NAŠE MESTO V VESOLJU
Lana, Vrhnika, 21. junij 2014
Takole. Končno Smo nekako vezani in povezani, tako, da upam, da bo vse skupaj v prevodih
in v različnih povezovalnih sferah, različnih Energijah in iz različnih smeri, iz katerih danes ali
nocoj pri nas tudi prehajamo ali prihajamo. Bo vsekakor, upam da, zanimiva tematika. Izbran
Sem pravzaprav za to, da Bom povezoval vse Energije in vse postavitve. Tako, da, kakorkoli
že. Pri nas takšnega odmeva ravno ne poznamo. Pri vas pa vse zanimive reči ali postavitve
prihajajo pred nas kot neke novosti tudi za nas. Vendar, upam, da bo tudi to nekako čim
hitreje se izparelo in da bo najlažje tudi za nas, kot tudi za vas, nekako v odmevu poslušati ali
preposlušati.
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo zbrani in v povezovalni energiji
tudi postavljeni. Moje imenovanje je Oče Vnebovzetovstva. Vendar Sem trenutno rahlo v
odmaknjeni plasti, tako, da direktno ne vstopam nad Njeno telo. Tako, da naj vas preko
glasu, le zvoka ali zvena to nikakor ne zmoti.
Tematika bo danes morda osupljiva za marsikoga, vendar Bi se rad najprej, na začetku
dotaknil nečesa, kar boste vsi tisti, kateri ste prešli in prišli med nas, danes ali nocoj za nas,
dobili posebne daritve. Odkodirali vas Bomo v določeni postavitvi, kjer se boste lahko
direktno, samostojno povezovali z Vesoljnim Stvarstvom in opevali vam Bomo, kako priti
do tega ključa na najlažji in najhitrejši način.
Vendar se ne boste povezovali vse povprek v različnemu delu tega Vesoljstva, vendar vsak
posameznik se bo lahko povezoval točno s svojim jedrom, s planetom, svetom ali
ozvezdjem, od koder je pravzaprav njegova osnova ali zasnova vseh tistih, kamor plujete
ali preplujete.
Bodite pozorni!
Čas zaključka, v kateremu se nahajate in čas samega začetka, kjer ste več tisočletij ali
milijonskih let predhodno prehajali in prišli v ta spojitveni tok, se namreč v temu obdobju,
v kateremu ste ali pa v vašemu prihajajočemu življenju, namreč stika začetek vašega
poslanstva ali popotovanja in zaključek. Tako, da zaključek in konec sta pravzaprav
povezana. In vsi tisti, kateri ste v tej povezovalni energiji ali v temu življenju ali vstajenju, ste
tudi danes dobili spojitveni ključ oziroma ga boste še dobili.
Opeval Bom, kako priti do tega ključa, vendar nekako, tako, sproti in v povezovalnemu toku.
Vsi tisti, kateri niste oziroma boste gledali ali opazovali ali poskušali narediti določene
tehnike, boste imeli, žal, malce več oviric. Vendar, vsekakor lahko pridete po drugačni poti
do istega ključa ali do iste postavitve.
To je danes ali nocoj Moja daritva, Moja daritev za vse vas in za tiste, kateri se gradite
zavestno, po postavitvi Nebesnega toka, po kateremu plujete in preplujete.
VESOLJE ALI VESOLJNO STVARSTVO
Vesolje ali Vesoljno Stvarstvo je le približno imenovanje nečesa, kar bi Jaz rad opeval.
Vendar, besede v prevodu pravzaprav ni. Zato Bom slikovno ali nekako opevano opisoval ali
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opeval, da si boste nekako lažje predstavljali, ker Se nikakor ne morem izmisliti nekega
novega slovenskega pojma za nekaj, kar pravzaprav ne obstaja.
Zemlja je planet. Je nit ali nekakšen steber ali kalček. Jedro nečesa, kar je v globini
potopljenega. Tako kot seme. Seme ravno tako potopite v zemljo in iz zemlje vzklije drevo.
Na drevesu dobite jablano ali pa kaj drugega. Plodove, katere znova in znova drevo deli
med vas, za druge, da od tega jedó, od jabolka ali od jablane nekega spoznanja ali
poznanstva.
Bodite pozorni!
Ti plodovi ste v temu času prav vi, čisto sami.
Pred več tisočletji ali milijonskimi leti, ko ste nekako kot človeška podoba pričeli kreirati novo
postavitev človeške zasnove, ste se zavestno odločali vsi tisti, kateri ste šli v skupno
sodelovanje, da boste zaključili ali povezali neki tok neke postavitve, kateri je v zaključni fazi.
Zato ste tudi dandanes vsi tisti, kateri iščete tisto nekaj, opevani ali nekako preprosto podani
kot duhovni, ali iskalci neke resnice ali nekega spoznanja.
Naj vas nikakor ne zmoti barva kože, ali naj vas nikakor ne zmoti neka želja ali neka
pripadnost neki religiji ali verstvu! Vsak posameznik v sebi na različne načine išče tisto nekaj,
kar je dobro za njega oziroma, kjer se najde, sestavi in postavi.
To drevo ali ta plod ste vi v skupni postavitvi večih plodov na drevesu spoznanja ali na
jablani, kot Bom nekako našel prispodobo ali neko imenovanje.
Ste eden izmed vsegá, zbranega, cvetočega ali nekako pripravljenega, da vas nekdo užije
ali zaužije, ali spusti ali premakne drugam.
Vi ste tisti, kot zaključni, a hkrati za nekaj, kar dajete več. Iz preprostega semena je nastal
plod. Vmesna pot, katero ste prehodili, se je gradila več tisočletij ali milijonskih let, zato da
danes, v svoji dlani ali kjerkoli drugje, tako nekako v prispodobi opevano, lahko držimo plod
svojega spoznanja, vašega spoznanja, jabolko vašega popotovanja. To jabolko ima v sebi
znova sema. Seme, da Bom pravilno prevajal. Se opravičujem. Tu in tam se Bom zagotovo še
malce zataknil, ker nas je res veliko ali milijardno število v povezavi.
To jabolko ima znova določena semena. Iz teh novih semen znova nastane novo drevo
spoznanja ali novo telo, katero se deli, razdeli ali razmnoži.
Vendar, vi ste v zaključni fazi. Vi ste le jabolko, katero je znotraj kot osnova ali zasnova le
preprosto seme. To seme pa je tisto, katero se v jabolku ali v lupini kot zasnovnik v telesu,
predajate ali pripravljate za to, da boste znova nekaj samostojnega ali rodnega.
Vendar, ker se ciklus na Zemlji tega popotovanja zaključuje in se počasi zaključuje misija
vsega vašega tisočletnega ali milijonskega popotovanja, duše pričenjajo hrepeneti ali si želeti
iti drugam – k nam ali preprosto v svet, v svetove ali v svoje domove.
In Vesoljno Stvarstvo pravzaprav ni seme. Vendar, da pride do semena, kjer ste plod, je
bilo potrebno, da so poskrbeli za najprej zdravo seme, katerega so vstavili v Zemljo kot
klon. To je osnova. To si pomnite in zapomnite!
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ZEMLJA JE UMETNO USTVARJENI PLANET
V temu postavitvenemu delu ste pravzaprav mnogi sodelovali v povezavi z veliko večjim
številom različnih Energij, kot si vi sploh upate misliti ali zamisliti. Da je nastalo eno seme,
katerega ste, so ali v več milijonskih, pred milijonskih letih, vstavili v osnovo Zemlje, katero je
umetno telo, umetni planet, umetno ustvarjeni svet. Poudarjam – Zemlja je umetno
ustvarjeni svet. Umetno posejani, poseljeni, vodeni, naučeni in skreirani svet. Vsegá, kar je
bilo pobranega. Vsegá, kar je bilo nekako oddanega.
Bodite pozorni!
To je tisto, kar je Zemlja.
Zakaj tako poudarjam?
Ne Bomo še prišli do tega ploda, katerega držim v dlani, navidezno za vas, kot da ni nič. Jaz
pa držim neko daritev, katero kasneje delim in razdelim.
Bodite pozorni!
Da je nastal ta plod, je bilo potrebnih več tisočletij, milijonskih, biljardnih svetlobnih let
različnega kreiranja iz vseh različnih svetov. In vsaka civilizacija, katera je v različnemu
svetu dejansko sodelovala in pomagala skreirati nekaj malega na Zemlji, je dobila osnovo
ali vstopno točko za vstop na Zemljo.
Bodite pozorni!
Tako kot poznate – Zemlja je lijak vsegá, vsegá, kar je zbranega. To vam opevamo, širimo in
vas nekako poudarjeno popeljemo preko vsegá. Na Zemlji je vse od vsakogar. Vendar to ni
slabo. To je dobro in vrhunsko.
Vendar, ključ od vsegá pa se skriva točno v temu, ker je vsaka civilizacija, predno je nastal
planet Zemlje, predno se je krogla Zemlje predvsem izoblikovala ali postavila, se pravi, je
prišlo do točke, kjer je vsakdo ali vsaka civilizacija imela pravico do enega vsadka, do enega
vstopa v živi zemeljski svet ali zemeljski planet.
Daritev, katera je bila podarjena ali katera je smela nekako sebe postaviti za to, je vsako
bitje, ne glede na to, v kateri galaksiji je bilo, v kateri civilizaciji je bilo – ali je bilo v
kompaktnemu svetu ali je bilo v navideznemu svetu, se pravi, so bili vmesni svetovi brez
kompaktnosti, ker so izgubili svoje domove.
Razlogov je več. Nekateri so se preveč razmnožili. Nekateri se niso cenili. Nekateri se niso
ljubili. Nekateri so se preprosto sovražili.
Mnogo je razlogov, zakaj je več milijonov biljardnih let v galaksijah Svetlobnega Stvarstva
nemir in nikakor mir. Na marsikaterih planetih še vedno se odvija vojna. Vendar, ne vojna
za mir, vendar vojna zato, ker je nastal nemir. Ker se nočejo podrediti in priti v zemeljski
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svet, da bi prešli in prišli do točke spoznanja, kaj pomeni ljubiti, kaj pomeni ceniti. Kaj
pomeni živeti v simbiozi in kaj pomeni v sodelovanju z živo naravo.
Zemlja je ustvarjen planet. Na temu planetu, prav na temu planetu ali na temu svetu je
vsaka civilizacija imela eno vstopno točko kreiranja, kar pomeni, da je naredila lahko eno
samo živo vrsto.
Pazite to!
Nekateri, kateri so bili rastlinojedi ali so ljubili naravo, so delili sebe za naravo.
In ne le to!
To je tako primerjava, kot bi imeli svet. In vsaka država ima nekaj zastopnikov. In vsaka
država lahko ustvari eno kreacijo za rastlino, eno za eter, eno za živali in eno za miselno bitje.
Se pravi, štiri vstopne točke ali štiri različne postavitve je imela vsaka živa vrsta.
Zato imate na Zemlji, ste imeli in je izumrlo mnogo vrst, vendar le zato, ker je Zemlja planet,
na katerega so nekako prehajali in prihajali, ustvarjali in soustvarjali. Na primer: tiranozavre
so ustvarjali reptili, reptilska bitja, katera so po svoji izoblikovani, skorajda identični podobi,
ustvarili najmogočnejše bitje, katero je prešlo skozi različno fazo in na koncu prišlo v
izumiranje ali izumrtje. Vendar, to ne pomeni, da je konec njihovega bivanja. Vendar, vsako
živo bitje v vesoljnemu svetlobnemu Stvarstvu je lahko na novemu planetu ustvarilo nekaj
svojega, nekaj samostojnega.
Nekateri so delili le kapljo krvi, da so klonirali, da so kreirali, da so ustvarjali in preoblikovali
svet.
Zato imate na Zemlji vse od vsakogar. Vendar, to se je spomnil ali domislil Nekdo, kateri je
vladal in nadvladal vse misli, vse ume in razume. In vsakemu je dal možnost ali podal
možnost, da lahko skreira nekaj za sebe in iz sebe naredi nekaj najboljšega, nekaj novega,
predvsem pa spremeni program svojega nagona.
Zato pravimo, da je Zemlja planet od vsakogar.
Počasi boste razumeli in doumeli, zakaj so nekatere vrste živih bitij izumrle iz materije, ker so
svoj čas izpraznile.
Umetno je postavljeno segrevanje, dragi moji. Umetno je postavljeno ohlajevanje. Umetno
je postavljeno izsiljevanje. Umetno je postavljeno iztirjenje planeta Zemlje iz svoje osi, da
se spremeni čas vnovičnih bitij, Svetlobnih bitij, Bitij Miru, da pridejo in postavijo in
zaključijo to popotovanje.
Na vsakih nekaj let ali tisoč let se preoblikuje nova doba. Se oblikuje in preoblikuje nov
svet. In tudi vi ste v tej postavitvi. Vendar, ne zato, ker ste slabi. Vendar zato, ker ste
dozoreli in doumeli, kaj in zakaj ste opaženi iz strani vsakogar. In pripravljeni ste na stvar,
na resnico, da doumete in razumete kje ste, kam pravzaprav plujete in kakšna veličastna
naloga je v vas, kateri se gradite in zgradite. To si pomnite in zapomnite!
Niste le ena peščica ali eno seme v jabolku vašega spoznanja. Vi ste nekaj, kar boste iz tegá
za sebe naredili novo drevo novega spoznanja, vendar ne tukaj, na Zemlji, vendar drugje, v
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Vesoljnemu Stvarstvu, kjer boste znova pričeli novo pot novega, več tisočletnega,
nesmrtnega popotovanja.
Vendar življenje, kakršnega si boste ustvarili v zapisu tukaj in sedaj, ga boste prenesli za
vekomaj.
Zato mnogo civilizacij je prešlo v bližino planeta Zemlja, ker poskuša v zadnji, preoblikovani
fazi ali sferi, katera je odprta, pomagati čim hitreje ozavestiti ljudstvo, ali duše ali energije ali
entitete, jih opomniti in spomniti – potrebno se je obrniti v sebe! Potrebno se je ozreti v
sebe – kdo si, kaj si, zakaj si? Kam plujete? Kam preplujete. Vendar, le zato, da boste
doumeli, kako velik in veličastni člen v verigi tega popotovanja tudi ste.
Torej, na Zemlji in na Zemljo je iz vsakega planeta, iz vsakega dimenzijskega pola, iz vsakega,
še tako malega, navideznega drobnega delčka, postavljen en klon na Zemljo. Zato je Zemlja
kot nekakšen čebelnjak vsegá, vendar z različnimi troti. Tako ali drugače.
Pomembno je, da se ozavestite, kaj v temu času prehaja med vas in zakaj je tako zelo
naporno življenje tukaj in sedaj.
Na Zemljo, tako kot veste, so prišli vsi Odposlanci, vendar le tisti in za tiste, kakršni ste
znotraj sebe in le za vas.
Vsi tisti, kateri so, tako navidezno še nedozoreli, ne Bom dejal ali opeval, da so slabi ali da ste
slabi, ker slabih in dobrih ni. So le tisti, kateri začutijo in kateri ne začutijo. Zato je zelo
pomembno, da tisto, kar ste znotraj, ali ste iskreni ali odprti, ali srčni ali radodarni, ali
hinavski ali zakriti, ali taktični ali zviti – tista bitja v osnovi prehajajo do vas in med vas.
Vendar, ne zato, da bi vas sprogramirali kot malo seme ali zasnovnika. Napačno! Zato, da oni
gledajo kreacijo sami sebe, svojega dela, svoje postavitve in gledajo zrcalno podobo, kje so
obstali ali kje so zaostali.
Tako je tisti Nekdo, kateri je dal zeleno luč, da vsakdo podari nekaj na Zemljo nekaj svojega,
je skozi to nastala lepota Božanstva. Zato pravite, pravijo in bodo še opevali, da je Bog dal
Zemljo v vaše dlani po svoji smeri in po svoji podobi.
Bog ni dal Zemlje, vendar je dal možnost vsakomur, da lahko nekaj od sebe da za kreacijo
Zemlje, da posadi svoje seme, da spremeni svoje seme, vendar da hkrati sam sebe ulovi in
polovi.
Vse tiste civilizacije, katere niso bile pripravljene na takšen proces preoblikovanja ali
preusmerjanja ali ujetosti in prisilnega izoblikovanja, so prešle v luknjo ali v črno energijo,
katera jih je dobesedno izsesala iz določenih dimenzij in je ostala le energija, katera se je
povezovala. To je ena izmed največjih skrivnosti. In iz temnih lukenj se ne morete več
vračati nazaj.
Poznate! V različnih galaksijah obstajajo svetle in temne luknje. Svetli in temni prehodi.
Vendar, to je tako kot noč in dan. Vendar, na Zemljo ne more več prihajati ali prehajati nihče
drug, razen tistih, kateri so vas v sami osnovi soustvarjali nekaj, svoj program, na novo
postavljali, se kotalili, se energetsko spreobrnili in zato, zaradi njih, vseh tistih, kateri so prišli
gledati in prehajati, opazovati, nadzorovati, pomagati, sodelovati ali takozvano uničevati.
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Vendar, verjemite, da na Zemlji ni uničevalcev!
Vendar le tistih, kateri se še niso zbudili. Kateri še niso hoteli doumeti resnico spoznanja,
jesti iz jabolka ali iz jablane Spoznanja, so takozvano zlobni ali hudobni. Ker se niso še
ozavestili, da morajo spremeniti sebe, da se spremeni čutna frekvenca ljubezni, topline in
miline do vsakogar. Da je medsebojna simbioza ali harmonija znova nekaj novega in ne nekaj
starega ali prastarega.
Zemlja je torej prisilni planet, na kateremu so ujeta vsa bitja, katera so nekaj na novo
postavila za sebe.
Marsikdo je premišljeval, da na Zemljo da nekaj, da bo sebe telesno, fizično pomlajeval,
preoblikoval, živel v simbiozi.
Misli in ideje so bile fantastične!
In marsikdo se ni več reinkarniral, vendar se je pripel kot entiteta, kot energija. Vendar, kaj
se zgodi, ko entitete več ni? Vi pobegnete in se zgradite. Entiteta zaostaja in obstoji. In to
je čas spoznavanja. Čas spoznanj za vsakogar.
Bodite pozorni!
Planet Zemlja je torej svet ali kalček, na katerega so pripeta milijonska bilijardna svetlobna
leta, svetlobni, temni, ošabni, vzvišeni, pretkani ali drugačni kanali ali prehodi. In kjer, od
koder in kamorkoli je nekdo nekaj prinesel, se energija vezi poveže in preoblikuje.
Nekatera civilizacijska vrsta se je odločila in pričela sodelovati z Zemljani in jih pričela
vzgajati, preoblikovati. Tako, da, vsakomur je bilo dopuščeno, da lahko na Zemljo pride
sodelovati, živeti ali pa karkoli drugega.
Zato je tako zelo pomembno, da se resnično ozavestite, zakaj je na Zemlji vse od vsakogar!
To je osnova.
Vi kot zasnovniki pa ste nevtralno bitje, katero je nekaj ali od nekoga na novo podan. In le
vi ste zmožni sharmonizirati dobro ali slabo. Čeprav ni pošteni in ni poštena beseda ali
opevanje. Ni dobrega in ni slabega! Tako kot Sem dejal, je le tisto, kar nekdo čuti in kaj
nekdo ne začuti.
Vendar, vi kot zasnovniki, si lahko ustvarite novo vizijo. Zato je izredno pomembno, da se
odločite, da sledite svojim sanjam in svojim željam, ker zemeljsko popotovanje se
zaključuje.
V nekaj desetletjih se zaprejo Svetlobna vrata in Bitij iz strani Svetlobe več med vami ni.
Preko stoletij življenja na Zemlji v takšni obliki ali preobleki več ni, dragi moji.
Zato je zelo pomembno, da se zavedate in da se ozavestite, kaj je prav in kaj narobe! Kje je
potrebno delati? Vendar, ne zato, ker se želite vi ali nekoga drugega spremeniti. Vendar,
pomembno je, da vi začutite, da vi sledite sami sebi.
Zakaj?
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Ker se takrat povezujete z največjim diamantom srca, svojega notranjega duhá.
DUHOVNO SRCE
Diamant je vaše srce.
V vašemu srcu je vaše materično srce, katero je po diagonali
povezan z duhovnim srcem.
Se pravi, duhovno srce je na vaši desni strani, rahlo zunaj,
kot bi bilo prislonjeno na vašo fizično materijo.
Bodite pozorni!
Kadar nekdo ponovno se vrača v življenje, da je izdahnil, je padel v komo, je padel v različna
stanja, takšna ali drugačna, najprej prične biti na desni strani duhovno srce. In ga začutite in
zaznate tako prislonjenega na materijo.
Zakaj?
Ker drugi del, kot jing – jang, sloni zunaj. Duša ali duhovno srce, se pravi, je deloma zunaj,
deloma znotraj. Njeno srce je nekako prislonjeno tako na vaše srce, vendar v nasprotnemu
polu.
Vsi tisti, kateri ste obrnili dušo, se pravi, se je srce dejansko postavilo v povezavo s fizično
materijo, kar pomeni, da se duhovno srce poveže s srčnim utripom vaše materije in tam se
naredi kot nekakšen poklopec.
Zato, dragi moji, zavedajte se, kako izjemnega pomena je, ali ste ali bodo vsi tisti, kateri se
boste gradili in zgradili. Sestavljate namreč puzle. Puzle svojega življenja, katere povezujete v
neko sliko, v neko postavitev. V nekaj, kar je raztreščenega. Kar je pomembno povezati.
Vaše duhovno srce in materično srce lahko bijeta v enosti ene podobe. Vendar, ko se
poveže nekaj, kar vam Bom kasneje opeval, kot del srca od zasnovnika, pa boste doumeli
širino, globino in globočino vsegá, zakaj Smo tukaj in sedaj tudi z vami.
Vendar, predno pridemo do te točke, se morate zavedati, da vsi tisti, kateri ste šli skozi
postopek svoje duše, jo obrnili, se pravi, morda tu in tam še zaznavate bitje srca na desni
strani. Vendar, nič več tako kot predhodno.
Zakaj?
Ker je duša ali dušinska energija vzporedna in gleda nekako za vami, skozi vaše oči, vendar
se giba levo in desno. Naj vas to ne zavede!
Če dobro nekateri zaznavate, boste zaznavali srce znotraj, kot pod kožo, na desni strani in
nič več nad kožo naslonjeno na desni strani.
To je bistvena razlika med tistimi, kateri imajo to celoto povezano in vezano.
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Ko se povežeta ta dva srca, nastane središčni pot ali kol, kako Bi ga drugače prevedli, kot bi
povezali dve središčni točki. Kol v našemu jeziku pomeni diamant ali odsev. Zato Bom Jaz
nekako uporabil diamant.
Središče v srcu srca, se pravi, sta povezana dva srca.
In skozi to srce, se pravi, manjka tretje srce, kateri je v
zasnovniku.

