. Končno lahko tudi v Našemu Ozvezdnemu času vesoljnega obstoja, preobrata,
sprejemanja, odpuščanja, razbremenjevanja, preoblikovanja (Sorukusanta, Soró) – vsega
skupnega, kar imamo v naši podzavesti, kar bomo danes odpirali, razkrivali, spreminjali,
morda celo nekateri preoblikovali, pod Mojo taktirko Mojega Visočanstva.
Danes Sem Se izbral kar Sam. Sam za takšno vlogo, za takšno postavitev. In tudi po Moji
strani so se danes končno izbrale, odločile in po Moji Milosti, v sodelovanju z Lanjuško fizično
Vesoljnega vsegá. Ne Bom opeval Zemeljskega vsegá, ker je tudi Telo spravila na frekvenco,
na preoblikovanje nečesa, kar je združevalo vse, kar je v posmrtnemu vstajenju zapuščeno v
zemeljskemu času. Do vsegá, kar je Zgoraj, skorajda popolnoma neodkrito živim ali tistim, ki
se reinkarnirajo, ali tistim, ki prestopajo, prestopate in boste še prišli na pota vračajočega se
duhá, nekakšnega ciklusa delne reinkarnacije ali kome ali kakšnega drugačnega stanja, kjer
zmorete prehajati v delna preoblikovanja ali vpoglede različnega časa.
Vesoljni Očka Mi pravi Moj Sin. Vesoljni Vladar popolnega
Božanstva, bi lahko pridali pridih.
Imenovanja vam vsekakor ne izdam. Zakaj?
Ker boste potem dojeli, da hočete morda še več, da želite še
več, da zahtevate še več, da morda pričakujete preveč od
vsegá, kar vam Bomo podali.

DARITVE DIAMANTNE ENERGIJE
Daritve, ki se bodo in so se že deloma pričele pretakati, so predhodno bile spravljene na bazo
fizične materialnosti. Kajti, vsi ste še v fazi živega življenja. Tako, da, Hvala Lanjuški, da Je
pomagala preoblikovati in predhodno pripraviti daritve, ki vam znajo zagotovo spremeniti
življenje.
Vsi tisti, kateri ste v duhovni fazi v duhovnega preoblikovanja vstopali zavestno, boste morda
tudi zavestno imeli občutek čutenja energije darovanja. Kajti, prav tisti, kateri se, se še bodo,
se še boste nekako potrudili, trudili preoblikovati, spremeniti, nekako izoblikovati sebe v
času sprememb, morda kot rešitelji, morda kot tisti, ki čakate in vsi tisti, ki čakate, Sem
prepričan, globoko v Sebi, v Svoji Duši vsega Zavedanja, da boste zmogli. Morda ne takoj.
Morda malce kasneje. Morda čez kakšno leto. Morda desetletje. Vendar, kaj več pa zagotovo
ne. Da boste zmogli nekako preiti v spoznanja popolne resnice.
Popolna resnica se skriva tam, kjer morda telo nikoli in nikdar ni bilo doma.
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HVALNICA PLANETU ZEMLJA
Zemlja je svet popotovanja in preoblikovanja.
Hvaljena Zemlja vsegá,
ki si dopuščala in spuščala vsakogar v svet,
v svetli obstojni čas.
V čas preoblikovanja,
da se znova vzdigne ta glas,
da se znova združi ljubeči čas,
da se znova poveže vse tisto, kar je morda pozabljeno,
v izoblikovanje vsegá – davninskega, prvobitnega, celo Izvornega.
Naj dá Zemlja znova ta čas,
možnost preoblikovanja in
mnogega spametovanja.
Zemlja je čas,
je prostor,
je zavedanje.
Zavedanje vsega Vesoljnega.
Hvaljena in zahvaljena naj bodi.
Kajti sestavljenka vsegá, kar je, je tudi po vaši strani, po strani darežljivosti in
dobrobitnosti.
V PRVOBITU JE BILA SAMO MOČ, LUČ IN LJUBEZEN
V prvobitu ni bilo zavisti. V prvobitu ni bilo škodoželjnosti. V prvobitu ni bilo
tekmovalnosti. V prvobitu je bil samo čas. Je bil samo prostor. Je bila samo Moč, Luč in
Ljubezen. Svetloba potrpežljivosti, ki se je in se še bo v večnosti pretakala in vrtinčila se kot
Energija Vsegá, ki na sebe sprejema in ustvarja gmotno energijo vsegá, ki preoblikuje, ki
žarči, ki seva in spametuje.
KOT LJUDJE SMO POZABILI, KDO SMO
Zakaj vsega toliko?
Zato, ker je duh od duhá, le človeka, človeka vsakogar, pozabil, kdo je!
Človek, le kdo si?
Človek, zakaj si?
Človek, od kod si?
Spomni se!
Spomni se trenutka, ko ti je Nekdo podal življenje!
Tisti Nekdo, ni bil kar Nekdo, kar od nekod.
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Bil je Sam Bog.
Bil je Izvor.
Bil je Tisti Nekdo, ki je Sebe delil za to,
da je skozi popotovanje
prešlo, prišlo, se izoblikovalo, postavilo in
na koncu ustoličilo vse to, kar imate.
Iz vsega, kar imate, niste zmožni sprejeti LJUBEZNI.
Iz vsegá, kar obstoji, niste zmožni SPREJEMATI.
Iz vsegá, kar boste postali,
pa boste OSTALI, OBSTALI v tistem, kar bodete sebe preoblikovali.
Od vsegá skupnega, bo od vsega skupnega ostala le Energija.
Energija moči, zavedanja, veličine popolnosti, kraljestva,
Tistega, v katerega bodete vstopali,
je tisto nekaj, kar kreirate tukaj in sedaj.
Na tehtanju Vesoljnega časa je Zemlja, poleg dveh oziroma treh še drugih planetov, ki so
dokaj blizu, a hkrati dokaj daleč, v vaši ali v Ozvezdni galaksiji, so točke najnižjega zavedanja,
kjer je Zemlja, od najnižjih najnižja, najbolj šibka in najbolj preoblikovalna točka.
PLANET ZEMLJA JE NAŠ PLANET
Zemlja je Tista, katera je vaša.
Vaša Mati je Moja Mati.
Vaša Narava je Moja Narava.
Vaša Mati vdiha in utripa je Moja Mati diha in utripa.
Brez Nje ne bi bilo vas.
Brez Nas ne bi bilo vas.
Zakaj ne cenite?
Zakaj dopuščate?
Zakaj klonite?
Zakaj trpite, ko pa je čas namenjen vam?

SPOMINI PREOBLIKOVANJA RAZLIČNO VIBRIRAJO
Spomini preoblikovanja različno vibrirajo.
Le tisti, tisti trenutki, ki so iskreni, se energija razpršuje kot bi bila kristal, kot bi bila
srebrna, zlata frekvenca močne bele energije, ki bi se vrtinčila in prasketala kot tiste vaše
prasketajoče se lučke, ki jih prižigate ob božiču in jih radi držite.
Ko bi takšne lučke, ki jih prižigate in se razpršujejo, pomnožili na tisoče in tisoče-krat, bi
dobili energijo spomina utripa, ki je ljubezen.
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Energija, ki ni ljubezen, ki v tistemu danemu, izoblikovanemu trenutku ni iskra, ni lepota,
ni milina, ni toplina, je zaprta kot kepa in se ne giba, ampak tone in tone in potone.
Tako dnevno izoblikujete trenutke spomina. A tisti se ne gibajo. Tisti, ki so potonili, tonejo še
nižje.
Ves čas se tehta vsak trenutek tukaj in sedaj.
Ampak vi se ne trudite. Ne trudite se v trenutku ali v momentu časa, sijaja, v kateremu se
nahajate, da bi postali živi, da bi postali gibljivi, da bi se prebudili in svojo energijo
zavibrirali.
ČE ZMOREMO VSAJ 59 PROCENTOV DNEVA VIBRIRATI V LJUBEZNI, ZASNOVNIK PREVZEMA
NAŠ POLOŽAJ IN SE ZNOTRAJ NJEGA PREBUDI DIAMANT
Zavibrirate jo lahko le v ljubezni.
Ljubezen je najmočnejša energija. In če vi skozi dan, vsaj 59 procentov zmorete vibrirati v
ljubezni, ohranjate energijo nad poljem Zemlje in ste v predelu pleksusnega dela, kar je že
vaša zmaga. To pomeni, da zasnovnik prevzema vaš položaj.
Zasnovnik je zadnji živeči, ki zmore preoblikovati vse.
Kolikokrat na dan opazite tisto malo, tisto sramežljivo in razigrano energijo, ki ali ko ste bili
kot otrok, se obnašate za trenutek tako iskrivo in igrivo, kot bi bili otročaji, kot bi bili tisto
nekaj – točno to ste vi, čisto sami. Le to so trenutki, kjer zasnovnik zaživi. Kjer sramežljivost
privabi, se pretoči nad vas, fizične ljudi.
In tedaj se iskra znotraj njega prebudi.
V središču zasnovnika, njegovega pleksusnega dela, je najmočnejša energija, ki je kot
diamant, izbrušen in ga ni potrebno brusiti. Ker, ko vi zbudite to, ko vi postajate to, to
malo bitje zasnovnika, ki se prepleta v ljubezni in presega 59 procentov trenutkov vašega
časa, vašega zavedanja, v tukajšnjem času, morda tega trenutka, tukaj in sedaj, se znotraj
ta diamant odpira in je res pravi, kompaktni diamant.
Kompaktnost, ki jo občutite lahko kot kapljevino kamenine, je najmočnejša energija, ki jo
znotraj zasnovnik ima.
Ko ta energija tega kristala, tega diamanta, se prvič zaiskri, se do Mene nitka prebudi. Ko se
ta energija prebudi, ha ha ha, - ne razmišljajte, kam ste potiskali že nitke! Ta raste sama.
Gospa, ne potrudite se preveč. To se zgodi samodejno. To je proces. Ko zrastete, ne rabite
usmerjati ničesar, ker vam to lahko povzroči le dodatno žalost, ker niste tam, kjer bi si želeli
iti ali preiti. Zato počasi. Bom obrazložil, kako in kaj. Boste razumela!
Ta diamant se zavrtinči oziroma preoblikuje, premakne. Ko se zarotira in ko se prične
vrtinčiti znotraj pleksusa izgledate tako, kot bi se svetili znotraj kompaktnosti.
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Ta energija najprej se sproži kot nit lasu
navzgor, v predel temena.
V predelu temena se energija odbije na
sence. Prelomi se v predelu senc.