Zasnovnik je samostojno bitje, tako, kot Smo vam predhodno opevali. Se pravi, je zasnova
ali podoba vsegá, kar ste zunaj, po zunanji podobi in hkrati znotraj, od vekomaj. Kot bi
zunanjost pomanjšali in jo preoblikovali. Vendar ni kompaktno, tako kot zunanje telo, ker je
v drugačni frekvenci, vendar identične podobe.
Zato vedno vemó, kdo kam preide ali prehaja. Ker vedno, ko vi zavestno nekam prehajate,
prehajate z zasnovnikom in se nikoli ne morete skriti, pa čeprav sprejemate drugačno
podobo, ker se vedno vidi in vedno pozabljate na to, da se vedno izkažete kot zunanja
telesna struktura. In, izmed milijonih peščic v jabolku, točno vidimo, da ste to vi kot
zasnovniki, ker sodite k telesu ali fizični materiji.
Vendar, to ni bistvo tega popotovanja.
Bistvo vsegá je, da Bi vas rad naučil in podučil, kako zelo ste pomembni v temu zaključnemu
stadiju Vesoljnega Stvarstva.
TEHNIKA – POVEZAVA S SVOJIM JEDROM ALI ZAČETKOM ZA TISTE, KI IMAJO OBRNJENO
DUŠO - BERMUD
Vsi tisti, kateri se obrnili že dušo po določenemu postopku – ne Bom opeval še
enkrat ali ponavljal, se pravi, imate, takozvano kot dušo obrnjeno in postavljeno
v isti smeri ali v isti postavitvi, je pomembno, da se zavedate, da ima vaš
zasnovnik na levi strani ravno tako srce, utrip ali diamant.
Košček rahlega odseva, kateri izgleda kot lesket.
Če pa ga pogledate bližje, pa boste videli luknjo ali prehod ali špranjo.
Dragi moji, poigrajte se ob priliki s tem. Kot bi se obrnili okoli ali pogledali izza
zunanjosti v svoje telo. Ali pa, kot da bi zasnovnika postavili iz sebe na svojo
dlan. Dajte ga na levo dlan. Ne na desno dlan. Jaz tukaj kažem desno dlan, ker
imam na levi strani nekaj pripetega.