Zakaj prav senc?
Ker ste telepatsko povezani prav vsi. Ker izven tegá izgledate kot mali, drobni vesoljčki, kot
tiste tipalke, ki nekako iščejo, se medsebojno povezujejo v mrežo, v nekakšno pajčevino
gostljate energije.
ROŽA ŽIVLJENJA ali VIŠJE ZAVESTI
Od tu, se pravi, skozi sence, kar mnogi že
poznate, se medsebojno sence ali niti, kot
tipalke na tipalke medsebojno povezujete in iz
vrha izgledate kot Roža življenja.

Roža življenja ali Višje zavesti je tista energija, ki sprejema energijo diamanta, ki se od
zasnovnika navzgor, v temenu, dejansko odlomi in spusti v predel vaše povezave.
Medsebojno se povezujete ne da bi se tega zavedali. Ali pa se?
Kadar ste pozorni na takšno veliko mrežo povezave, zmorete začutiti umirjen utrip srca.
Umirjeno energijo duhá.
Ko zaznate prav takšno energijo, veste, se zavedate ali ozaveščate, da Nekdo skrbi, ali pa
morda leseni za vas.
Kako zelo mogočna je ta vez teh medsebojnih vezi, bi lahko primerjali s korenino, s
koreninami, kot bi se zrasli medsebojno.
Ko boste dovolj zreli, ko bo zelo zelo veliko teh diamantov budnih, boste zaznali, ampak ne
samo vi kot posameznik, ki se zbudi in preliva to energijo v te skupne cevi, boste zaznali, da
ste povezani v teh ceveh, kot bi imeli znotraj en lasek. Lasek, ki izgleda tako kot navidezno,
v primerjavi nekakšne srebrnkaste barvitosti. To je energija lesketa, ki se znotraj v tej cevi
prebuja in potuje.
Ta energija je edina energija, ki zmore
iti skozi cevi v notranjost druge cevi in
po isti poti potovati, se pravi, skozi,
morda skozi levi predel leve sence v
zgornji predel temena, se od tukaj
zavrtinčiti in spolzniti mimo.
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Torej, na temenu se naredi kot nekakšna navidezna spirala ali točka odboja, ki se potem
spušča na drugi predel in po drugemu delu temena navzven in tako izgledate kot bi bili val
povezave.
Pazite to!
Tisti ali tistim, ki le malo zmanjka v takšni ljubezni ali pa
ste tik pred tem, da se v vas zbudi takšen diamant,
pomeni, da se bo od zgornje energije ali energetske točke,
svetloba spustila in prebudila vaš notranji kristal.

Pomeni, da ni potrebno vedno, v tistih toliko in toliko procentov – se ne Bom spuščal ravno v
detajl, dejansko zgraditi to energijo iz sebe, ampak vas lahko Nekdo drugi oprime in potisne
navzgor.
To pomeni, da tisti, ki se medsebojno povezujete v takšne vezi in ustvarjate Rožo življenja
skupne energije, ste v kolektivni zavesti tako zelo visoko, da zmorete pretakati tudi tujo
energijo.
Ta diamantna energija je pravzaprav Energija, ki je v enaki meri, kot jo imam tudi Sam.
To pomeni, da morate vsaj skozi 23 zadnjih življenj biti popolna ljubezen, da zmorete
zasnovo tega diamanta zgostiti.
Nič hudega, če tega v zadnjih 23-ih življenjih niste dosegli in jo šele sedaj, v temu življenju,
prebujate. Ni nič napák ali narobe!
Kajti ustvarjate kalup. Kalup ali zasnovo za novo ljubezen, za božansko ljubezen, za
povezavo mističnega, najvišjega in najbolj notranjega.
Ker nekateri prihajajo iz vrst tujih Bitij, ki nikoli in nikdar v osnovi niso imeli
diamanta, življenja ali najmočnejše energije ljubečnosti, zmorejo takšno
energijo tudi sami ustvarjati.
Vendar se jim zna ustvarjati izza zatilja in se kasneje spusti v predel
zasnovnika kot zadnjega živeča.

Tudi, včasih se vam zna zgoditi ali prigoditi – ni zlato pravilo, da se vam zna ta kristal
ustvarjati drugje – morda v velikemu možganu, morda v malemu možganu, morda v
češariki, morda celo v prebavnemu delu. Morda celo v predelu maternic ali mod. Se pravi,
kot bi bili v nekemu jajcu, kot bi bil trup nekakšen jajc, v kateremu bi se lahko zasnovka te
energije tudi ustvarjala.
Zakaj drugje?
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Zato, ker najboljše bitje, ki je v skupini vašega sestavljanja, zmore obdržati, zmore nekako
shraniti, zmore ustvarjati takšno energijo znotraj sebe in lahko zmaguje nad zasnovnikom.
Nič napák, če drugo bitje v telesni strukturi zmore več ljubezni kot vi, čisto sami, kot
zasnovna energija. Vendar, prihajate potem v en moment, kjer se boste soočili znotraj sebe,
kdo je boljši?
Torej, zasnovnik ima lahko ustvarjen samo prostor, prazen prostor ali pa le delno
shranjeno energijo zapisa diamanta in zmore v sebe sprejeti takšno bitje ali tisto bitje, ki je
v telesni strukturi lahko zmoglo obdržati ali shraniti, ustvariti ali izoblikovati takšen
diamant.
To pomeni, da takšen zasnovnik zmore se zliti tudi s takšno energijo in postati enostno ene
celovitosti.
Nič napák, Bom dejal, če skozi to posledično zmorete svetu Zemlje, svetu vsegá, kjer stopa
vaš korak, dati nekaj več, dati tisto popolno ljubezen, tisto sočutno, tisto sočutje in
potrpežljivost.
BISTVO DIAMANTA JE MOČ POTRPEŽLJIVOSTI, VEDENJA IN ZAVEDANJA TUKAJ IN SEDAJ,
PREDVSEM PA V IZPOLNITEV NAŠE ZAOBLJUBE
Kaj je bistvo tega diamanta?
Moč potrpežljivosti. Moč védenja in zavedanja, tukaj in sedaj, v tisto, kamor plujete, v
tisto, kamor morate, v tisto ciljno točko, kjer ste si jo zadali kot usojena energija.
Zaobljuba Zgoraj je shranjena na najnižji točki tega diamanta.
Najnižja točka je diamant, je popolna ljubezen, simbioza Zgoraj in nikoli Spodaj.
Globina tega nima. Če bi imela Globina to, bi vas že prerasla. Zakaj?
Ker je mnogo večja masa v Globini torej bila. Nič več! Sedaj je močno izpraznjen globinski
predel spodnjih svetov, bi ti svetovi zagotovo izrinili vas iz materije. Prestopili vas in prehajali
v ljubeče stanje.
In veste zakaj?
Zato, ker so že okusili noto kesanja, ker so že okusili noto moči vsega védenja, vsega
zavedanja, vsega tistega, kaj morajo osvojiti, da prestopijo v točko razbremenjevanja.
Diamantna energija je energija strpnosti. Je energija milosti. Je energija potrpežljivosti. Je
energija vztrajnosti. Je energija usmiljenosti. Je energija védenja in zavedanja vsegá.
Vsegá, kar je; vsegá, kar je bilo; vsegá, kar bo, kar bode in nečesa, kar v vašemu svetu časa
sploh ne poznate.
VNEBOVZETJE
Vnebovzetje, tisto nekaj, kar nekdo izbere in odmakne iz Zemlje.
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Vnebovzeti mojstri niso nikoli živi mojstri, ker to so tisti mojstri, ki so v Nebo vzeti in so
odpuščeni, so osvobojeni. Zato si ne nadajajte titule vnebovzeti mojstri vsi tisti, ki mislite, da
ste. Ha ha, če bi bili vnebovzeti, bi bili zagotovo že v Moji milosti.
POMEMBNO SE JE ZAVEDATI LASTNE MOČI KREACIJE
Vendar, kakorkoli že, pomembno je, da pričnete sebe zavedati, da imate lastno moč
kreacije.
Ko se prebudi ta
diamant, ko steče
energija navzgor, do
vrha temena in se
razlije na straneh ali na
obronku navzven, v
širino in teče v teh skupnih povezavah, pomeni, da skozi to vzdigujete skupinsko zavest,
skupinsko energijo. In to je edina energija, ki jo ne more nihče ujeti.
Zakaj?
Ker teče po predelih, kjer zlo ne more navzgor. Tudi, če je v možganu, teče mimo možgana,
teče v predelu, ki prej zlo kuri in, hm – ne Bom dejal, razkuri.
Energija, ki se v določenemu momentu, ko se prenapolne in prenasiči
znotraj, prične razlivati v zasnovniku in iz zasnovnika prične teči po
bočnemu prerezu navzven, v prostor, v sveti prostor Matere Narave.
Mati Narava je iz identične energije, kot je vaš diamant.

To pomeni, da skozi to, skozi ta bočni prerez, vi dejansko, ko se energija samodejno razliva
na področje Matere Zemlje, pričnete slišati Njo. Pričnete dihati z Njo. Pričnete čutiti z Njo.
Pričnete ceniti Njo. Pričnete čutiti Njen skupni utrip.
Tedaj, pred seboj, v predelu avre, začutite ogromno, ogromno utripajoče
se obličje – dum dum, dum dum, dum dum.
In bolj, ko ga začutite, bolj močneje bo utripalo in močneje se bo pričela
gostiti energija. Močnejša bo moč vibracije Navzgor.