Na levi strani ga podržite takole in ga vzdignite in ga preglejte. In ga dobro
poglejte v srce. Boste videli nekakšen, takozvani diamant. Vendar, to ni
diamant. To je rahla špranja ali kot nekakšna vbodna rana. Prehod.

8

In, bodite pozorni!
Obrnite ga tako, da se poveže kot srce nad srce. Se pravi,
poskušajte se poigrati ob priliki. Dajte ga na dlan in ga
obrnite tako kot ste vi. Tako kot je vaša duša. Tako kot je
vaša energija srca, ga obrnite, da gleda kot bi gledal skozi
vas naprej. Vendar ga dajte na levo stran. Na srčno stran.
Če naredite sedaj, takole sproti, boste prav začutili, kako se povezuje center srca v središču.
In tisti, kateri zmorete narediti to že sedaj, prav čutite, kako nekaj iz moje dlani se povezuje z
vami.
Vendar, bodite pozorni!
Tako ali tako se daritev že deli. Vendar, ko naredite srce nad srcem, se povezujejo tri srčne
energije. Trije utripi. Nastane mogočen prehod ali predor.
Vendar, to ni prehod, preko katerega bi se vi po fizični prehodu ali tako, kot nekateri ste
pomislili, ko izdahnete, tako nerad uporabim ta izraz, vendar Bi vas rad res nekako spustil na
točko, da boste razumeli, ne morete iti, ko izdahnete. Vendar ne izdahnete, se pravi, ne
morete iti skozi ta prehod in iti drugam. Ni namenjen temu!
Se pravi, ta prehod je pomemben za Vesolje.
Zakaj?
Ko se srce nad srcem poveže, zaznate nekakšno, kot, kot nit ali kot ostro puščico ali kot
kristalni diamant. Prehod, kateri je navidezno kot sulica vboden v vas. Vendar ni trde
oblike. Kar poskušajte ga potipati, boste videli, da se giba, vendar se vedno vrne v enaki
položaj.
Ko se vi zavestno potem uležete, kot bi se obrnili na hrbet, vendar ne s fizično materijo, se
obrnite tako kot bi se ulegli, boste začutili, kako ta nit povleče ali ta prehod povleče sebe v
višino.
Opazujte to nit, kako se lesketa in pričela bo teči, kot bi jo nekdo zasuknil ali pognal ali
podal v smer proti vašemu cilju.
Bodite pozorni!
Naenkrat boste zaznali, opazujte nit, kako se raztrešči. Zaleti se v neko navidezno os ali v
ozon in raztrešči se svetloba. Opazujte to!
Vendar se ne ustavite. Poskušajte dobesedno preglodati in prežgati to os tega ozona.
Vendar, prav skozi to zavestno ženite, kot bi žgali to. Prešli boste navzven. Prešli boste
skozi ozon. Prišli boste do točke svoje svobode.
Ne ustavite se. Peljite to energijo naprej. Začutili boste praznino, kot, da nikjer ničesar ni.
Nastane mir in ne nemir.
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Dragi moji, to je energija, od koder ste prešli. To je tisti mir, katerega mnogi zaznajo v času
izdaha ali prehajanja. To je točno ta mir in ne nemir.
Kadar ste utrujeni, izčrpani, se lahko zavestno podate v ta mir. Nastalo bo polje, kot bi vas
nekdo odel. Morda boste zaznali polno ljubezni, neke neizrečene hrepenelosti, vendar to ni
to, kar vam Jaz želim vse opevati.
Daritev, katera se bo sedaj pri vsakemu pričela aktivirati, tudi, če jo boste kasneje naredili to
tehniko, nič zato!
Kristalček ali osnovico ste dobili na svoje dlani. Na svoji levi strani ali na svoji levi dlani,
nekateri že čutite kot rahel, rahel drobec, kot neko malo seme nečesa. In ko ga zaznate na
dlani, tudi, če ga ne zaznate, ga poskušajte nekako zagibati.
Vendar, ko boste misli usmerili v to, se bo tukaj, na vaši dlani in
tukaj na levi strani vašega možgana, naredil tako kot, ko ga boste
začutili, boste začutili pritisk na levi strani malega možgana.

Kot v nekemu centru v tej galaksiji, v teh štirih točkah zadaj, se naredi nekakšen pritisk.
Takrat se aktivira neka os.
In od vaše daritve na levi dlani do malega možgančka, se pravi, tukaj v ozadju
zatilja, in opazujte, kako se energija tistega nečesa, kjer ste naredili kot mir, kot
da ste vstopili v tisto mirno obdobje ali v mirno pozo, preko ozona, povežite te
tri točke medsebojno.
Tam, kjer ste, ste kot energija ali tista nit, katera je preglodala. Povežite to ciljno točko
nečesa.
Če boste dobro pogledali, nastane kot neka tema ali globina.
Vendar, ko povežete tam točko tistega nečesa, skozi kar ste prešli in točko spoznanja, se
pravi, v malih možganih, se pravi s temi tremi deleži – vaša dlan, mali možgan in ta točka,
skozi katero ste glodali, to je ta os te vezi, skozi katero ste nekako spiralno pretrgali vse
skupaj, nastane nekakšen bermud.
Ta bermud je oddajnik za točno tista Bitja Vesoljnega Stvarstva, od koder ste vi prešli in ste
jih zapustili. In skozi to se vi brez težavic lahko povezujete s točno tistimi ali točno tisto
vrsto, od koder ste prešli. In vaša osnova je prav tam.
Vendar, bodite pozorni!
Ta energija se kaj kmalu skupaj lahko poveže ali pa jo pustite odprto. Ni jo potrebno
zapirati. To je energija ali vez, katera lahko ostane varno odprta. Nihče ne more vstopati,
vendar bi se pa približevali in bi želeli imeti ta oddajnik.
Bodite pozorni, zakaj Sem vam aktiviral to?
Zato, da boste lahko prešli s svojo osnovo ali s svojo zasnovo v skupno povezavo.
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Vsi tisti, kateri ste že naredili karmično luščenje oziroma vsi tisti, kateri ste po takšnemu ali
drugačnemu ključu že izživeli davnino, imate davnino ali svojo zasnovo shranjeno v zatilju, v
takšni zlati zanki. Temu pravimo Mi zlati zatič. To je vaša zlata shramba in tukaj dalje se
Bomo Mi povezali z Vesoljem.
Ker ste naredili oddajnik, ker imate to vez in to daritev na svoji strani ali na svoji dlani
pripeto, se lahko le miselno povežete s točko, tam, kamor ste prepluli, se pravi, skozi ozon
v ta mir, se pravi, tam ste nekaj pustili. Le miselno pomislite na to točko in na svojo
shrambo nad zatiljem in boste videli, kako se prične vez, kot bi nastajala cev – od tam k
vam.
Vsi tisti, kateri te shrambe nimate narejene, boste naredili malce drugače. Vendar, malce
kasneje.
Ko se naredi ta cev, se pravi, med tistim tam, nekje, tako Bom opeval, ker ne znam najti
pravega, primernega izraza in z vašo zasnovo ali shrambo, nastane povezava Vesoljnega
Stvarstva ali aktivacija prvotne kode.
Vendar, to še ni vse.
Ko boste sedaj pomislili še na svojo os, sredinsko os,
preko katere telo vibrira tako kot Zemlja, se tri točke
medsebojno povezujete, boste točno zaznali na
določeni točki in na točki grla, preko določenega
področja kot mali pritisk, je to galaksija, katera je
aktivirana in povezana z vami.
Ravno tako ima Lana aktivirano to točko. Preko te točke prehajamo in prihajamo tudi Mi,
čisto sami.
Se pravi, se na čisto preprosti način zmorete dokopati do sami sebe oziroma do tistih, od
koder ste prešli, jih zapustili kot delček nečesa ali kreacija nečesa, zaradi različnih področij ali
namenov v zemeljski čas.
In tisti, kateri bodo ali boste prešli do točke, da ste bili morda predhodno slabši od tega,
kar ste sedaj, je to za vas velika čast.
Zakaj?
Ker ste premaknili popolno civilizacijo.
Si predstavljate?
Vi ste tako kot televizijski ekran več milijonov let za bitja, katera so čakala na plod, na rast
nečesa ali nekega drevesa, da nastane novi plod novega spoznanja, ste jih vi, skozi takšen
ekran programirali, preoblikovali, spreminjali. In vsi tisti, kateri ste dosegli neki nivo, se pravi,
in niste Nebesno bitje in ste zemeljsko bitje, ste imeli možnost prehoda ali prestopa na višjo
vibracijo ali na višjo postavitev. In skozi to, prav skozi to, ste odprli povezavo Nebesa in
vašega svetá ali bitjem odprli možnost preoblikovanja.
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Vendar, kaj to pomeni v času tega razvoja?
Zelo veliko, dragi moji.
Vesolje, se pravi, ima vsak svoj ekran. Vi ste program. Na ta program so pripeta mnoga
bitja, katera se zavestno premikajo in spreminjajo. In košček spoznanja, zakaj se znotraj
sebe velikokrat borite proti sebi in točno iz sebe želite nekaj izvleči ali izpeljati, je to tisto
nekaj, kjer se borite, ne vi, vendar bitja, katera so soustvarjala nekaj in se zmorejo
spreminjati.
In bolj, ko vi rastete, bolj, ko se vi spreminjate, težje je njim, ker jih zapuščate. Zato imate tri
področja, polja upepeljenih teles, kjer prehajajo v nižino le tisti, kateri niso zmogli doseči
točke preoblikovanja.
Vendar, to še ni vaša dokončna zmaga. Vaša dokončna zmaga je, ko boste razumeli in
doumeli, da ste vi diamant, kateri se bruši, brusi in izoblikuje, da Bom pravilno prevajal. Ne le
sebe, vendar nešteta bitja znotraj sebe, katera so povezana z različnimi svetovi, od koder
prehajajo in ste jim »ekran«, takozvani ekran odzvanjanja, spreminjanja in prisilnega
preoblikovanja. Zelo preprosto je to.
Tako kot vaši otroci, ves čas v sodobnemu času nekaj pritiskajo na vaše ali na drugačne igrice
in se ukvarjajo s programom nasilja, s programom nečesa, kar morda ni poučnega ali neko
motoriko, takšno ali drugačno, se pravi, ravno tako se programirajo.
Identičen program programiranja ste vi drugim, v drugih svetovih, kateri so deloma darovali
sebe ali nekaj iz svojega sveta skreirali za to, da je plod Zemlje tudi nastal.
Zemlja je vesoljstvo vsegá. Vendar ni Vesolje v malem. Vesolje v malem je malo telo, v
kateremu ste. Vendar, diamant ali center pa ste vi kot zasnovniki. Vendar, ne vi kot
zasnovniki, vendar vaša srčna točka. Točno ta točka, katera je povezana in nekako
aktivirana.
In ne le to, dragi moji.
Tisti, kateri ne boste naredili te tehnike, nič zato!
Pomembno je, da ste srčni in iskreni.
TEHNIKA POVEZAVE S SVOJIM JEDROM ALI ZAČETKOM ZA TISTE, KI NIMAJO NAREJENIH
DOLOČENIH POVEZAV, OBRNJENE DUŠE - BERMUD
Sedaj se Bom dotaknil tistih, katerih nimate narejenih pravzaprav, ali določenih povezav,
določenih obračanj, določenih duš.
Jaz vam prišepnem:
Osnova za to, da lahko naredite tehniko in povezavo s svojim jedrom ali začetkom je
obrnitev duše. Vendar, dušo obračajte takrat, ko čutite, da ste pripravljeni na to.
To ni nekaj, kar tako. Obrniti in postaviti in potem imate postavljeno.
To je zelo, zelo prefinjeno postavljen program. Dušo obračate takrat, ko ste dozoreli za to.
Drugače jo rajši pustite v notranjosti, tako kot je, če čutite, da niste srčni, da niste iskreni in
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da se niste pripravljeni spreminjati v programu ali v procesu, po katerem plujete ali
zaplujete.
Vendar, kakšno moč ima planet Zemlja?
Tako, kot sedaj veste. Planet je povezava vsegá. Si predstavljate, tisoče in tisoče različnih niti,
različnih energij, različnih kanalov, različnih povezav, kjer sedaj veste, od kod so te povezave.
V vaših knjigah preprosto opevate ali opevajo, da ko se vzdignete nad Zemljo, vidite polno
luči. Rahlih luči in veliko kanalov in veliko prehodov.
Ti prehodi so pravzaprav ti prehodi, od koder Smo tudi Mi prešli do vas ali za vas.
Vendar, bodite pozorni! To še ni vse.
Zemlja kot celota povezovalnega dela, je povezana torej z različnimi civilizacijami. Vendar,
različne civilizacije, katere so dale le košček ali droben delček nečesa svojega za sebe ali za
svojo bodočnost, da se bodo spremenili ali pa ohranili. Morda preoblikovali telesno lepoto ali
pa čutno zaznavno lepoto. Kdo bi vedel, zakaj so se tako odločali? So postali ujetniki na
Zemljo.
Zato je Zemlja lijak, prefinjeni lijak vsegá in jih lahko reši in odreši le tisti ali vsakdo, kateri
je zasnovnik in začuti, da je pripravljen, da je to njegova zadnja pot zadnjega popotovanja
tukaj in sedaj in se je pripravljen vrniti nazaj v svoj čas, se spojiti s svojo zasnovo in
prebuditi svoje telo.
To je vaša bodočnost. Galaksije so torej medsebojno polovljene.
In ne le to!
Svetovi in planeti so medsebojno pripeti na telo.
In ne le to!
Telo ima na sebe in iz sebe pripetih mnogo bitij, kateri ga sestavljajo in dograjujejo.
Sedaj boste počasi doumeli, od kod vsa ta bitja, s katerimi se karmično povezujete, s katerimi
se zapletate in prepletate. Torej, ste ujetniki vsi, čisto sami.
Zato je pomembno, da je klopčič pravzaprav pripravljen na odvijanje. In vi kot zasnovniki,
ste znotraj klopčiča in je potrebno le to nit speljati navzven in jo pričeti odvijati.
Zato vsa energija vseh polj, vseh bitij tako močno pritiska na vas. Vsi bi radi to naredili. Vsi
bi vas radi preuredili. Vsi bi vas radi izmaknili. Vsi bi vas radi pridobili na svoje strani.
Zato je toliko preizkuševanja. Zato je toliko pritiska. Zato je toliko obtežitev, ker je vse
prisilno pritisnjeno k tlom.
Zato je v temu času toliko planetov, kateri dobesedno pritiskajo na Zemljo in vas ženejo v
obup, v mnogo težje situacije kot jih sploh upate sprejeti ali doumeti. Vendar le zato, da
boste vi tisti, kateri boste izpeljali ta klopčič navzven.
Zemlja je torej ujeta pod Vesoljnim Stvarstvom.
Vendar, pod čim pa je ujeto Vesoljno Stvarstvo? Preprosto – pod tistim Nečesom ali
Nekom, kateri je dal idejo in misel in odprto pot.
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Na Boga, na Božjo Energijo ali na Tisto Energijo, katera je shranjena in kopičena, katera
pobira ume in razume in jih shranjuje v svetlobnemu času. To pa je pravzaprav druga
Energija.
Tako se gradi vrh. Na vrhu je Bog ali Misel ali Energija, katera se lahko transformira in
spušča v različne oblike, različne preobleke, različna postavitvena polja ali področja.
Vrh je Božja Energija. Je Bog, kateri je lahko karkoli želi. In dobi, kar si želi. Vendar na
koncu, v središčnemu delu so, ste odposlanci prav vsi. Se pravi, vse civilizacije, vsi svetovi,
kateri so se odločili, da bodo nekaj za sebe naredili.
In ne boste verjeli ali verovali.
Le 23 svetov ni prestopilo in se ni delilo. Več milijonov milijardnih planetov in Svetlobnih
energij, kateri nimajo teles ali nimajo svetov, pa so se povezovali in so ujeti na Zemljo.
Torej, Bog je na vrhu. Spodaj je Zemlja. V sredini pa so nešteti svetovi. Ti svetovi so polje
nekega razumevanja in tako je ujeto vse. Zato je Tisti lastnik vsegá, kateri je podal prvo
informacijo ali prvi blagoslov, da se energije smejo transformirati in da vsi zmorejo nekaj za
sebe, za svojo lepoto, po svoji najlepši kreaciji skreirati in podariti kot seme in ga zasaditi v
zemeljski čas.
Dragi moji!
Vi, kot zadnji zasnovniki ste tako neomadeževani kot bitje, katero se porodi. In najtežja
naloga je prav na vas, kot zadnjih živečih bitij, kateri ste tukaj pred nami, pod nami, za nami –
kakorkoli opevam, je prav.
Bodite pozorni!
Vi gradite to osnovo v Zemlji, katera je nasprotno polje nekakšnega Boga, kot ga vsi
poznate ali navidezno Najvišje Energije. Kakorkoli jo opevam, je prav. Vendar, najbližja vam
je pravzaprav ta Energija kot Bog, Boah ali kakorkoli, ta Stvarnik Stvariteljstva vsegá. To je ta
Energija v samemu vrhu.
Vi, kot nižja piramida, ste Zemlja, vendar ste seme tega energetskega pola. Vi ste tisti, kateri
ste zasnova, katera zmorete po določenemu postopku, kot Smo vam ga opevali, se zmorete
sedaj, ko boste imeli vse povezano, se pravi, ta bermud, katerega Smo aktivirali kot daritev,
kot ključ – najvišje daritve od nas ali od Nekoga za vas.
Se pravi, in ko se povežeta ta vzporedna cev z osjo ali postavitvijo vašega dela, boste zaznali,
kako vaša cev, vaše osrčje – to je ta navidezna os. Nekateri jo prav izrazito vidite kot belo os.
Zato mnogokrat nekako zamešate ali pomešate, da bela svetloba pluje nad vami.
Napačno!
Bela svetloba se ne daruje za vas. To je navidezna os povezave, galaksije ali osrčja z nekom,
od koder je prišla prva ideja ali prvi dah ali vdah od Nekoga in vse do vmesnih postavitev za
vas.
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TEHNIKA – DOSTOP V SVET NAJVIŠJIH ZA TISTE, KATERIM JE BIL DAROVAN KRISTAL
In vi ste tisti, katerim vam svetujem, da naredite takole:
Ko boste naredili te osnove, se pravi, ta bermud skozi to daritev, katero ste dobili in to cev,
katero povežete, se pravi, svet z vami, boste zaznali aktivno os. Prav zavestno, kot bi se
pustili preko osi. Kot bi lebdeli. Vendar, zasnovnika pustite tako kot je. Vendar le misli
usmerite na to. Telesno energijo, telesno čutno energijo spustite v središče te osi. In le
pustite. Kot, da vas vleče navzgor. Ne premikajte jo ne levo, ne desno. Ne izstopajte iz cevi,
ker boste takoj padli nazaj v zasnovnika.
Se pravi, to je Iskra, Energija ali Bitje, katero je od Boga ali Boaha Najvišjega Stvarnika
Stvariteljstva prišel za vas.
Poudarjam!
Preprosto se sprostite. Kot da ste v cevi. Poskušajte zaznati, kako vas obliva ta cev. To je
osrčje vašega telesa in to je os, katera vas vleče navzgor.