Ko se srce prenapolni, se razlije naokoli in Mati Narava zaščiti vse tiste, ki so vredni Njene
zaščite.
Vredni so Njeni zaščite le tisti, ki dihajo z njo in ne tisti, ki rušijo Njo.
Mati Narava je Usmiljenka, ravno tako kot vi, čisto sami. Tako naj bi bilo!
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DARITEV DELČKA KRISTALČKA POPOLNE LJUBEZNI BOŽANSKEGA IZVORA NAŠEMU
ZASNOVNIKU
Vsakdo v sebi shranjuje tisti mali drobni delček, tisto malo zrno nečesa, ki se ji pravi ali
kateremu se pravi Popolna Ljubezen Božanskega Izvora.
Sedaj Bom obrazložil Moji Lanjuši.
Ne dolgo tegá, v Mojemu času, je to Dekle dejalo:
»Kaj ko bi Midva povezala Najino Ljubezen, Popolno Ljubezen in jo tako močno zgostila,
tako močno oplemenitila, da bi se raztreščila in bi droben delček Najine Ljubezni, Najine
Povezanosti, Najine Celovitosti, se raztreščil na vse in na vsakogar? Vsakdo bi dobil droben
delček takšnega kristalčka. Takšnega deleža usedline, Močne Energije, ki bi se zarinila v
vsakogar, v vsako živo bitje, v vsako ognjeno bitje bojevništva, upora, sovraštva, grozote in
gneva, kot tudi tistih, ki so, ki ste Ljubezen v vseh merilih, ki se trudijo, kateri rastejo in bi
jim to prebudilo tisto iskro znotraj njih, da so živi, da so ljubljeni, da se jim prebudi notranji
diamant.«
Prav to je daritev, ki ste jo danes dobili vsi.
Prav to je daritev, ki bo prebujala vse in vsakogar. Prav to je seme, ki bo pregnetlo,
premaknilo še tako zelo trpkega, trdoživega in upornega.
Ampak, tako kot Sem na samemu začetku opeval, da lahko v telesu se prebuja ali shranjuje
nekje takšen shrambeni del diamantne energije in se zasnovnik lahko združi s to energijo, bo
ta prahec podarjen zasnovniku.
Ne davnini, ampak vam, ki ste živi in gibljivi, da boste na to, vsi tisti, ki morda nimate
osnove ljubezni, ki sovražite, ki sovražijo, ki bodete še sovražili, trpinčili ali ugonabljali, da
bodi skozi to postajali čutni. Da bodo zaznavali vsako bolečino, ki jo prizanesejo,
prizadenejo nekomu drugemu.
Tako imamo skupaj možnost in priložnost, da premaknemo drug drugega, da premaknemo
svet, da zbudimo svet. Svet lepote in simbioze. Svet miline in topline znotraj vsakogar.
In ne le to!
Ta delček te energije vam bo trkal na vest, vedno znova, vedno bolj mogočno, če boste
delali proti sebi, proti harmoniji, proti tistemu, kar v osnovi ste.
Torej, naj bo Ljubezen tista najmočnejša energija, ki bo od vas, ki ste dobili to energijo, se
stekala naprej, kot preko niti, kot preko povezav na vaše družinske člane in boste začutili,
kdaj ste prebudili, kdaj ste premaknili.
Vendar, ponižno vas prosim – ne poskušajte Boga oskruniti, da je to nekaj, kar prehaja iz
vas! Ne poskušajte to barantati. Ne poskušajte se s titulami ožigosati, da je to nekaj, kar vi
proizvajate.
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Ponižno vas prosim – to je ljubezen, to je ponižnost! To ni dokazovanje. To je samo obstoj.
VESOLJNI OBSTOJ BO OČUVAL SAMO TISTE, KI IMAJO DIAMANT ZNOTRAJ SEBE
Vesoljni obstoj bo očuval samo tiste, ki imajo diamant znotraj sebe.
Torej, zakaj bo Vesoljni obstoj očuval samo tiste?
Ker v bodočnosti, v katero se želite potopiti tudi vi sami, v katero želite tudi vstopiti vi
sami, je to edini možni adut, da ste, to kar ste, da ste ljubezen, da niste sovražni, da niste
maščevalni, da niste v kalupih zahtev in ultimatov.
Zakaj je to zelo pomembno?
Ker nova vrsta, ki se ustvarja iz vseh vas, ne bo takšna kot je tukaj in sedaj.
Ker Zemlja, Zemlja vam polzi iz dlani. Vedno znova, z različnimi civilizacijami krpamo, kar
nekateri rušijo. Krpamo in ohranjamo, ker sami sebi dopuščate, da vam rušijo in odvzemajo.
(opomba: zmanjka luči na odru)
Ha ha, pa imamo malo romantike!
Kakorkoli. Kakor želite, lahko naredimo tudi premor. Bomo naredili malce premora, da Bom
lažje počakal, ker vidim, da nekatere je to kar malce »zrukalo«. Mhm. Nič takšnega! Jaz lahko
vsekakor govorim in v takšni ali v drugačni energiji.
(opomba: vrnitev luči, ploskanje)
Vesoljni obstoj je pravzaprav na novo postavljen. Vendar v Vesoljni obstoj izven galaksije,
v kateri ste, sami ne morete vstopati. Ampak vstopajo samo tisti, ki spreminjajo frekvenco
ljubezni, ki dobivajo frekvenco popolnosti. Tisti ljudje, tiste duše, tisti posamezniki, tisti
najlepši, spreminjate dih. Manj dihate. Manj vdahnete. Morda več izdahnete. Tudi s
pomočjo pranskega duhá lahko prestopate v višja stanja.
Vi skozi gradnjo zmorete dvigovati energijo v takšni popolni energiji, da zmorete celo
prestopati v svet ali v Sveti prostor, ki je tik pod ovojem zemeljskega neba.
Zemlja je vakuumsko ali le še deloma vakuumsko zaprta.
Zakaj deloma?
Ker so določeni prehodi narejeni, kjer Zemlja popušča. Tako kot Zemlja navzven popušča v
ovoju, popušča zaradi tega, kar se dogaja znotraj nje. Ko Zemlja poka v sami kompaktnosti,
poka tudi ovoj. Enako spodaj, enako zgoraj. Enako znotraj, enako zunaj. Tako se dogaja.
Tako se ruši ali preoblikuje.
V zunanjemu predelu pa so različne civilizacije, katere le deloma poznate.
So civilizacije, ki so zgrajene v popolnosti in v popolni podobi, kot ste bili vi, čisto sami. V
Izvoru. Kot Sem Jaz. Kot so mnogi, ki jih morda tukaj ne poznate. A na planetu Zemlja živijo
kot srčni, kot predani in povezovalni.
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Tisti, kateri se ne ukvarjajo z duhovnostjo in so, Bom dejal, sila redki, a se najdejo, so tisti,
ki imajo globino modrosti v očeh. Tisti globoki modreci, ki ne meditirajo, ki se ne
preoblikujejo, ampak samo so. S popolnim v védenjem in zavedanjem, z niti malo trohice
grabežljivosti nečesa, kar ni njegovega, zmorejo v sebi prebujati in graditi takšen diamant
in ga celo morda vrtinčiti.
Nekaterim je celo na trenutke uspelo, da so oddajali signal in se povezovali v bitu, morda
celo z Menoj, morda celo z Virom, morda celo z Izvorom. Kakorkoli bi ga imenovali ali bi ga
Modrec življenja poimenoval, bi bil prav.
Vendar, zakaj vas je tako malo? Zakaj vas skorajda ni na Zemlji, ki bi zmogli sami prebujati
in graditi to energijo?
Mnogokrat Sem opazoval, Sem z radovednostjo iskal tisto nekaj, da bi posamezniku morda
kje kaj pomagal, ga premaknil, ga prebudil, ga osvobodil.
KLJUČ ODREŠITVE JE ODPETOST OD ZEMLJE
In veste, kje je ključ odrešitve?
Odpetost od Zemlje! Zemlje, Globine Zemlje, Teme znotraj njega samega.
Ko se posameznik odpne od Teme – ali znotraj sebe, po možnosti iz Globine Zemlje, kajti telo
je ujeto na plasti, tako kot čakre, ki jih poznate, so tudi čakre zgoraj, nad telesom. Tako kot
vrhovna čakra, ki jo do pred našega imenovanja sploh niste poznali. Kot globinska, globinska
čakra – ne Bom jo imenoval ali poimenoval, ker jo nekateri želite poiskati. Ampak Bom dejal
samo toliko:
Vaša avra gre v globino in diha na vašo plitvino. Če imate ogromno ljubezni v globini, je vaš
zapis izpraznjen ali zelo prazen, pomeni, da je spodnja točka avre najnižja točka, kjer
oddajate lesket. Kar pomeni, da ste kot utež, ki vas nekako giba in vrtinči notranja
središčna spirala in je to vaša najnižja točka, kjer se lepota ljubezni ujame in razdaja za
vsakogar.
Najnižja točka bi navidezno lahko izgledala kot diamant znotraj vas. Najvišja točka izgleda
kot zlata energija. A ni zlata, ampak tako zelo kristalno zlata, da se preliva svetloba iz zlate
v kristalno.
To čakro ne morete dosegati kar sami, kakor bi si želeli. Zakaj?
Ker je to vrh bitja, ki je povezano z najnižjo točko globine ali plitvine. Torej, s tistim
obtežilnim delom najnižje spodnje čakre, do koder posameznik izprazne zapis.
Tudi, če ovoj avre sega enako zgoraj v enaki globini spodaj, mu nič ne morejo narediti. Nihče
ne more nič vstopati, ker energija ovoja je prazna. Ovoj sam pa je kompakten in je najnižja
točka tista, v kateri je nekdo, ki raste tako navzgor, premika in jo prestavlja navzdol.
Najnižja točka se torej pretaka skozi središčno os navzgor in navzdol.
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Vendar, Jaz Sem prepričan, da nihče med vami ne želi polniti spodnje točke in se
povezovati s spodnjo točko, razen nekaj posameznikov, ki želijo biti posebni zvončki,
posebni cvetki, ki želijo delati s peklom, morda z magijo uročevanja. Ha ha, tisti pa
dejansko zasnovnika obrnejo na glavo in se tisto, kar je zgoraj, počasi pretaka v globino
spodaj, se prazni zgornji del telesa. In ko se z dejanji zapolne prostor zapisa in se ga
prezapolni v spodnjemu delu, ima to bitje, ki nastane, pravico vdahniti in preplavi in
zajame vse in vsakogar. Tako Svetlobo kot telo, kot vse, ki so sodelovali s posameznikom.
Temu se pravi žrtvovanja za celo življenje, morda za celi obstoj.
Vendar, če se je kdaj komu to zgodilo tudi v davninskih obdobjih, nič takšnega!
Če ste v temu življenju morda prestopili ta zapis, te skušnjave, ta zla uničevanja ali energijo
uročevanja, imate celo možnosti in priložnosti, da zmorete celo sebe osvoboditi v točki
sijaja, kjer osvobajate lahko tudi svetlobna bitja, ki ste jih žrtvovali ali so jih polovili temni,
najnižji.
Vendar, danes ni ta tema ali ta tematika.
Vrnimo se na vaš diamant.
Ko se energija vaše ljubezni, ki je brezmejna, saj ne poznate zlobe, saj ne poznate
škodoželjnosti, saj ne poznate zavisti, tudi ljubosumja ne, kajneda? Vi ste namreč popolna
bitja! Dajmo, recimo temu tako. Popolna bitja, ki zmorejo diamant vrtinčiti in postaviti z
dejanji tako močno v popolnosti, da lahko zasnovno telo zapolnite s to energijo.
Tedaj oddajate ljubezen na vse smeri.
Takrat se vam zna dogajati, da vas morda celo kdo poskuša pretentati, se na vaš račun
okrepčati. Morda boste celo kdaj, tu in tam, dobili občutek, da pa morda, da le morda pa
se vam godi krivica, ker vas izkoriščajo.
Vendar, pomembno je ozavestiti to! Vendar, pazite, da ne padete v fazo, da se sami sebi
smilite. Razlika!
Ko se sami sebi smilite, postajate ubogi jaz! Lahko postanete igralec. Pazite, da se ne
ujamete v lastno znamko vsegá!
TEHNIKA: KAKO SE OSVOBODITI UJETOSTI IZ KRINKE IGRANJA, PRETVARJANJA,
IZOBLIKOVANJA (posnetek 52:37)
Če se vam morda dogaja, da ste že ujeti v krinko igranja, pretvarjanja, izoblikovanja, naredite
sledeči trik:
Misli, se pravi, usmerite tako, da začutite
poganjajočo se energijo povezave, telepatije,
komunikacije ali višje zavesti. Se pravi, stanja teh
tipalk.
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Te tipalke na koncu začutite. Lahko jih samodejno postavite.
Tako, kot bi imeli rokice in jih lahko povežete na čakre dlani, na
fizične dlani.
Če samo misel usmerite v to, da se tipalke poveže in prisloni na
čakro, boste imeli občutek, da se vrašča v vas.

To energijo lahko medsebojno prenesete naprej, jo postavite pred sebe in
jo usmerite v sebe, v predel zasnovnika. V predel diamanta.

Iz vaših dlani se bo energija odbila in se pripela kot nitke na vaš prostor
diamanta.

Če je prazen, ne bo več prazen, ker se bo energija daritve povezala v središčno točko.
Če je malo že zapolnjen ali nalit ali okoli, da se vam dozdeva, da je premali ta diamantek,
lahko pogledate ali imate diamant okoli kot ovit s kakšno gmoto.
To je energija pretvarjanja. To je energija, ki skriva in zakriva tisto, kar ste; tisto, kar si želite
biti oziroma tisto, kar bi morali biti.
S to energijo pričnete dobesedno »razreževati«, kot bi rezali, kot bi praskali te ovoje ali to
gmoto, ki se je nalila okoli diamanta.
Ko delate to, znate začutiti energijo, ki se razliva v ozadju.
Pazite to!
Energija se razliva v ozadju, v prerezu in se spusti izza
ozadja. Zato znate začutiti toploto, pregrevanje.
In to je nekaj, kar obdržite.

Ko se energija pregreva, boste zaznali, kot bi se izza reber energija
poveznila v predel trtice. Kot bi se nitke medsebojno povezale v predel
trtice.
V predelu trtice obdržite to energijo taljenja in boste zaznali kapljice,
kot bi se tisto raztapljalo.
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Raztaplja se usedlina različnega predela, ki ste je narili, naredili, narinili ali nekako dali
nekam, kjer ne bi smela biti – na predel diamanta.
In pustite, da v predelu trtice teče navzven.
Znate morda celo začutiti, kot bi znotraj, v kosti, po hrbtenici, skozi hrbtenico kapljala
kapljevina navzven. Ali pa, zavisi od posameznika, ki ima to energijo narinjeno, zna tudi ob
trtici kapljati navzven.
Energija se zna prosto stekati navzdol, ven iz predela materije. Zato znate začutiti včasih, kot
bi bila rahla sluz, voda, kot bi bilo nekaj spolzkega. Ne obremenjujte se s tem!
Včasih znate celo zaslišati, kot bi nekaj kapljalo, pa morda ne boste več delali energije
taljenja, kajti proces se prične samodejno odvijati.
To pomeni, da boste sami sebe pričeli filtrirati, pretakati in izoblikovati.
To je bistvo vaše zmage, da iz sebe odstranite Temo. Da iz sebe odstranjujete tisto
najtežje.
Pazite to!
Kapljajoča se energija vam lahko pada ali polzi do predela nog. Morda do predela, morda
do predela gležnjev, morda do predela kolen ali pa čisto čisto do predela podplata. To je
tisto, na kar bodite pozorni!
Lahko se zgodi, da vam energija ob podplatu prične se stekati naprej, do središčnega prsta,
do predela sredinca in se zna okoli narinjati kot nekakšen šolnček. Kot bi bil nekakšen ovoj.
Tako kot bi dejali – drsalke. Kje so tiste stare, ki jih imate zavihane navzgor? Ali pa palčki, da.
Kot tisti palčki. Ali, nekatere plesoče plesalke imajo takšne šolnčke, ki so rahlo zavite navzgor.
Tako znate začutiti to energijo.
In kaj se zna dogajati?
Ta energija se zna stekati in ovijati okoli vaših predelov prstov. Zna
postajati topla, čutna in živa.

V nekemu momentu znate zaznati, kako pred vami začne nastajati gmota
energije.
Ta gmota energije lahko nastaja različno velika, zavisi, koliko imate te
usedline v sebi. V nekemu momentu in pri določenih posameznikih, zna
zrasti tako visoko, kot ste morda sami po fizični strukturi. Morda celo višje od
vas. Pustite, naj se steka.
Videli boste, pravzaprav, kaj ste imeli znotraj sebe.
To je proces. Morda nikoli ne boste uspeli v enemu dnevu. Morda boste uspeli v nekaj
dnevih, v nekaj tednih. Nekateri morda celo v nekaj letih.
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Ne omejujte se!
Pomembno je, da imate ta odtok navzven postavljen.
Ko se bo prenehalo to taljenje, ali pa boste morda še tu in tam, zaradi svojih starih vzorcev,
polnili prostor in ovijali diamant naokoli, se bo proces pričel odvijati že, ko boste samo
pomislili na energijo taljenja, se zna ta energija dobesedno stekati in raztapljati.
Več kot boste imeli slabih misli, slabih dejanj, slabih postavitev v zavestni fazi, bolj gosta
bo energija pred vami.
Vendar to bitje se ne bo zbudilo, dokler mu ne boste vstavili srčnega utripa.
TEHNIKA: KAKO OBUDITI BITJE IZ NAŠIH USEDLIN, VENDAR LE TAKRAT, KO IMAMO OBČUTEK,
DA SMO GA PRERASLI (posnetek 1:00:44)
Ko boste imeli občutek, lahko čez pet let, lahko čez deset let ali pa nikoli, da boste imeli
občutek, da ste postali boljši in najboljši, lahko preprosto pogledate njega in ga obudite.
Kako bitje obuditi?
Se pravi, nitke, ki jih imate pred seboj, se pravi, ki jih
povežete, se pravi, iz teh tipalk, ki jih prenesete pred seboj,
da se sprosti povezava na predel reber in se spušča navzdol
po trtici.

Ko se spusti ta kanal, energijo dlani povežite tako, da
najprej z mislimi povežete na trtico, da zaprete kot bermud,
kot bi spredaj naredili bermud.
Zaprete prostor.

Ko čutite, da ste trtico zaprli, da ni več odtekanja, lahko
energijo dlani obrnete na to bitje in se celo naslonite nanj.
Lahko ga boste morda celo začutili kot fizično dokaj gosto
energijo.
Lahko, da jo obudite, če jo želite. Kako ga obuditi?
Tako, da energijo dlani, tega vsegá, date samo na predel
njegovega srca.
Torej, to je bitje, ki gleda v vas. Ne od vas. V vas. Kot bi si
gledali iz oči v oči. Na to ne pozabite!
In je njegova leva stran srce.
Ko vi daste dlan na to, boste začutili gibanje njegovega srca.
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Če ste vi boljši, bo v temu tehtanju energija bitja dobesedno se polegla in ga bo bitje,
dobesedno, kot bi ga dali spat. Se bo polegel sam in počasi potonil, kot vosek, kot teža
kamenine ali rudnine. In bo od vas dobesedno izparel.
Če se v takšnemu gibanju tehtanja, se pravi, ko mu obujate srce, pride do točke, da ne bo
polegnil, ampak, da se bo morda celo upiral pomeni, da dokler boste imeli dlani tam, bo to
bitje živo, bo gibalo, se bo nekako odzvanjalo na vas, pomeni, da ga niste še prerasli, da
imate še nekaj, kar ni dobro in se hrani iz vas.
Torej, spreminjajte svoje vzorce! Spreminjajte svoje poglede!
TEHNIKA: KAKO ODSTAVITI BITJE USEDLIN (posnetek 1:03:54)
Kako ga odstaviti?
Zelo preprosto!
Če ne boste več hoteli nadzorovati sebe, ali ste tista ljubezen diamanta ali
ne, preprosto to bitje ali to gmoto energijo samo obrnete okoli. Tako, kot
bi ga zasukali.
Kot tistega Sanjskega duhá, ki ga povlečete navzven, premaknete navzven
in ga naslonite na sebe. Se pravi, ko obračate silhueto, enako je tukaj.