Nekateri jo zaznate tudi v globini navzdol. Ne obremenjujte se. Ne plujte navzdol!
Plujte navzgor. Pustite, da vas vleče Energija. Preprosto se pustite. Kot, da vas vakuum
vleče in sesa.
Pustite se in sprostite se.
Tecite in plujte po notranjosti.
Zaznali boste zunanji svet. Kot bi bili na dvigalu.
Zelo preprosto, vendar le misli usmerite na to, da gledate sebe, kako se energija povezuje.
Zaznali boste, da ste prepluli in plujete skozi svetove. V vmesne svetove.
To je os, katera je varna za vas. Nihče ne vstopa v to. To je Božja os, Božja Energija, katera
je bila kot osnova za to, da je nekaj prišlo kot Energija ali utrip, da se je vse spojilo.
Plujte skozi to os.
Zaznali boste morda mesta, dežele, pokrajine.
Sprostite se in plujte skozi to os v višino in ne v globino. Prišli boste kot do končne točke
dvigala. Ko se ustavite in ko se ustavi ta čas, ne izstopite. Pustite, da se cev odpre in razpre
kot socvetje. Energija vas bo sama izpustila.
Počutili se boste morda kot, da lebdite na oblaku ali na zraku ali nad svojo osjo. Kot bi bili v
lososovem ali v lotosovem cvetu, da Bom pravilno prevajal.
Pustite in zaznali boste belo svetlobo, beli svetli prostor, belo energijo, katera je nasprotna
tistemu miru, v temni barvi, katero Smo predhodno opevali.
Poskušajte se večkrat v zaporedju postavljati v ta tok. Po dvigalu ali tej energiji ali cevi
pridete do tega svetá.
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Popoln mir je tukaj. Popolna Ljubezen je tukaj. Vendar ne izstopajte in prosim, ne hodite
naokoli.
Počakajte, da pride Nekdo do vas. Nekdo od Najvišjih od Najvišjih bo za vas pristopil. In
šele tedaj, ko pristopi, smete vi izstopiti iz povezave in se z njim pričeti pogovarjati.
Vendar, šele tedaj, dragi moji, ko se ta cev oziroma vzdigovanje vas ustavi. Ko se, kot na
vrhu dvigala, dvigalo ustavi in se nad vami odpre cev.
Oblebdite in počakajte. In Nekdo bo prišel do vas.
To je Najvišja Energija in možnost vstopanja v naš svet, direktno do nas.
To je kanal, kateri je odprt samo za vas. Vendar le za tiste, kateri imate ta kristal.
TEHNIKA – DOSTOP V SVET NAJVIŠJIH ZA TISTE, KATERI NIMAJO DAROVANEGA KRISTALA
Tisti, kateri bodo kasneje nekako vstopali in kasneje poskušali odpreti ta kanal, bodo imeli
občutek, tudi, če nimajo tega daritvenega dela, lahko identično naredijo, po istemu
postopku kot, da imajo kristal, vendar bodo zaznali kot prazno jajce, kot okroglo ali
jajčasto energijo, katera je votla in prazna, katera se bo zapolnila takrat, ko boste
pripravljeni ali bodo pripravljeni za to ali pa bodo prišli v kontakt z Zlato frekvenco, Zlato
energijo. In šele tedaj se bo tudi lotusov ali ta cev v lotusov cvet odprl in razprl.
Vendar tisti, kateri ne boste imeli aktivnega tega dela ali tega kristalčka na svoji levi dlani,
boste imeli občutek, da ste v nekakšnemu milnemu mehurčku. Nič zato!
Vendar, ta milni mehurček lahko poči in se naredi novi, ko znova pričnete komunicirati z
Nekom.
Vendar, ves čas boste imeli občutek, da ste ujeti. Mehurček okoli vas, vas ne bo izpustil,
ker boste zaznali nit, da ste vezani in povezani in varovali, varovani, ker niste še
pripravljeni na to, da ste sami v povezavi z Najvišjo možno frekvenco ali Energijo.
Od tam ste vi prvič prešli in pogledali v nekaj, kar bo nastalo. In vedno, ko se boste potopili v
ta svet ali v to področje te energije, si vzemite čas. In običajno bo le eden ali dva. Zaznali jih
boste morda v bližini več, vendar, z vami bo komuniciral le eden. Tisti, pazite to!, točno tisti
in le tisti, kateri vam je v osnovi prvikrat pokazal, kam boste postavljeni oziroma kakšno
vlogo boste imeli skozi prvi vdah in do končnega, zadnjega preoblikovanja, ko ste z njim.
Zato boste imeli občutek, da ga poznate. Vsekakor ga poznate.
To je Bitje, katero se je darovalo za vas in vam pokazalo pot. Vam izdalo čast in vam
dopustilo, da zmorete vdahniti v zemeljski čas. Se pravi, se začetek in konec, kjer se
nahajate vi, povezujete.
In kadarkoli zaključujete to tehniko oziroma to potovanje, bodite pozorni! To ni prazna
tehnika! To je svet. To je ne dimenzija, ne širina. To je svet Najvišjega preoblikovanja, do
katerega zmorete priti sami in samodejno, kadarkoli imate aktiviran ta daritveni kristal ali
seme jabolka, katerega Smo Mi danes darovali za vas.
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Zato imejte spoštljivi odnos!
V temu svetu, dragi moji, NE ZAHTEVAJTE NIČESAR! NE ZAHTEVAJTE NIČESAR!, ker ste v
podrejenemu položaju in ste skozi usmiljenje prešli do tja. To si pomnite in zapomnite!
In nihče v temu svetu, nihče od Najvišje Energije NI DOLŽAN vam postavljati nekaj, da
boste v materialnosti imeli nekaj, kar je nerealnega. Materialni svet je nerealni svet.
In zato BODITE PONIŽNI IN SPOŠTLJIVI.
Le tisti, kateri boste prešli iz spoštovanja do Najvišjega od Najvišjega in NIČESAR ne
zahtevali ali pričakovali, boste prešli do jabolka Spoznanja.
Šele takrat, ko bo Nekdo začutil, da ste vi res pripravljeni na to pot, vas bo popeljal naprej in
vam pokazal vašo bodočnost kot v Vesolju, kaj ste naredili in kam plujete oziroma vaše
bodoče svetovanje ali življenje ali nastanitev vašega življenja, ko je na Zemlji konec.
Do tistega nečesa pridete takrat, ko ste opravili svojo misijo. Ko ste spremenili svoje
zavedanje. Ko ste poslušali sami sebe.
Zato pomnite in si zapomnite!
Bog ni tukaj za to, da bi vam poslužil. Bog, Boah ali Božja Energija je zato, da vas spoštuje,
kot vi spoštujete njega. Da cenite, tako kot On ceni vas. Da dobite milost in prebuditev.
Ko se potopite v to polje, se boste popolnoma spremenili. Začutili boste, kar ste čutili od
vekomaj. Odpadla bodo okovala ujetosti ali otopelosti. Vaša čutila se bodo pričela
prebujati, vendar šele takrat, ko boste vi pripravljeni za to.
Zato vsi tisti, kateri boste ali bodo popotovali po tej tehniki v Svet Spoštovanja, NIČESAR
NE PROSITE! To je svet preoblikovanja. Spoštujte to!
To je MIR, v katerega lahko vstopite, če ste utrujeni, če ste izčrpani. Lahko potožite. Lahko
se olajšate.
Vendar, NE PROSITE ZA DENAR. Ne prosite za nekaj, kar je bolanega, kar je nerealnega. Kar
je ujetostnega.
Zaradi denarja in ujetostnega toka ste iz nižine komajda, komajda prešli do plitvine.
Ne prosite nekaj, da bi dobili od Nekoga nekaj, ker takrat ne boste uslišani. Lahko se vam
zgodi, da se vam zaprejo ta vrata. In se vam popolnoma vakuumirajo in zaprejo toliko časa,
dokler ne boste pripravljeni na to pot.
Bog, Boah je vedno za vas na določeni točki Spoznanja. Od tam, to je višje spoznanje kot
zapisi akaškega stvarstva. To je daritev od Nekoga za vas, da boste videli, da boste začutili,
da boste zadihali, zakaj ste tukaj, zakaj ste tako občudovani, zakaj ste tako spoštovani. In
zakaj ste tako ujeti in trpinčeni.
Da boste doumeli in razumeli, da ste vi graditelji bodočnosti.
Nobena bodočnost ni lahka bodočnost. Ko pa boste v bodočnosti, bo lahka pravzaprav za
vas, življenje ali življenjska energija, ker boste svojo misel do vsegá, do narave, do živali, do
rastlin preoblikovali.
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In takrat nastane vaš raj, vaš svet materialnosti, kateri že obstaja.
Vendar, v naše nove svetove prehajajo in prihajajo le tisti, kateri dihajo z naravo, kateri ne
ubijajo narave, kateri se ne maščujejo, kateri ne ščujejo, ščujejo ali ne ščuvajo. Kateri ne
želijo slabo, vendar delajo dobro.
Vendar, tudi, če kdaj zavestno naredite slabo, ni nič slabega za to, ker tako ali tako se zapis
obrne in se naredi v istemu času že izravnava.
Vendar, to je proces. Je težek proces spreminjanja programa.
Pozorni bodite na to, kako mogočen člen v Vesoljnemu Stvarstvu ste. Vesoljno Stvarstvo bi
propadlo, če se ne bo ohranili zapisi ali koščki. Zato je mnogo umetnih svetov ujetih na vas.
Zato le ena je prava povezava. Začutite jo! Ne iščite jo! Začutite jo v sebi in imejte Mir in
Ljubezen v sebi. To si pomnite in zapomnite.
Daritev je dana in podana tudi iz strani Boga, Boaha ali Stvarnika in ne le Nekoga, kateri je na
samemu začetku prevzel nit ali vodstvo od vsegá.
Vendar, ne zato, ker bi Bog, Boah hotel kaj od vas za vas. Vendar, ker vas spoštuje in ceni in
ker ste prešli do dozorelosti, da ste vredni vstopiti v svet ali v Njegov svet, v Svet Njegove
Nižine, Najnižje Nižine, od koder se odpirajo Božja vrata.
V ta svet vstopajo šele tedaj, ko rajni dozorijo, ko rajni preživijo, ko rajni ozavestijo svoj
program in se več ne reinkarnirajo nazaj in so vredni tega sveta.
Vi pa ste dobili možnost in čast, da v ta Svet lahko vstopate že sedaj, ko ste takozvano živi,
gibljivi, s polno modrosti, s polno razumevanja, zakaj je ta svet tako težak, tako naporen.
Vendar ste tisti, kateri zaključujete proces. In častite to, ne glede na to, kako je težko! Vam
bo lepo, ker se Energije sproščajo in razpadajo.
Tako kot Jaz spoštujem vas, Bom okoli pol polnoči moledoval in maševal za vas. Za vsako
dušo, za vsako energijo, za vsako človeško bitje Bom podajal košček od sebe, od svoje
Ljubezni, od svojega Spoštovanja za vas.
Nekateri boste zaznali kot droben delček, droben košček lesketa ali kristala. Kot bi steklo
raztreščili na drobne koščke, se bo Moja ali Najina Ljubezen, ne Bom opeval od koga,
raztreščila na vsakogar. Dosegla vsakogar in se ta energija vsidrala v vsakogar, kateri čuti
in začuti ljubezen.
To je Moje osebno darilo od Naju oba, dosti predhodno, kot pa Sem želel morda podati za
vas. Vendar ste pripravljeni na to.
Postopoma se Bom odmaknil od vas. Drugi del bo morda mnogo lažji za vas. Jaz upam, da
niso bile daritve premogočne. Jaz upam, da Nisem nekako opeval preširoko ali preveč
nekako zapleteno.
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Vendar želim, da se zavedate, v kakšni veliki zanki ste in zakaj trpite in zakaj se nekateri že
radostite. In zakaj ste počaščeni, obhajani. In zakaj mnogi, mnogi prihajajo do vas, vas
prosijo milosti, vam podajajo dlani, vam pomagajo v različnih astralih. Vendar, vsi bi radi
prešli do točno tega sveta. Vendar, ta svet je svet Miru, je svet Največje Veličine, do koder
zemeljsko telo, prav zemeljsko telo sme ali zmore preiti ali priti. Spoštujte to in imejte se
radi.
Jaz pa se Bom za nekaj časa odmaknil, potem pa bom v ozadju še nekako sodeloval tudi v
prevodu.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj Smo znova nekako vezani in povezani. Vendar, naša napaka, naša težava, da
pravzaprav majčkeno doni oziroma drugačne frekvence so, katere vplivajo resnično na
povezavo vaših inštrumentov. Vendar, ne moremo razblinjati Energijo bolj, kot jo
razblinjamo, ker, če jo še malce razblinimo, se potem razblinimo tudi Mi, čisto Sami in
dobesedno zapustimo in izparimo ta zemeljski svet. Zato, žal, upam, da bo nekako vse skupaj
res dobro potekalo.
Kakorkoli že, lepo, lepo pozdravljeni nazaj. Danes Bom nekako Jaz sedaj prevzemal in nekako
odgovarjal na vaša vprašanja. Preprosto Mi pravijo le Jerhusam ali pa Jezus Sam. Tako, da
upam, da Bom nekako dobro vse skupaj povezoval in da Moja Energija res ne bo preveč
nekako odzvanjala po vaših valovih. Upam, da bo vse skupaj dobro potekalo in resnično,
veliko opravičilo iz strani Najvišjega, ker drugače pravzaprav ni šlo.
Takole. Sedaj je čas namenjen vam in v temu času lahko nekako tudi zastavljate določena
vprašanja. Tako, da, kar z besedo na dan. Kdo bi pravzaprav povprašal prvi in karkoli želi?
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za vse daritve, za vaše vodenje, za osebo, ki ste jo
dva dni nazaj pripeljali v moje življenje. Hvala. Prosim vas, če mi poveste, kakšne svečke
potrebujem, ker prihajam k vam na karmično luščenje? Hvala.«
Da vidimo!
Vi potrebuje 23 malih rdečih svečk, da bomo preko krvne strukture nekaj očistili ali razčistili.
Po eno belo plameničko – ta ne sme biti čajna svečka, mora biti majčkeno višja svečka. Tako,
da nekako belo plamenico, kjer Bomo iz strani rajnih nekaj uskladili in usmerili.
Potem Mi prinesite oziroma Tisti, kateri bo pač sodeloval, morda Me prav ta čast dočaka tudi
vas, pri vas, Mi prinesite eno temno rjavo plameničko, kjer Bomo skozi to izničevali in
uravnovešali pravzaprav stare zapise po magiji, katera so že izživeta in bitja dobesedno spijo
ali prosto lebdijo v vakuumu, ker so svoje že izvršili. Tako, da skozi to odstranimo tudi to.
Eno zeleno plameničko, kjer Bomo preko Matere Narave usklajevali in povezali vse skupaj.
In eno rumeno plameničko, kjer Bomo sežgali vse, kar ne Bomo potrebovali.
Tako, da upam, da boste našli te zaželene plameničke.
»Najlepša hvala za vse.«
Prosim.
»Dober dan in hvala za vse. Jaz imam pa danes eno tako vprašanje v zvezi z – recimo, če
gledamo na televiziji nek film in sočustvujemo ali pa smo jezni, skratka, karkoli. Kaj se
dogaja z našo energijo in z našimi delčki?«
Večina časa pravzaprav lahko podoživljate momente, katere ste nekoč, nekdaj že podoživeli.
Včasih pa se vam preprosto pripeti, da so to vaše želje in te hrepenenje in zaradi tega tudi