Bitje ali kip samo obrnete, da gleda proč od vas in da mu gledate v
hrbtišče.
Se naslonite nanj in ga poležnete na tla.
To bitje bo ravno tako potonilo, ker bo šlo skozi pljučni, njegov predel
energija in ga bo odmaknila od vas.

Ampak, to pomeni, da nimate več primerjave, kakšni ste, v kakšni sestavljanki ste. Zato to
naredite takrat, ko čutite.
Če pa se zgodi, da je to čisto mali šolnček, da je to čisto mala energija tega bitja, čisto
spodaj, spredaj, malo ob kolenu. Če vas ne moti, pustite jo. Ker v nekemu momentu se
raztopi čisto sama.
To pomeni, da se proces čiščenja, luščenja ali odmikanja zgodi zaradi vaše rasti. Zato ker
prebujate ljubezen. Ker prebujate in shranjujete in ustvarjate ta diamant.
SKOZI DIAMANTNO ENERGIJO POSTANEMO SOČUTNI DO VSAKOGAR
Diamantna energija je torej najmočnejša energija, skozi katero vi postanete – pazite to! –
sočutni do vsakogar. Ne samo do sočloveka. Ne samo do živali. Ne samo do rastlin. Ampak,
do celostnega vsegá.
Kaj pa je celostno vse?
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Tudi zrak, eter, ki ga dihate. Ki ga ne dihate samo vi, čisto sami, ampak tudi drugi.
V etru zraka, v etru energije so duhovi. Duhovi pa so spomini. Morda celo od vas, od vaših
prednikov, od vsegá, kar je. Kajti, dokler, dokler se njihova energija ljubezni ne napolni v
takšni meri, da zmorejo oditi, ravno tako so ujeti v istemu etru kot vi, čisto sami.
Zato ta ciklus povezanosti z vsem, z vsakomur je tako zelo pomembno.
Zelo pomembno pa je dejstvo. Sedaj ko veste, ko razumete diamant življenja ali diamantno
energijo znotraj vas kot najbolj popolno energijo, tudi razumete, zakaj je Bog tako zelo
potrpežljiv z vami. Zakaj je tako zelo Energija Izvora potrpežljiva z vami. Sedaj razumete,
zakaj so vsa Bitja Svetlobe tako zelo potrpežljive z vami. Ampak nič ne zahtevajo. Nič ne
zahtevamo in ničesar ne pričakujemo. Samo Smo.
Sedaj pa se vi postavite v vlogo Nas, Tistih Zgoraj.
Ali bi vi zmogli, če bi gledali sami na sebe in bi čuvali sebe, ali bi zmogli vi biti do sebe tako
zelo strpni, potrpežljivi in popolni? Da ne bi nič naredili, ampak, da bi dopustili! Bi bili
zmožni obdržati energijo Ljubezni v takšni energiji harmonije, ko bi morda nekdo kaj na
Zemlji zahteval od vas?
Zakaj vam to prišepnem?
Ker se na podlagi vaših misli zgodi nekaj zelo senzibilnega. Vi izgubite namreč stik z Nami,
stik z vami, če ste Zgoraj.
Zakaj?
Ker se vaša jeza ne istoveti z ljubeznijo. Ker se vaš strah ne poistoveti z Višino, ampak se
energija, ki bi morala biti Zgoraj, preprosto spušča navzdol in se zapira znotraj, v predel
kateregakoli dela – morda zatilja, morda medenice, morda vratnega predela ali pa same
globine.
Ko ste vi naravnani v ljubezni, v harmoniji, vas ni strah, ker čutite, da ste povezani z Nami.
Kaj pomeni povezanost z Nami?
Vi ne rabite povezave s samim Vrhom. Vi ne rabite povezave z Menoj. Vi ne rabite ničesar
od tegá, ker ste sami za sebi najprej dovolj.
To pomeni, ko ste v harmoniji, ste v povezavi z diamantno energijo znotraj sebe, če jo
seveda imate.
Diamantna energija pa se odzvanja in se pretaka. In najprej potuje do vrha temena, se
razliva ob sencah navzven in maso ljudi premikate naprej. Torej, ne plansko. To je ne
plansko!
To pomeni, da vi na nezavedni ravni delate nekaj, kar čutite. Ne kaj morate, ker se nekaj
pričakuje, ampak se samo steka in samo ste. In naenkrat postanete milostni do vseh.
Naenkrat ne poznate udarcev. Ne poznate več ultimatov. Ne poznate nikakršnih zahtev.
Ampak samo še dihate.
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Ali tisto nekaj diha z vami in je v kolektivni vesti in zavedanju povezan z vami ali pa ne. Zato
vaša bodočnost temelji prav na tem – na popolni energiji Najvišje Ljubezni.
In samo tisti, ki boste v takšni harmoniji medsebojne povezanosti, kolektivni zavesti, z
diamantno energijo prepleteni in boste drug drugega potiskali v povezavo te mreže
Življenja in nikoli smrti, boste prestopali v višjo dimenzijo, v katero želite tako željno preiti.
Ampak, vsaka višja dimenzija, vsaka višja plast, tako nekako jo imenujete pri vas doma ali
v temu svetu, v kateremu se nahajate, pomeni, da je potrebno biti še boljši! Vendar, ne v
tehtanju!
»Jaz sem pa boljši! Jaz več znam!«
Ne! V dejanjih! V tistem, kar ste.
To pripelje vas v harmonijo zavedanja, ravnovesja in popolnosti.
POMEMBNO JE, DA SLEDIMO SVOJIM SANJAM
Ali si lahko mislite, da v življenju ne rabite nobenih doktoratov. Da v življenju ne rabite
ničesar, da bi lahko bili predani ali popolni v tistem, kar želite biti.
Ker tudi tisti, ki se morda težje učite ali ste se težje učili in ste sanjali, da bi bili morda – sedaj
Si Bom izmislil – zobozdravnik. Verjemite, če imate dovolj veliko ljubezni in želje, da bi se
naučili, ste lahko priučeni, ker začutite, ker dihate, ker imate občutek, ste zagotovo lahko
desetkrat ali tisočkrat bolj srčni, bolj predani, bolj povezovalni v delu, katerega imate.
Vse se dá naučiti. Tam, kjer je volja, tam je pot.
Zato naj vas nihče, nikoli ne ustavi v vaših sanjah! Morda ravno ne boste delali na zobeh
človeka. Boste pa morda delali na zobeh živali – kdo ni vedel, kam vas zanese pot?
Sanje. Naj vam nihče ne ukrade sanje! Tiste globoke sanje delajo čudeže. Tisto nekaj, kar
se nikoli ne izgovori, ker se bojite posmeha. Ker se bojite, da vas bodo izsmejali, poteptali,
pomendrali. To je vaša ključna točka, vaša ključna zmaga do odrešitve v Nebo. Do
odrešitve iz pekla!
Zakaj vam to tako zelo opevam?
Zato, ker določeni posamezniki na Zemlji so malce bolj drzni v slabo. Mnogo več pa je
takih, ki ste posamezniki, ki ste dobri, ki ste srčni in ki zmorete medsebojno združiti moč,
dvigniti sebe, dvigniti druge, naravnati energijo tako visoko, da zmorete zrušiti Temo.
KAJ JE VERA?
Bodite pozorni!
V času neravnovesja in strahu vam nikoli in nikdar niso zmogli odvzeti vere.
Kaj pa je vera?