jočete oziroma se tudi veselite ali radostite.
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Drugače pa – pri takšnih gledanjih se vaša energija le razlije in se razlije okoli nekega
dogodka. In ker nimate nasproti osebe, vendar energijo nekega pogleda, se pravi, se ta
energija, tako, kot bi se narinila na ekran oziroma na neko polje, kjer nekako kot televizija
oddaja neko frekvenco, se pravi, se okoli tega vi kot razlijete. Vendar, na ta način ne
povlečete na sebe nič slabega. Tudi, če jokate, jočete ali pa jokate zaradi veselja, ali žalosti ali
sočustvujete. Pri takšnih detajlih se energije nekako ne razdelijo oziroma se ne razdelite po
delčkih.
Če pa bi bili v gledališču in bi gledali v živo predstavo, takrat pa bi se lahko majčkeno razdelili,
ko bi bolj sočustvovali. Vendar so to le utrinki, kjer se nekako zapiše ta zapis kot lepi zapis, ne
pa zato, da bi nekako vi izživeli od nekoga karmo ali pa obratno.
»Hvala.«
Prosim.
»Prisrčna hvala za vse, vse, kar sprejemamo.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Lepo pozdravljeni Gospodje. Zahvaljujem se vsem Energijam in vsem, ki ste danes
prisotni. Za vse, kar ste naredili za nas. Imam pa eno vprašanje. V bistvu, če ima neka
oseba določeno število utelešanj na Zemlji in zdaj recimo, da ima vsako peto življenje
otroka. In zdaj me pa zanima, kako si, kako je potem ta oseba povezana? Pač, kako smo
pol povezani nekak, pol? Naknadno. Mislim, skozi, pač, duhovno in telesno. Zdaj, kako to
poteka?«
Dejansko skozi oboje.
Kadar se nekako duša deli po telesni strani, dejansko dobivate tudi nekako delitvena
področja po telesni strani. Drugače pa energije. Vedno se deli po energijah, ne glede na to,
koliko je pravzaprav otrok.
Vendar, bodite pozorni, kaj se nekako večino časa v naših svetovih ali pa v vaših svetovih tudi
godi!
Ko imate nekakšnega potomca in ko potomec izživi, običajno pride na površje in v določen
svet. Takrat se dobesedno pretakate kot barbapapa. Si predstavljate?
Se morda spomnite otroških risanih igric ali postavitev, kjer se te babuške prelivajo in
prestavljajo in postavljajo v različne oblike? Ravno tako se dogaja z ljudmi, z otroci. Se pravi,
prenašajo in lahko izpustijo tudi vaše deleže, če se oni tako odločajo za to. Tako, da, vsekakor
se vaši deleži porazdelijo ali pa nekako pomešajo po materiji ali pa po preprosti le misli ali
energiji ali po čutenju. Tako pač je.
»Hvala lepa.«
Prosim.
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»Najprej lepo pozdravljeni in najlepša hvala za vse vaše daritve. Imam pa eno vprašanje.
Pred kratkim sem se vrnila iz enega, mal daljšega potovanja in prvi teden smo bili
nastanjeni v enem šamanskem centru. In, moram rečt, da sem tam doživljala kar takšne
hujše stiske zaradi vsega, kar se je tam dogajalo in nekih procesov in ritualov. Pa me v
bistvu zanima, kaj v bistvu za mene zdaj to pomeni? Hvala.«
Jaz moram priznati, da ste se dobro odpirali in veliko energij se je nekako prisesalo na vas
oziroma veliko kanalov se je iz globine ali iz drugega polja odprlo in pripelo na vas.
Ker ste šli zavestno v proces, imate tukaj marsikaj pripetega in se zna zgoditi, da čez določen
čas boste zaznavali kot, da nekdo obrača ali manipulira z vami. Vendar, to je tista energija,
kateri ste se predali.
Tako, da vidim, da ste imeli neki obred čaščenja in svečenja, kot pri nas pravimo ali opevamo.
To je tako nekako, kot bi nekdo mazilil ali pa, kot je v davnini bilo maziljeno izpod Mojih dlani
ali strani.
To pomeni, da potem pripadate neki skupnosti in sebe dobesedno predate, prodate ali
pristanete na neko sodelovanje.
Tako, da vi ste dejansko tudi na to pristali. Tako, da tukaj imate zavestno tudi določene
simbole vrinjene v določene postavitve, kar pa ne bi ravno sedaj na široko opeval.
Vendar, znate tudi zaznavati njihovo prisotnost, kar vas zna tudi malce begati.
Predvsem pa poskušajte biti iskreni in molite k Bogu Stvarstva. Morda se bodo kanali sami po
sebi odprli oziroma razprli, da se odmaknejo od vas.
Drugače v temu času, ker še poteka določena postavitev, Jaz osebno ne smem posegati. Žal,
tokrat še ne.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse tako čudovite darove, ki smo jih danes prejeli.
Najlepša hvala Lani, ki vso to znanje nesebično posreduje vsem, ki si želijo duhovno graditi
in se izobraževati. V zadnjih dveh letih se je tudi moje življenje popolnoma spremenilo. In
odločila sem se, da bi ta nova spoznanja, da jih razkrijem na delavnici konec avgusta
oziroma v začetku septembra. Veliko novega sem spoznala preko vašega učenja. Prosila pa
bi vas za vašo pomoč, da bom delavnico uspešno vodila in podala čim več dobrih in pravih
napotkov za naše življenje. Hvala.«
Bomo videli, kaj lahko tukaj naredimo. Vendar, vsekakor, vsekakor Bom prosil za vas. In
ponižno sprejemamo pravzaprav tudi vašo zahvalo.
»Hvala.«
»Jaz sem zelo ganjena in hvaležna, da sem lahko tukaj. Ne vem, kaj me je tako dolgo
držalo stran? Verjetno sem še pač imela neke stvari za naredit. Zdaj sem včasih malo
zbegana, ker je takšna gora teh starih predavanj, ampak upam, da se bom počasi
preglodala. Danes sem tudi navezala stike že z enimi tukaj, gospemi, ki mi bodo pomagale.
Nimam nobenega konkretnega vprašanja. Razen, če bi bil tu kakšen napotek, kaka
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usmeritev? Pravzaprav imam pa eno čist tako, tehnično vprašanje. Prišla sem s primorske
strani in je pisalo – čez 1.800 metrov izvoz Vrhnika, ampak jaz ga nisem našla. Naenkrat
sem ugotovila, da moram bit mimo in sem, seveda, morala it do naslednjega izvoza. Kako
se mi je to lahko zgodilo? Ali sem, ne vem, a je bilo to namerno, da bi se preizkušali moji
živci, ki jih nimam ravno najbolj močnih. Jaz sem potem hitela in po stari cesti nazaj obrnila
sem? Če je to pomembno mi povejte, če pa ne, pa ne. Hvala.«
Poglejte. Enkrat, ko boste prišli na neko osebno druženje, vam Bom Jaz nekaj predhodno
pripravil. Neko daritev, da vam nekaj nekako uskladim in postavim. Vendar, žal, v temu času
imam, žal, premalo časa, da vam nekaj uskladim. In Bom nekaj prav povezal s tem. Tako, da,
enkrat, ko bo ob priložnosti ali možnost, Bom Jaz nekako predhodno pripravil nekaj za vas,
pa Bomo vse skupaj nekaj uskladili. In boste videli, da boste na koncu zadovoljni.
To je vse, kar vam lahko ta trenutek prišepnem javno za vas.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav in najlepša hvala za vse te mogočne daritve danes, res. Imam eno vprašanje.
Ta teden so energije dosti močne bile, verjetno, a ne? In sem v bistvu v službi bila deležna
enega takega, tudi situacije, ki je bila mal nenavadna. Precej nenavadna, pa tudi
neprijetna. Ampak, bolj me zanima to, ker sem sočasno v teh dneh, ko se je to dogajalo, so
mi kar naenkrat in noge in roke omrtvele, pa vrtel se mi je. In zdaj, hm, nek glavobol sem
imela. Običajno jih nimam, a ne. Pa me samo zanima kaj? Vi ste danes veliko o tem
govoril. A je bil to zdaj stvar zemeljskih premikanj? Ali je bilo to kaj s tem v zvezi? Če lahko
o tem?«
To je bilo na bazi Zemlje in ne Višine ali nekakšne Svetlobe. To je pravzaprav zemeljsko polje,
katero je tudi še nekako zelo močno, intenzivno preko planetov in planetarnih ozvezdij
vplivno na Zemljo.
Še nekako 14 dni zna biti kar zelo neprijetno ali nekako kar rušilno. Vendar, to so bile
zemeljske energije in ne Nebesne energije. Tako, da na tej bazi dejansko, kakorkoli vidim,
kakorkoli obračam, ne vidim, da bi lahko bilo drugače.
Vendar, na ta način ste tudi tako zelo znižali frekvenco, da ste skorajda obmirovali in nihče ni
zmogel iti preko vas in vas karkoli ali kakorkoli že obteževati. Tako, da na tej bazi, je prav na
bazi tegá, kjer ste se nekako, kot znižali frekvenco in obmirovali, se pravi, ste na tej točki tudi
sebe zavarovali. Tako, da, res je nekako naporno.
Vendar, kakorkoli obračam, vidim, da je bilo tako še najbolje za vas. Tudi vaši vodniki so tako
o temu nekako uskladili ta proces. Tako, da to nikakor ni bilo slabo za vas.
Zna pa biti nekako še teden dni ali do 14 dni pa še kar napornih za marsikoga. Morda tudi za
vas. Vendar se znajo v službi tudi nekaj prilagoditi. Tako, da, kot je bila sedaj teža ali globina,
tako se bo nekako naredila tudi višina. In tako, kot je bilo sedaj težko, bo tudi potem malce
lažje in se bodo tudi določeni dogodki uskladili ali nekako omehčali. Boste videli, da bo temu
tako.
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»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Vas bom pa vseeno še prosila. Danes imam spet en dogodek, ki ga enkrat na mesec
organiziram. Trans plese, sicer, pa zvočno kopel. Pa vas bom tokrat vseeno prosila, če ste
mal prisotni, pa nas popazite. Hvala. Če lahko seveda?«
Bom videl, koliko vam lahko tukaj pristopim na pomoč. Morda pa Bom tudi prišel kaj
zaplesati. Bomo videli? Morda tudi to.
(smeh)
»Dobrodošli. Hvala lepa.«
»Lep pozdrav.«
Tudi vam.
»Najlepša hvala za vse daritve, za res močno delavnico.«
Vas smem prositi, če lahko govorite v mikrofon, da boste tudi posneti in da se boste lažje
slišali.
»Najlepša hvala za vse daritve. Za res to močno delavnico. Imam pa eno vprašanje glede
Slovenije. Recimo, Slovenija je nekoč bila večja država, ne.«
Da.
»Vzeli so nam severno mejo, pa zahodno mejo. Ravnokar poteka tudi arbitražno odločanje
o morski meji s Hrvaško. In zdaj me zanima, kakšna bo ta odločitev oziroma ali lahko
vplivate v naše dobro v tem področju? To je moje vprašanje.«
Poglejte. Ko boste čez deseto leto pogledali nazaj na slovensko mejo, boste dobili
preoblikovano mejo po lepoti. In, ko boste že mislili, da je dokončna meja postavljena, boste
ugotovili, da vam želijo še nekje nekaj prilagoditi. In se bo znova nekaj spremenilo.
Vendar se znate malce odebeliti. Slovenija zna malce sebe razširiti, malce tako, izven nekih
dekoltejev, lepote. Tiste perutničke, malce sebe izoblikovati. Tako, da znate malce pridobiti
na vaši teži ali pa obliki same slovenske meje.
Tako, da, kakorkoli gledam, nekateri bodo malce zavistni in neprivoščljivi, vendar na koncu
znate biti zelo zadovoljni.
Vendar, bodite pozorni!
To ne bo dokončna postavitev. Še se bo nekaj izoblikovalo. Še se bo nekaj postavljalo.
Vendar, obmejne postavitve. In to se bo dotikalo v obdobju med 12-im in vse do 22. leta, pa
boste videli, da obmejnih pasov sploh več ne bo. Vendar bo nekako kot nevtralna enota ene
celote, kar pomeni, da Slovenija zna pridobiti tudi nekaj, kar je sedaj obmejnega in tako
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malce čez. Tako, da boste videli, da boste kar na koncu rejeni. Čeprav bodo nekateri zelo
nasprotovali temu. Vendar bo tako kot pravici, prišel čas.
Vendar, pazite to!
To bo prvotna postavitev, kopija nečesa, kar je bilo na začetku. Začetna lepota neke celote,
neke dežele, katera je res bila razprostrana, bo sedaj v manjši obliki nekaka rejena piška.
Tako boste vi kot Slovenčki.
(smeh)
»V redu. Hvala lepa.«
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najlepša hvala gospe Lani in Gospodom za res to
čudovito delavnico in za vse darove. Jaz bi pa imela eno vprašanje – kakšen namen ima
tale svečka – ena je zlata, ena je srebrna in kdaj jo lahko, to srebrno, prižgemo? In zakaj?
Hvala lepa.«
Da. Zanimivo vprašanje. Čakali Smo, kdaj se bo nekdo spotaknil ob to. Vendar pri vas, na lepi
Zemljici ali slovenski deželici nimate kristalnih svečk. Jih ne poznamo in jih nismo našli. Zato
imate srebrno – prispodoba nekakšne kristalne.
Vendar, vi se obračajte na zlato. Zaenkrat še na zlato. Ko pa boste Zlato sfero nekako bolj
osvojili in se z njo več potapljali in več povezovali, pa boste dobili tudi neke ključe na
zadnjemu delu, se pravi, tako, kjer se nekako nekaj, tri prste ali štiri prste nad trtico pričenja
en drugi kanal, ena druga vstopna točka. Tam se povezujete s Kristalno sfero.
Vendar, ker še niste dorasli Zlati sferi, bodite pridni in se nekako povezujte sedaj z Zlato
sfero.
Ko pa boste nekako še majčkeno bolj pridni in še bolj nekako povezovalni, pa se boste
povezovali z Zlato sfero. Vendar, niste še, kot ljudstvo, pripravljeni na to.
Vendar, to vam govori, katere Energije oziroma kateri svetovi vam delajo motnje v vašemu
snemalnemu delu.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej iskrena zahvala Bogu Stvarstva za vse to, kar nam
je prinesel. Vsem Gospodom in naši dragi Lani, ki jo imamo neizmerno radi.«
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo.
»Bi vas pa prosila, lepo prosim, za mojega dragega vnuka Teodorja en blagoslov. In za
njegovo mamo in očeta in mojo najožjo družino, da ga lahko čim prej objamem. Nisem še
uspela. To bi prosila. Drugače bi pa rada vprašala, kako ste vi videli v sredo, ko sem bila v
cerkvi v Mariboru, pri tem cerkvenem notarju, a sem uspela dokončno stvari uredit ali
bom, ali bo še borba tukaj? Hvala vam.«