18

Ko človek najbolj trpi, postane najbolj ponižen, najbolj pohleven. Ko ga vsi najbolj tepejo,
ko vsi najbolj mendrajo, ko vsi najbolj teptajo, ko človek ne more več in pade, ima le dve
možnosti: ali dokončno obleži ali pa naredi, tako kot Naša Mala Lana – se pobere, vstane in
pogleda kogarkoli v oči. In znova trpi. In vstane in leseni. In vstane in iz Teme izbeza
najnižje Zlo in se sooči z njim. Vendar, vera v Boga, vera v tisto nekaj najlepšega, Izvornega,
dela čudeže.
Vera v tisto nekaj, od koder ste kot iskra, kot ljubezen, kot popolnost je tisto nekaj, kar je
ljubezen.
Zato lahko Boga, ime Boga, naziv Boga preprosto zamenjate z Izvorom ali pa preprosto s
Popolno Ljubeznijo. Najmočnejšo Energijo vsegá.
Zakaj Sem vam prišepnil ta primer?
Ko izbezate najnižje zlo, najnižjega sovražnika, najnižjo temo pred seboj, lahko premagate
njo le z ljubeznijo.
Ker ko nekdo tepe in tepe in tepe in tepe in TEPE in TEPE, lahko v nekemu momentu dojame,
da ne more zrušiti.
In kaj lahko Tema naredi?
Se spremeni? Se odmakne? Ali pa preprosto je več ni.
Se spremeni, ker mu dajete vzgled! Ker ste mu vzgled! Ker ste jim vzgled! Ker ste vsem v
globini vzgled.
To pomeni, da je vaša naloga biti ljubezen, da spreminjate Temo.
Tema, dokler ste vi živi in gibljivi, dokler imate vero v sebi, nikoli in nikdar ne bo premagala
Svetlobe. Svetloba bo v temu momentu vedno zmagovala nad Temo! Vedno!
Zato vedno poglejte na to – ko je najtežje, samo bodite. Vdahnite. Nič hudega, če trpite.
Obstojite. Ne klonite! Stojte! Poglejte v nebo. Vdahnite modrino neba. Naj vam tečejo
solze. Nič ni narobe, ker se duša prazni.
Poglejte v nebo in zrite v nebo. Od srca prosite. Iz globine naprosite in uslišalo vas bo
Nebo.
Takrat se Nebo zliva preko diamanta, preko diamantne točke. In tudi Tisti, ki so Najvišji od
Najvišjih zmorejo preiti do vas. Ker le diamantna energija jih zmore pritegniti, če seveda si
želijo prav to.
Torej, nič ni nemogočega. Vse je mogoče.
A ne v tekmovalnosti, da boste dokazali drugim! Postanite to, kar v Izvoru ste.
Naj vas ne zlomi nobena bolečina. Naj vas ne zruši v temu momentu do takšne točke, da ne
zmorete več.
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Ko ne zmorete več, počijte. Obležite. Vendar, stisnite pesti. Poberite se. Vstanite. Vdahnite
in si recite: »Jaz zmorem spremeniti! Jaz zmorem spremeniti vzorec. Jaz se zmorem
odmakniti.«
Ne rabite, da vas kdo tepe po licu. Ne rabite biti »takozvani« Jezus, ki nastavi po religiji eno
lice. Dajte še drugo lice! Ne rabite tegá! Ha ha, lahko preprosto le vstanete. Vdahnite. Se
obrnite. In pojdite.
Vse je v vaših rokah!
Na Zemlji niste za to, da trpite. A trpite samo toliko časa, dokler želite! Dokler sami
dopuščate! A ne recite zato, ker nimate denarja! Ne recite, da boste vztrajali, ker nimate
strehe nad glavo. Ne recite, da nimate službe! Ne recite, da nimate družbe! Ne recite
nobenega izgovora!
Ker tisočletja nazaj, ko ste bili še brez služb, ko ste bili še brez denarja, ko ste bili še brez
luksuznih domov, ko se niste vozili s Ferrarijem domov, ste živeli in preživeli, ker vas je Mati
Narava ohranila. Ker ste imeli vse, kar ste rabili. Sebe!
V temu času pa klonite zahtevam drugih. Ne delajte tegá, ker boste vedno bolj nesrečni. In
namesto, da bi polnili in prebujali diamant življenja, ugonabljate sebe in praznete diamant.
Torej, od danes dalje, če vam bo kdaj hudo, če vam bo kdaj gorko prišlo, pomislite samo na
listič daritve, ki ga imate znotraj samega zasnovnika. Poglejte, kam se je narinil. Poiščite
ga! Ko ga imate znotraj, ga samo začutite. Kot bi ga hoteli prijeti. Kot bi se ga želeli
dotakniti. Boste čutili razbremenjevanje. Rabite to!
Ampak, naj vam bo to le smer, le pot, kam si želite in tja tudi hitite.
Jaz bi predlagal malce premora, malce prediha in se potem znova vrnemo nazaj med vas.
Uživajte v temu času vašega počitka.
Jasara.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Samo še trenutek prosim. Mhm. Jokono.
Takole. Sedaj je čas nadaljevanja. Čas nekakšnega razglabljanja. Drugi del je, skratka,
namenjen vam. Tako, da, znova lepo pozdravljeni med Nas, pod Nami, za Nami. Kakorkoli že.
Morda upamo, da boste morda tudi kdaj pred Nami, kar bi bilo zelo krasno in fantastično.
Tudi takšen čudež se lahko zgodi, če bi morda Mi nazadovali. Vendar, do tega neskončnega
časa, popotovanja, raziskovanja ali preoblikovanja – do tega nikakor ni prišlo.
Tako, da, znova vam Bomo morda natrosili kakšno drobtinico več, drobtinico manj, glede na
to, koliko rastete, koliko zorite, koliko vam primanjkljaja se ustvari v nekakšnemu
sestavljanju vsegá. Takrat dodamo prav tematiko, ki, kako bi lahko opevali? Kot »zafiksira«
tisto, kar ste nekako zgradili do določenega trenutka.
Znova bo ta drugi del popolnoma Moj, v Mojemu pogledu. Seveda, z vso to množico Mojih
privržencev. Kar nekaj jih je. Malce težko bi po vaših številih sploh prešteli. Tako, da, Moje
nekako najljubše število je neskončno, sijajno ali neskončni sijaj. Zakaj bi imel prav to številko
najrajši? Zato, ker od trenutka, kjer oko ujame energijo, pa vse do trenutka, kjer se energija
razblini, tam nekje v daljavi, tam se konča tisto število. Toliko Nas je. Tako med Nami, z vami
in z vsemi tistimi, ki so pod Nami vsemi.
Drugi del je čas vprašanj, tako, da Bom kar nekako poskušal vzpostaviti povezavo še z
nekaterimi, ki so se malce kasneje pridružili. In kar izvolijo s prvim vprašanjem na površje.

»Hvala. Prvo vprašanje se glasi takole:
Kakšna je razlika med diamantno energijo in zlato energijo?«
Zlata energija je ravno tako energija frekvence ljubezni ali predanosti, povezovalnosti,
vendar ni kompaktna.
Diamantna energija pa je kompaktna. Diamantna energija ustvarja osnovo za osrčje telesa
bodočega duhá.
Zlata energija pa ustvarja energijo miline, čutnosti in naravnanosti, ki se prepleta in
postavlja.
V nekemu momentu se bosta zlata in diamantna energija povezala. Vendar, zagotovo ne v
času človeškega duhá! Morda eden, dva, morda trije, da bodo uspeli. Vendar, si ne upam
napovedati kaj več od tegá.
»Kako vedeti, katera pot odmika iz ujetosti je prava?«
Vedno, ko se nekako duša človeka ujame v to, da bi se rada odmaknila ali pobegnila, je
vedno pomemben tisti trenutek, ko začuti, da noče, ne zmore ali, da enostavno ni
pripravljena več na tisto nekaj, da bi bila v vlogi podrejenega položaja.
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Človek človečanskega časa ima enega najtežjih programov, ker je suženj, sluga vsakomur.
Vera vas je nekako zacementirala v kontekstu, da je vsak človek dolžan postaviti svojo ramo,
svojo podporo, svojo oporo, sam sebi, drugemu. In tako ga uči in postavlja v podrejeni
položaj, ker zahteva in pričakuje. Kar ni bilo izpolnjeno, pa so s silo, nasiljem izpolnili in
zapolnili.
Vendar, v resnici pa vedno pomagamo drug drugemu, če tako čutimo. Takrat ni pomembna
beseda: »Ali rabiš? Ali ti? Ali ono?« Preprosto samo si. In to je osnova vsegá, kar popotnik
popotovalnega časa naj bi upošteval, sledil svojemu srcu.

»Ali lahko poveste kaj več o tej Roži življenja? Kaj je to? In kako deluje?«
Roža življenja se ustvarja iz energije povezovalnosti.
Ko se energija, se pravi, nekako – kako naj po vaše, preprosto opevam?
Ko se poveže energija duhá misli, čutenja in
vsegá, se na različnih nivojih cevi medsebojno
povežejo.
To pomeni, da ste tako kot tipalke.
Ko se tipalka na tipalko poveže, se povezuje
človek na človeka.
In ko energija teče, se pravi preko tipalk, se lahko tudi polovi vsaka misel.
To pomeni, ko nekdo nekaj razmišlja in misel ne realizira, ali jo ni pripravljen ali zmožen
realizirati v tistemu trenutku tistega sijaja, energija preprosto teče po teh ceveh med ljudmi,
med živalmi, med rastlinami oziroma med energijami, ki je ustvarjena.
To pomeni, da nekdo misel polovi in jo realizira.
Drugače pa Roža življenja se v bistvu v različnih nivojih lahko ustvarja. Lahko jo ustvarjate
preko srca, v različnih postavitvah.
Torej, če se preko srca povezujete, se na določenih ravneh lahko ravno tako povezujete.
Vendar, to tematiko bi lahko nekako razpredel na malce večjo širino. Vendar, glede na to, da
Smo danes odpirali Rožo življenja oziroma telepatijo, povezave teh cevi, se Bom usmeril
danes ali ta trenutek prav na to.
Kadar se misel na misel poveže, se pravi, se ustvarja vez med vsemi.
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V središčni točki, se pravi, vrh temena, je pravzaprav točka, kjer se
povezuje energija navzgor.
In ko iz vrha navzdol gledate, vidite, da se na temenih odebelijo spojke,
kot bi se nekako povezovale energije.
In tako izgleda narisana Roža življenja ali Roža misli.

Ko Rožo misli povežete naprej, se pravi, skozi to, odboj,
se poveže v ta diamantni spoj.

Diamantni spoji se medsebojno povezujejo na drugačnih ravneh, na neki drugi stopnji. Ne
na nižji! Ampak, saj veste, višji kot ste, nižje gresté. In središčna točka diamantne vezi je vez
življenja ali osrčje, kjer lahko postavljate, preoblikujete in skreirate.
Diamantne energije se medsebojno zmorejo povezati znova naprej. Vendar, do tega časa
skorajda ni bilo aktivacije te energije.
Je aktivacija energije srčne vezi, se pravi, kjer se po srčnih energijah
povezujejo in se ravno tako na predel na predel temena, vendar, rahlo
pod temenom, na predel češarike. Ta srčna energija nekako odzvanja. In
se po enakih linijah razpleta znova naprej in znova nazaj.