25

Takole. Ne le, da Bomo obhajali, Bomo maševali in skupno nekaj prosili in se radostili. In
Bomo videli, kaj lahko naredimo vse za to družinico. Vendar, kar pogumno naprej. Tukaj
najlepši dogodki ali postavitve šele bodo.
Kar se tiče vaše cerkvice, Bom dejal takole:
Ste dejansko prevladali in nadvladali nad nekom, tako, da vas zna nekdo poslušati in tudi
ustreči. Tako, da, kar potrpežljivo počakajte. In kdor čaka, tudi dočaka. Tudi vi boste na
koncu zadovoljni s svojim rezultatom.
»Dober dan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Z moje strani samo iskrena in ponižna zahvala za
vse dobro, kar naredite za nas, za vse nas – vi, Lana in še mnogi, mnogi drugi. Hvala lepa.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Lepe pozdrave in hvala za krasno daritev. Nekaj me zanima. Že zadnjič sem opazil, pa tudi
še nekdo, pa tudi danes, neke oči. A je to optično ali je kaj, ali je kaj resnega?«
Niso optične prevare ali kaj takega. Vendar, tu in tam boste zaznavali ali nekako začutili ali
vid ali kaj drugega. Nekoga, kateri je povezan z vami in se nekako povezuje kot z nekim
poljem vseh zbranih, kateri ste tukaj, z nami. Tako, da, tukaj boste kaj kmalu morda videli še
kaj več. Če se boste osredotočili, morda tako kot bi pogledali majčkeno izza ozadja, boste
lahko celo videli kakšne Zlate ali Kristalne energije ali pa Bitja, da Bom nekako bolj približno
vam nekako prišepnil ali spregovoril.
Tako, da, tukaj so marsikatere oči tudi uprte v vas. Vendar v pozitivni in pravi smeri.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni in res lepa hvala za vse. Imam pa naslednje vprašanje v zvezi z
delavnico Vesolje v malem. Ko je prišlo do velike eksplozije, je bil na eni strani ta orjak, ki je
prebegnil in zamrznil in so iz njega potem nesmrtna bitja vlekla energije. Na drugi plasti,
galaksiji, pa so imeli neko čisto zasnovno bitje, iz katerega so dobili preprostega dečka.
Mene zanima, kakšna je povezava med tema dvema? In kdo so ta Bitja Nesmrtnosti? Hvala
lepa.«
Bitja Nesmrtnosti so Kreatorji Nečesa ali Nekoga, katerega so soustvarjali oziroma katerega
so ustvarjali. Ta Bitja Nesmrtnosti pravzaprav se ne utelešajo v fizični materiji. To so tako, kot
bi nekako, hm, kako naj prišepnem? Preprosto, kot bi angeli se nekako pokazali in živeli in
kreirali in pokazali, soustvarili. In to pomeni, da ne živijo z vami, a živijo hkrati za vas in so
nekako nesmrtni. To so Tisti, kateri ne gredo skozi razkroj, ker kakšne takšne nevšečnosti
Smo že podali skupaj skozi marsikateri.
Tako, da, to vam govori o Častnih Bitjih, kateri soustvarjajo.
Vendar, pazite!
Če boste majčkeno pomislili, kako So danes Visočanstvo opevali, kaj in kako se kreira tudi
telo oziroma kako ste kot seme ali mala postavitev, kot jabolko, izredno pomembni.
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In ko povežete nekaj, kar ste videli, vam bo kristalno razumljivo in razločno jasno, kdo ste,
kaj ste in zakaj pravzaprav tudi ste, ker se dogodki, postavitve sedaj dobesedno zlagajo in
povezujejo.
Če pogledate morda leto, dve, ali tri ali še kaj več nazaj, pogledate določena predavanja ali
določena snidenja in jih pričnete medsebojno povezovati, počasi dobivate neko celoto tega
znanja. In to je košček v mozaiku nečesa, kar Smo opevali danes in kar se dogaja in kar vidite.
Vendar, to so Bitja, katera se ne utelešajo na Zemlji nič več.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan želim. Hvala gospe Lani za vse daritve, ki nam jih tudi skoz mesec prinaša. Pa
hvala vsem Gospodom, Najvišjim danes, prav posebna zahvala za to čudovito sliko, ki sem
jo videla. Bi pa vprašala. Včasih, ko delam na sebi, sem zelo intenzivna. Potem pa dobim en
občutek, ko se mi vse ustavi, pa mirujem. Pa se mi zdi, kot, da si nič ne želim. Kaj se takrat
dogaja znotraj mene ali izven mene? Hvala za odgovor.«
Poglejte. Bodite pozorni!
Mnogokrat v dnevu, kot da bi vegetirali. Se pravi, imate lupino. Imate 45 različnih bitij. In
vsako bitje ima neko nalogo. Ena naloga je, da misli, da razmišlja. Drugi ima morda za to, da
se morda boža ali kaj ustvarja skozi dlani. Tretji morda le hodi in razmišlja o govoru. Se pravi,
in tako vsakdo nekaj dela.
In takrat, kadar vi pridete na površje, ste zelo intenzivni. Se veselite ali pa jokate, ker ne
dosegate točno tistega, kar si vi želite.
Prav simpatično!
Ko imate vi resnično velike želje po veliki ljubezni, ko je pa tako majhna, a hkrati tako
nedostopna, velikokrat jokate prav vi kot zasnovniki, kot zadnji živeči. In, ko se vi odmaknete
in spite, telo vegetira.
In višje kot vibrirate, težje vam je. Zakaj?
Ker je to vmesna plast te rasti.
In višje kot vibrirate, težje vam je zaradi tegá, ker vas bitja počasi izpuščajo. Ker ste za njih ali
skozi njih ali preko njih napravili ali za njih opravili vse. In potem se bitja, katera so
spremenila program, smejo odstraniti in vrniti v svojo skupino, točno tisto, kar je Visočanski
tudi predhodno opeval.
In takrat, kadar spite vi, prav sredi dneva, dobesedno vegetirate.
In bolj, ko se boste opazovali, težje vam bo. Vendar boste spoznali, kako fantastično imate
postavljeno telo. In ko boste šli skozi te preobrazbe, se boste na koncu radostili in veselili,
ker boste na koncu sami tisti, kateri boste nad telesno strukturo vedeli, videli, razmišljali,
postavljali, govorili ali pa se preprosto le ljubili.
In to je tisto, kar vi potrebujete. In to je tista cena ali vrednost neke duhovnosti, katero po
različnih poteh lahko prebudite. Vendar, verjemite, da na koncu koncev boste kot populacija
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ali pa posameznica zelo zadovoljni. Tako, da nič se kaj veliko ne obremenjujte. Včasih
potrebujete tudi sama po sebi malce spanja ali pa počitka. Opazujte se.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Prisrčna zahvala za to, da prihajate zato, da nam podajate vsa ta mogočna znanja, vse te
silne darove. Še posebej se vam iskreno zahvaljujem za današnje daritve. Pa tudi za vse
ostale. Hvala vam.«
Toliko kot je prav, toliko podarimo. Vendar, tudi sami, sami veliko naredite in mnogo se
trudite. Zbudili ste se in prilagodili ali nekako začutili in zato vam vedno znova z veseljem
pripravljamo.
Vendar, te daritve, katere so bile danes podarjene, vam prišepnem, je Najvišji Visočanski
delal točno tri leta, osem mesecev in dva cela dneva, da ste danes dobili točno to, kar ste
dobili. Tako, da ne boste mislili, da je to kar nekaj tako, na hitro prešlo.
»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz se iskreno zahvaljujem za čudovite daritve. Prosim pa, da se
mi zadeva, ki jo rešujem, opravljam doma, čim hitreje reši. Predvsem glede odstranitve in
odjave. Hvala.«
Takole se bova dogovorila. Bom Jaz malce pogledal osebno in zasebno na to. Bom malce
obhajal. Urico vam ravno ne Bom ali pa ne morem prišepniti. Takoj, ko bo odprt kanal
pridem do vas in med vas, pa da vidim, kaj lahko naredim, da vam malce nekaj uskladim ali
umirim. Ali pa, kakorkoli – vam dajem besedo, da se Bom potrudil za vas.
»Ponižna zahvala. Ko smo delali vaje danes, se je moje fizično srce močno vznemirilo. Kaj je
moj zasnovnik videl?«
Jaz Bom dejal tako:
To je močna energija. To ni nekaj tako, da bi dejali, da je to nekaj, kar tako. Da naredite neko
slikico na steni in to je to. Tudi slika oddaja določeno frekvenco.
Vendar to, kar sestavljate preko srca, to je nekaj najbolj žlahtnega, najbolj častnega. In to
je tisto, kjer se tudi duša znotraj vas zaveda in ozavešča, kaj in kako.
Tako, da, to vznemirjenje je bila pravzaprav povezava vsegá. Vendar, vi to tehniko naredite
še takrat, ko boste popolnoma sami, ko boste sproščeni. Takrat jo tudi naredite oziroma
postorite. Pa boste videli, da vam bo morda celo lažje.
Vendar, to je res visoka frekvenca ali višja postavitev kot si sploh upate misliti. Vendar se tudi
telo kaj kmalu navadi na to. Boste videli, da bo temu tako.
»Hvala lepa.«
Prosim.
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»Lepo, lepo pozdravljeni. Jaz bi se vam samo za vse res iskreno zahvalila in predajam
besedo.«
Pa naj bo!
»Tudi jaz bi se zahvalila vsem za to prekrasno delavnico, ki smo jo danes imeli. Posebej bi
se rada zahvalila danes tudi Lani, ki je naš sonček. In pa, rada bi se zahvalila mojim
vodnikom. Ne razumem pa, zakaj toliko bolečine? Vprašala bi, ali sem na pravi poti pri
reševanju svojih osebnih težav? In kaj se dogaja z mojo mamo?«
Poglejte.
Najprej res ponižna zahvala iz naše smeri. Vi ste takšen sonček, prav vi ste sonček.
Poglejte!
Ali si predstavljate, da ste kot usmiljenka med marsikaterimi dušami, katere niso bile
tisočletja morda pripravljene ničesar narediti. In vi skozi življenja v življenje ali vstajenje
sočustvujete, jih sprejemate, upate in jih objokujete in molite za njih, da bo njim dobro.
Verjemite, da zelo dobro razumem vse skupaj. Tudi Sam Sem bival in sobival v takšnemu
svetu. Vendar, takrat je bilo malce drugačnega nasilja kot pa tukaj. Čeprav se najdejo tudi
takšna nasilja ali pa še kaj hujšega.
Vendar, bodite pozorni!
To je čas zaključevanja! Ne jokajte za tistimi, kateri so pripravljeni na to, da gredo svojo pot.
Izpustite jih. In radujte se tegá! Ker vi ste svoje častne postavitve že opravila.
Tako, da, kakorkoli že, to je prehodno obdobje. Veselite se in ne žalujte ali ne jokajte. To je
pač nekaj, kar se zaključuje. Vendar, zaradi tegá še ni konec sveta. Boste pač sebi postavili
lepo postavitev. Pa tudi drugi se bodo postavili v lepo ali še lepšo postavitev.
Vendar, ker vi ne vidite naprej, kako bo za oba poskrbljeno, potem jočete, ker se bojite
narediti koraka naprej.
Čista zmeda!
Ni potrebno vedeti! Zaupajte! Zaupajte v sebe in pojdite v veri in v upanju naprej, pa boste
videli, da na koncu koncev, ko se naredi ločnica, boste še kako zelo zadovoljni. In presrečni.
Predvsem pa ponosni na to, da ste izpeljali in postavili svoje poti tako, da boste srečni in
ne nesrečni.
To so zapisi. Na Zemlji ustvarjate zapise in osnovo. Zato je čas, da ste srečni in ne nesrečni.
Ker s tem spominom greste naprej. To je osnova, kjer se lahko nekako tudi gradite in živite.
Si predstavljate, da vas damo v neki lepi svet, kjer je vse popolno?
Vi bi ves čas premišljevali: »Joj, kaj se bo zgodilo, da ne bo več popolno?«
Zakaj?
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Ker ste na Zemlji osvojili program strahu, program bolečine, program trpljenja. In tudi
sprostiti se ne bi upali ali znali. Zato je ta čas zaključka, kjer se začetek in zaključek
pravzaprav združujeta, kjer se postavi neki prehod, še kako zelo veličasten za vse vas.
Tako, da, nikar ne jokajte! Boste videli, da boste zelo zadovoljni in tudi srečni. Ne obupajte!
»Hvala in lep pozdrav mojim vodnikom, ki vem, da so ves čas ob meni.«
Ooo, vsekakor so. Vendar so tudi takšni, fajn fantini, kateri res nekako so tisočletja ali dva
mlajši od mene, vendar so zelo fajni. Poznam jih osebno.
(smeh)
»Najlepše pozdravljeni Gospodje in Lana. Ponižno se vam zahvaljujem za vse, kar nam
dajete. Imam pa eno prošnjo. Prosila bi, če lahko pomagate mojemu sinu pri pridobivanju
vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo hiše in zgraditev doma. Hvala lepa.«
Poglejte, Jaz vidim tukaj, da se zna nekaj komplicirati. Upam, da Sem našel pravi prevod.
Vam znajo kot nekaj prilagoditi. Vendar ne vam, njemu. Pa zna godrnjati. Pa se zna nekako
morda kesati in objokovati. Na koncu koncev bo ugotovil, da tako, kot so nekako oni
komplicirali, so na koncu dobro zakomplicirali, da se bo njemu čez nekaj let, prav energetsko,
vse skupaj dobro spajalo in postavljalo. Tako, da tudi male spremembe ne bodo šle v slabo.
Naj vzame tok dogodkov tako – tisto, kar je dobro, je najboljše, pride samo do njega. Tako,
da tudi majčkene spremembe ali ovinki bodo dobrodošli zanj. In na koncu koncev bo dosegel
svoj sanj – malce prilagojeno. Vendar naj pluje s tokom dogodkov. Vendar bo na hitro, hitro
potem imel vse skupaj postavljeno. Vendar, malce morda zadolženo.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Priznam, da mi je zelo težko se danes zahvaliti za tako veličastno
predavanje. Preprosto ne vem, ne znam izraziti svojo zahvalnost. Osebno čutim že en lep
čas en mir v sebi in nekako čutim, da je vse tako, kot mora biti in da vse gre v dobro smer,
po domače povedano. Bi vas pa prosila, še vedno za pomoč naši, moji in naši Ani. In vas
lepo prosim, ali imate mogoče kakšno sporočilo za njo? Ker spet ima eno tako, težko
obdobje. Hvala.«
Takole. Vsekakor ponižno, ponižno sprejemam vašo zahvalo in velikokrat molimo in prosimo
bitja Zemlje, da so usmiljeni do nje. In vedno znova nekaj barantamo, da bi jo osvobodili in
izpeljali iz vsegá.
Jaz ji svetujem takole:
Naj vzgaja ljubezen in zaupanje. Večkrat naj poskuša zlato svetlobo, katera ji je bila
podarjena, povleči znotraj v telo. Naj jo dobesedno – njej je nekako prav umetno naslonjeno,
takšna gostljata zmes, kot gosti med. Nima takšne prašine, vendar gosti med. Je nekako tako
naložen nad njo.
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Naj ga poskuša stekati v telo. In prav, kot bi ga stekala na določeno mesto,
kjer ima določeno bolečino. Naj to zlato energijo kot med stopi in jo počasi,
tako kot prelivate med, ko vleče in se nekako razteza, tako naj ona to
energijo v notranjost postavi. Boste videli, da ji bo lažje.
Če pa to energijo še nekako zasukne, tako, kot bi imela bič in spiralo, si jo lahko nekako
suka po notranjosti, bo razbijala vse blokade in vse bolečine, kateri nastajajo kot nekakšni
čepki ali pripeti čepki. In takrat, ko bo ona naredila to, Bom Jaz po drugi strani ovijal neko
energijo okoli nje in se bodo energija v energijo zlivale in se ji bo znova neko telo, eterično
telo, pričelo vakuumirati nazaj. In bo bolečina ali pa ozdravitev lažje prešla.
Tako, da, to je tisto, kar Bi ji nekako prišepnil. In takrat, ko bo delala ona, Bom tudi Jaz
naredil skupaj z njo. In zagotovo, zagotovo se bo dobro počutila.
»Najlepša hvala.«
Prosim. In ne obupati. In ne jokati.
»Jaz se bom samo zahvalila za to delavnico. Lepa hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Najlepša hvala za vse darove danes in tudi za vse nazaj. Bi samo vprašala, kako je s tem
kometom, ki prihaja menda v juliju, Ison. Katera, kateri pomočniki oziroma katera bitja
bodo na njemu? In kako bodo pomagali nam Zemljanom?«
To so različne civilizacije. Vendar, 23 je takšnih, kateri vstopajo v to. Vendar, vaša pozornost
je usmerjena le na eno civilizacijo. To je tisto, kar Sem vam predhodno oziroma vam je
Visočanski predhodno nekako tudi prišepnil – koliko bitij, koliko vsegá nekako se povezuje in
prihaja med vas.
To je dobra civilizacija in ni slaba. Vendar, oni prihajajo in prehajajo pobirati in sprejemati.
Ker vsakdo, kateri v telesni strukturi dozori, se pravi, se lahko vrača nazaj ali v povezavi z
njimi.
Se pa zna zgoditi, da 143 ljudi, ali duš ali pa dušinskih zmesi, kakorkoli Bom prišepnil, Bom
prav prišepnil, se lahko intenzivno prične povezovati z njimi in lahko tudi z njimi sodeluje.
In znajo tudi nekaj živih, fizičnih ljudi, tako kot ste vi, nekako sprejeti na svoja plovila.
Vendar, bo pa dejansko tudi ta prihod pustil določen pečat. Negativni pečat v področju
Zemlje. Ne bo vse tako lepo kot se vidi na prvo oko, ker bodo oni tudi pobirali nekaj. In zna
biti nekaj tudi žalosti. Tako, da, vzemite od njih ali po njihovi strani le toliko, kot čutite, da
je prav. Da ne boste preveč pričakovali, da ne boste potem jokali, ker ni vse tako, kot se
vidi na prvo oko.
Niso pa slabi.
»Dober dan. Najprej en velik poklon vsem vam in zahvala vsem vam za vse daritve in za
vsa znanja, ki ga podajate. Vprašanje pa je – peščica bogatih vpliva na zemeljsko ozračje,