Roža življenja je ena izmed najimenitnejših povezav. Tako Smo jo nekako tudi dopolnjevali.
Zakaj?
Ker je to kreacija. Kreacija vsega, kar čutite, kar ste v globini znotraj vsegá.
Če v Rožo življenja ali v vse to dajete ljubezen in ste ljubezen, bi na svetu Zemlja ali planeta
Zemlja bila nekako rajska pravljica.
Ker pa nekako praznina diamantne energije niti ne zaživi oziroma je praznina in iz diamantne
energije ni nič, ker ni, v času življenja, bilo ustvarjeno nič po strani ljubezni, se pravi, se pa
lahko ta energija ali praznina odbija v nasprotni pol. Tako nekako nasprotna plast, nižinska
plast se ravno tako lahko povezuje v spodnjo Energijo življenja. Kar pa pomeni sledeče:
Kadar diamantne energije niso polne, ampak so prazne in se
zapolnjuje spodnji del, pa energija, se pravi, se steka namesto
v odboju navzgor, v teme, se povezuje v spolovilo oziroma v
spodnji predel, da Bom pravilno prevajal, kot orgazem, kot
energija spolnosti in manipulativnosti.
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Spolnost je pravzaprav tanka linija, kjer lahko preskočite v drugi čas, kjer lahko
preoblikujete drugi čas, kjer lahko sebe povežete v božanstvenem obdobju preloma ali
kreiranja. Ali pa manipuliranja!
Kadar nekako notranjost notranje energije, se pravi, se prične manipulirati spolna energija v
prodajo, v barantanje, v ponižanje, v suženjstvo, v služenje, česarkoli, perverznega,
nizkotnega, kjer na račun nekoga drugega nekdo bogati in drugega uničuje, se namesto
diamantne energije spodaj ustvarja utež globine, Zemlje in globočine.
Tako se v temu predelu, pod spolnim predelom, nekako naredi odbojna
energija, ki teče v globino, do najnižje točke čakre.
Ta najnižja točka čakre ali spojka med ovojem in med izven zunanjim
delom, se pravi, je točka, kjer se odpira kanal, kjer podzemlje tudi prehaja,
vstopa, manipulira ali manevrira.

Ljudje, ki uporabljajo spolnost v namen balansiranja, da bi UNIČEVALI, se vedno odpirajo
navzdol.
Ljudje, ki uživajo v spolnosti, v raznoraznih užitkih in jim je to v veselje in ne v
obremenitev, se pravi, kjer spolnost popestrite, da vam postane spolnost užitek, zabava,
se pravi, kjer je ta zdrava harmonija, se pa energija odzvanja navzgor.
Se pravi, le tam, kjer je UNIČEVANJE, se odpira navzdol.
Sila redki so, v temu prostoru. So pa dokaj pogosto tisti, ki so izven tega prehoda ali teh
dobiti dvorane.
Tako, da, Rožo življenja ohranjajte v ljubezni in s tem boste dobivali tudi energijo Vira,
povezave Zgoraj in vsi nadaljnji deleži se po plasteh v neskončnosti dopolnjujejo, povezujejo
in tudi preoblikujejo.

»Ali lahko tudi otrokom pomagamo s to tehniko preko cevi, iz temena in kako?«
Vsakomur lahko pomagate, če prebudite to energijo.
Ta energija, se pravi, ko se od
diamantne zmesi ali gmotne
energije iztoči las navzgor, se v
temenskemu delu razlije nekako na
predel teh tipalk. In po notranjosti,
se pravi, po teh laskih, se steče
energija naprej.
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Pomembno je, da takrat zaznate ali pomislite na otroka, na njegovo »tipalko«, Bom dejal
tako – tipalko ali povezavo. In ko se začuti povezava iz ene strani – ne rabite dveh povezav,
lahko le eno, tako, kot Smo v prvemu delu tudi opevali, na primer, iz leve strani spustite
lasek direktno v samo povezavo osebe, katerekoli. Ali otroka, drugega, starejšega, krvno
vezanega ali kogarkoli.
To pomeni, da takrat energija steče v njegovo cevčico in po njegovi notranjosti do
njegovega temena in znova naprej, na drugi tipalki, znova ali cevčici navzven in se tako
prosto lahko prepleta naprej.
Škodovati ne morete.
Torej, ljubezen je najmočnejša energija, kar pomeni, da, ko energija steče skozi cevčico v
predel njegovega zgornjega dela temena, se energija avtomatsko zgosti, zvrtinči in aktivira
spodnji del. Kar pomeni, da prične prebujati globino njegovega diamanta.
Takšen proces se lahko odvija tudi na nezavedni ravni, zato včasih lahko zaznate pritisk v
predelu senc, ko imate občutek, da vas bo razneslo. Takrat ste lahko ravno tako vpeti v
kolektivno raven te energije.
In le na to se osredotočite, da začutite spojko, povezavo teh cevi. Da začutite energijo
laska iz te diamantne energije. In to je tisto, kjer se potem proces odvija samodejno.

»Ali to tehniko uporabiti tudi, ko te drugi potegnejo v karmični zapis in se soočaš s
trenutki, ki so ti v davnini že delali težave?«
Diamantna energija se najmočneje ustvarja v temu življenju, v tistemu, kjer ste živi in gibljivi.
To pomeni, da karmične vezi ustvarjajo tudi drugi.
Karmična vez ali karmična usedlina je namreč energija spomina, ki jo vsekakor lahko
preoblikujete tudi z diamantno energijo.
Kajti ljubezen, rast, nad-rast ali razvoj na višjo stopnjo, vsekakor vpliva tudi na to, da lahko
prerastete vzorec, da prerastete sovraštvo, da prerastete nekaj, kjer, čemur sledite v toku
lastnega gibanja.
To pomeni, da, kadar so karmični zapisi, običajno sodelujejo in funkcionirajo čisto druge
energije. Ta energija vas največkrat obremenjuje ali obtežuje s tem, da ste potrpežljivi,
vendar nikoli v svojo lastno škodo.
Takrat prav začutite, ko je karmični ciklus zaključka, da se znotraj vas naredi eksplozija,
prelom, preboj in da enostavno sprejmete neke odločitve, za katerimi trdno stojite in ne
izstopate nazaj.
Ta proces se lahko odvija tudi samodejno, ne glede na to, ali je karmičen zapis ali ne.
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Karmični zapis namreč govori le o dejstvu, da ste nekaj na bazi Zemlje ali življenja že
ustvarjali, kar pomeni, da ste se skozi življenja že prepletali in ste že poznane duše v dobrem
ali slabem.
Vsekakor pa je pomembno, da vedno poslušate sami sebe.

»Kako naj se ne počutimo nevredne, krive in polne sramu, ko se soočamo s svojo Temo?
Kako naj skočimo v ta prepad, na krila brezpogojne ljubezni?«
Marsikdo se sooča z lastno Temo. Lastna Tema je kreacija lastnih dejanj. Lahko iz tega
življenja, iz davninskega življenja. Lahko iz deleža, ki je ali pa, ki tvori telo, morda okostje,
morda ožilje, morda vodovje, morda kaj drugega. Zavisi, v kateremu deležu segmenta ste
nekoga pridobili, ste se morda zavestno odločili, da mu boste pomagali in ga ne iztirili iz
tega življenja. To pomeni, da ga boste prevzgojili.
Največkrat pa je Tema reptil znotraj posameznika.
Se pravi, nekateri zmorete ali ste že uspešno odstranili tudi te reptilske zasnovke v malih
možganih, da se odstrani to bitje manipulacije. Vendar, v nasprotnemu delu je potrebno tudi
graditi sebe.
Vsekakor, lastno Temo nadgradite z lastnimi dejanji.
Se pravi, stopite korak ali dva nazaj v postavitev, kjer vsako jutro sebe pogledate v obličje,
v zrcalo. Se morda pogledate in si prišepnete: »Danes bo lepi dan! Danes sem popolna!
Danes sem popoln! Danes bo lepo! Danes bo tako.«
Kot bi se pohvalili.
Tudi, če je kakšna brazda, tudi, če je kakšna gubica. Tudi, če je kje kakšna kilica preveč, se
pošalite: »Nič hudega! Naj bo kakšna kilica za hude čase!«
Dajte si vzpodbudo! To je bistvo!
Kajti, skozi to vi spodbujate bitja, ki gradijo telo. Energija telesa pa je spomin telesa
davninskih bitij.
Morda pa ste bili v času Rima, ko ste se prenažirali, ko ste imeli bruhalnike, ko ste kipali in se
razkipavali po dolgem in počez? Tako, da, zavisi, kateri delež ste imeli? Morda imate tudi
zato lahko kakšno kilico preveč.
Vendar, saj veste.
Obdobja. Spomini navzgor, navzdol. Tako pač teče to vaše življenje.
Bistvo vsegá pa je, da v vsakemu deležu najdete pozitivno postavitev. Ne karajte se! Ne
grajajte se! Ampak se rajši pohvalite. Vzpostavite in se pohvalite, če ste kaj dobrega
naredili!
Ampak, ne bodite zaljubljeni vase, da sedaj pa je to nekaj, kar ste naredili! Da je to že nekaj
najbolj popolnega. Da ste že skorajda v moji liniji!
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Bistvo je, da opazite in da ste to naredili iz srca!
Če niste naredili iz srca, ste tako naredili korak nazaj! Zakaj?
Ker boste v naslednjemu trenutku že nekaj pričakovali, zahtevali ali pa želeli.
Torej, brezpogojno ljubezen vzgajate v sebi! Brez pričakovanj je ta brezpogojna ljubezen ali
ta popolnost!
Tako, da, samo korenite spremembe in tisto, kar je najboljše za vas naj postane del vas,
postanite vi, čisto sami. To pa je nesmrtna Ljubezen, ki je večna in izrine Temo iz notranjosti,
ker jo preoblikuje.

»Ali vaša tehnika pomaga tudi, če ti srce dušijo bitja Teme?«
Kadar bitja prehajajo iz zunanjosti in vdirajo na posameznika, vsekakor ta energija, ki jo
vzpostavljate, lahko iz tega diamanta, ali iz prahu ali iz gmote, se pravi, jo lahko prelijete v
zgornjemu delu.
TEHNIKA: KAKO IZ TELESA IZGNATI ALI TRANSFORMIRATI VDIRALSKA TUJA BITJA (posnetek
20:49)
Ko se energija kot las aktivira navzgor, do temena in se spusti navzdol, v predel senc in v
predel cevi, vi lahko naredite sledeče:
Se pravi, da cevi skupaj zaprete, da naredite kot krog. Da energijo iz
cevi, tega obronka ali kroga, tokokroga, kakorkoli ga že opevam, je
pravilno, spustite prašino njene sestavljanke navzdol in se bo nekako
naredila zavesa okoli vas.

Znotraj boste zaznali, kako močna energija lahko transformira in izžene oziroma drugače
vibrira in zapolnjuje rane, ki se lahko povzročajo iz strani tujih bitij, ki so vdiralski.

»Ali lahko poveste še kaj o moči volje v povezavi z ljubeznijo?«
Volja je – kako naj jo opevam? Nesmrtna?
Volja je moč. Moč je tisto nekaj, kar je v povezavi kot sledilno, z vztrajnostjo, s
potrpežljivostjo, z energijo predanosti.
Energija volje ali moči je nesmrtna.
To je tisto, kjer vam nekdo pravi, ko padete: »Poberi se! Vstani! Zmoreš! Ustoliči se!« Nekdo,
ki te pobere in ti da moč. Ti da voljo!
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Le kdo bi to bil?
Vaš instinkt!

»Velikokrat omenjate, da je nekdo Nebeški ali Podnebeški tip. Ker dostikrat omenjate
Nebo, nam, prosim, povejte, kaj je to Podnebo? Kdo določi, kateri tip boš? In ali je to naša
duša, ki je tako rangirana?«
Tako kot čakre, so plasti in nivoji. Vsako bitje je povezano z določenim prehodom. Vendar, v
osnovi ni bilo prihodov, prehodov ali nekakšnih plasti, svetov, časov in prostorov. Ni bilo, ker
je bilo vse skupno.
Posamezna dejanja, ali so nekako narekovala ustvarjanje določenih čutov, določenih čustev
oziroma dejanja so bila tista, ki so se nekako povezovala s čutno naravnanostjo.
Kadar je nekdo, v samemu začetku, sodeloval v čutni naravnanosti ljubezni, iskrenosti,
potrpežljivosti, predanosti in je samo preprosto bil, to, kar je bil, ni bilo nobenih
ustvarjenih prostorov.
Ko pa so nekateri poskušali in se igrali, preigravali, preoblikovali, preusmerili, pa so v
različne projekte vstavljali različno energijo. Različna energija je ustvarjala različni tok
dogodkov. Različen tok dogodkov pa je bil različno podkrepljen z različnimi čuti, čustvi ali
energijo.
Na podlagi čustvenih dejanj so nastajale usedline.
Te usedline so se medsebojno ločevale po plasteh, glede na to, koliko hladnih čustev je bilo
notri, koliko ljubezni je bilo notri. Tako so se nekako ustvarjale plasti. In se ustvarjajo še
dandanes.
Nebo je pravzaprav prostor najbolj Svete in Čiste Energije.
Vendar, pazite!
To je najvišji del od določenih prostorov ali od določenega časa, ki ga imate.
Na nebu, ali nebo nebá tega svetá govori dejstvo, da je to v ozonu vaše Zemlje.
Kadar se uporabi nebo nebá tujega svetá ali od drugod prehajajoč v ta eter, govori o
dejstvu, da je bilo to bitje ali tisto nekaj, kar je prehajalo, predno se je spajalo v tok karme,
nekje drugje in je bilo v nivoju Neba.
Tam je bila Ljubezen. Tam je bila tista Popolnost, oziroma še vedno je. No, pri nekaterih, žal,
ne!, ki so iztrebili svoje zavedanje, telesa in svetove kompaktnosti. Ostale so samo še luči
Sonca ali gnetljive gmotne energije.
Kadar govorimo o Podnebeški energiji, to govori, da je nekdo prihajal. Se pravi, to je nebo.
Nad njim je ovoj. Zunanji del, ki drži vse skupaj.
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To je nekako, sedaj se Bom pošalil – tako širok pas in pod tem je drugi
pas.
Ta je Podnebeški pas, ker prihaja ali pod nebo, kar prihaja tik pod
dejanji – še ni takšne kvalitete in je še v preoblikovanju spominov. Kar
pomeni, da je tukaj še proces, preoblikovanje nekje tam spodaj ali tam,
nekje v globini.
Tisti, kateri so v Nebeški konstrukciji, običajno spijo ali čakajo, da tisti, s katerimi so po
Usodi prehajali, zmorejo prestopiti določen čas in skupaj potem izpustijo ali zapustijo tudi
ta čakalni predel.
Potem imate tudi predel, se pravi, različnih nivojev in hkrati tudi fizične kompaktnosti.
Nad fizično kompaktnostjo pa se tudi odvija Nebo različnih plasti Astrala. Zopet kvaliteta!
Višja, kot so čustveni spomini, bolj, ko je bilo iskreno in z ljubeznijo, s predanostjo in s
popolnostjo izpeljan dogodek, izpeljan dogodek nad dogodek, izpeljano življenje, izpeljano
popotovanje – to pomeni, da tedaj, v takšnemu prelomu tudi energija višje zavibrira oziroma
tudi odhaja, oziroma, v nekemu nivoju tudi ostaja.
Potem imate tudi plasti življenja.
Tudi plast življenja se po spominih ločuje, glede na čakre. Zopet nivoji!
Čakra različnega nivoja, različnih spominov, različnih težin. Vse do globine. Enako je tudi
spodaj.
Tako, da, ko bi vas od Višine navzdol pogledali ali pa, ko vas gledamo, včasih res izgledate kot
nekakšno sito vsegá. Kjer se vse giba, kjer se vse premika, kjer je vsak trenutek ničen, a hkrati
tudi popoln in večen.
To je tisto nekaj, kar se odvija in dogaja.

»In še zadnje vprašanje:
Ali se lahko s to energijo, vsi tukaj prisotni, skupaj povežemo in darujemo kakšno svečko v
zahvalo vsem Vam?«
Vsekakor!
Bomo vsi skupaj ponižno sprejeli vašo zahvalo v nekako zamenjavo za takšno popotovanje.
In če boste kakšno, morda lila, zlato, morda kakšno rumeno ali pa kakršnokoli plameničko,
ki vam bo nekako pritegnila pozornost in jo boste začutili kot nekaj lepega, kar bi želeli
darovati, pa če bo tudi to preprosto bela plamenička, če bo dano od srca, bo sijalo in
zasijalo. Jo Bomo z veseljem in s hvaležnostjo in s ponižnostjo tudi sprejemali.
Vendar, najlepše darilo Nam vsem je to, da vi postanete ljubezen, da vi postanete diamant,
da vi, v fizični kompaktnosti vsak dogodek izoblikujete tako, da čim manj trpinčite druge.
Če vidite, da vas drugi ne slišijo, tako, kot včasih vi ne slišite Nas, ne kaznujte jih! Tako, kot
Mi ne kaznujemo vas. Ampak, potrpežljivo malce počakajte. Ali pa izpustite, da se otrok
nauči hoditi. Naj pade! Naj se pobere!
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Saj veste, vsaka bolečina prinaša nekaj najlepšega – novo rojstvo, nov preobrat, novo,
zrelo energijo odločitve ali spoznanja.
Mnogi ste nas zasuli danes z različnimi, z različnimi prošnjami. Nekateri ste veliko prosili. Ne
Bom dejal, da je kaj preveč za Nas. Vendar se morate zavedati, da določene prošnje morda
ne bodo ravno slišane, ker bi morda skozi ta tok teh dejanj vplivali na tok spoznanj karme ali
preoblikovanja.
Preoblikovanje pa pravzaprav govori o temu, da lahko tudi kršimo določena pravila, ker skozi
karmični tok se učite.
Saj veste, marsikdo si želi popolnosti.
Vendar, dokler ne boste našli popolnosti znotraj sebe, da boste sprejemali tako preproste
ljudi, ki so vam morda gnili, smrdljivi, obubožani, umazani, zamazani. Takšne, pfff, kjer se,
namrdnete. In morda takšne, ki so v nekakšnih postavah postavljeni, izoblikovani, načičkani,
hm, olepšani, nadišavljeni.
Ne boste našli miru, dokler sebe ne boste postavili. Takrat ne boste opazili niti enega, niti
drugega.
Vendar, kako veste, da je morda tisto najlepše, kar je okrancljano, kar je čisto navidezno?
Kako veste, da je njihova duša čista, da želite biti del njihovega popotovanja?
Vendar, saj veste – morda pa ste nekoč imeli mnogo mnogo preveč in so vam v temu
življenju odvzeli, da boste morda opazili tudi tistega, ki prosi za kos kruha. Nikoli ne veste,
kdo se skriva v notranjosti njihovih oči?!
Bodite ponižni. Bodite skromni. A bodite veliki! Ne po dejanju – najprej pri srcu.
Tako boste postali ljubezen. In ko boste nepopisna radost v tem, da boste zmogli
sprejemati svet okoli sebe, boste zmogli sprejemati vse – ne glede raso, ne glede na vero,
ne glede na obleko, ali čistočo ali bogastvo.
Največja sreča za vsakogar bo, če se boste samo usedli na travo in pogledali v nebo in
začutili, da ste živi.
Tako, da, radujte se vsakega dne!
In Jaz Sem prepričan, da Bom nekoč s častjo in z zadovoljstvom, z nasmehom in ponižnostjo
pričakal morda še koga izmed vas. Saj veste, sreča in ljubezen se deli in ne trpi.
Želim vam, da današnji dan uživate v sreči in ljubezni. Malce se podružite. In morda se vsaj
poglejte v oko in se iskreno pozdravite.
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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