31

na sprožanje vulkanov, na onesnaževanje oceanov. Kako daleč bodo še šli s takšnimi
dejanji? In, ali nas čaka neka podobna usoda, kot so jo prikazali v filmu Elizij?«
Veliko od tegá, kar ste prišepnili, zelo, zelo drži. Vendar, ne Bom zagovarjal njih, vendar Bom
prišepnil takole:
To so stari programi. To je vse tisto, kar je starega, kar je slabega, kar je potrebno ozavestiti
in spremeniti.
Vaša naloga pa je, da, ne, da želite spremeniti ali jim preprečiti nekaj. Vsekakor je to tudi
dobro! Vendar nasilje daje vedno nasilje. Vzdignite se! Vzdignite in zvišajte svojo frekvenco,
da boste višje vibrirali.
Zagotovo, tako kot vidim po vaših knjigah, tudi opevate, nekateri opevajo, kako pravzaprav
lahko zvišate frekvenco in postajate fizičnim očem ali ljudem nevidni. In ne, da postajate
nevidni drugim ljudem, da gredo mimo vas in vas ne zapazijo, kmalu boste postajali
prosojni. In to pomeni, da boste šli nad jakost nekega strupa ali valovanja, kateri dobesedno
ne bo prišel ali prešel do vas.
Zato je zelo, zelo dobro, da zlato energijo, Zlato dobo, še kako dobro vnovčite za sebe. Ker to
je tisto, kjer boste nekako peščica množico nadvladali in prevladali.
In vaša miselna energija množice in sodelovanja lahko iztiri ta svet.
TEHNIKA – POVEZAVA LJUDI V BOJU PROTI IZTIRJANJU VLADNIH POSTAVITEV
Če bi se več tisoč ljudi povezali v boju proti nekakšnemu
razpadanju ali proti, kot bi se v protest spravili in bi hoteli iztiriti te
vladne postavitve, bi se morali dobesedno, kot dlan ob dlan
povezati in dobesedno iti kot v zaključni ciklus, da prvi in zadnji v
povezavi, kjerkoli na planetu, se poveže – ali direktno z dlanmi ali
pa z dlančnimi cevmi.
MANTRA – RAZBLINJANJE ENERGIJ, STRUPOV, TUDI DROGE, KADILA, CIGARETE, OMAMA
(posnetek 45:15)
In, če bi pričeli mantrati:

Mmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmm,
Mmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmm
Če bi mantrali to frekvenco, bi razblinili vse strupe, vse energije. In, če bi to frekvenco
uporabljali vsi, kateri so tako ali drugače zastrupljeni – tudi skozi droge, tudi skozi kadila,
cigarete ali omame.
Če bi pričeli mantrati od zgoraj v nižino, v globino, da prične energija od znotraj vibrirati
navzven, bi razblinjali in delali čudeže s svojim telesom.
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MANTRA – TEŽAVE Z RAKOM, RAKOM ALI BLOKADO NA PROSTATI (posnetek 46:26)
Tisti, kateri imajo težave z rakom, morda rakom ali blokado na prostati, bi morali vibrirati
ali pa mantrati takole:

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooo,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooo.
In zaključno mantro bi morali povleči točno na točko, dobesedno na točko, kjer imate
težave.
Tisti, kateri imate raka morda, ali pa blokade ali kakorkoli težave na
katerih drugih deležih, se pravi, bi morali roke obračati tako, kot bi sklenili
krog. Se pravi, če pogledate to proti temi, boste videli energijo med prsti.

MANTRA – ODPRAVLJANJE TEŽAV Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO, PREDVSEM ŽENSKE, DEKLETA
(posnetek 47:45)
Včasih se poigrajte z življenjsko energijo in jo povežite med seboj. Energijo postavite na
točko, kjer imate težavico. Kjerkoli. Tudi, če jo imate na hrbtišču, jo postavite spredaj, ker gre
to vse skozi.
In mantrajte takole – predvsem ženske ali dekleta:

Hoooooooooooooooooooooooooooooooooooo, hoooooooooooooooooooooooooooo
In začutili boste polje, kako se pripnete na to.
Vam še enkrat pokažem:

Hooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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In prav čutili boste, kako se energija iz vaših dlani povezuje v notranjosti. Preprosta
skušnjava, preprosta vibracija. Iz vaše življenjske energije razblinite energijo in jo spuščate v
notranjost telesa.
MANTRA – ODPRAVLJANJE TEŽAV Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO: RODILA (posnetek 49:18)
Na rodilih, na rodilih poskušajte narediti tako, da postavite tako, kot bi
naredili obokec nad maternico, v zgornjemu delu pa tako, nad grleno
čakro. Takole. To so točke. Prav začutite, kje so točke!

Tik pod grleno čakro. Tik pod grleno čakro. In ko boste dovolj aktivirali
čakro, boste točno začutili, kje se prične. In ne smete vstopiti višje, ker
drugače lahko bruhate ali pa vas prične dušiti. In ko začutite to točko,
potrebujete morda malce treninga, vendar, saj imate dovolj časa, naredite
takole:
Iiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo
Prebudite in zbudite to sredinsko čakro znotraj. In razbijete polje na dva dela. In ko prvič
naredite, jo boste začutili. Polje se bo pripelo na dlani in na zgornje dlani. In telo boste
pričeli razpirati.
Pazite to!
Iiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeo
Razbijete polje in izpostavite energijo. Nastane praznina.
In potem dajte dlani takole navzgor in začutili boste, kako ste polje
materije razprli.

MANTRA – ODPRAVLJANJE TEŽAV Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO: POŠKODBA, POŠKODOVANI
DELEŽ, SAMOZDRAVLJENJE, TUDI PREBUJANJE ČAKER, VZDIGOVANJE FREKVENCE IN
NADVLADA TELESA (posnetek 51:22)
Ko naredite to, je čisto preprosti trik. Imate sedaj na dlani poškodbo ali poškodovani delež.
In takrat pričnite, kot bi ga, prav začutili boste. Polje se odpre. Polje. Telo. Dobesedno telo,
kot bi ga razprli. Res, poskušajte to!
Tudi tisti, kateri želite morda prebuditi čakre ali pa vzdigniti frekvenco in nadvladati telo.
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Ko imate bolan organ pred seboj ali bolečino ali nekaj takega pred seboj –
morda boste začutili neko bolečino na roki. Vendar le zato, ker ste z levo
dlanjo odpirali Zemljo, z desno dlanjo pa Nebo. In ste razprli in dali
bolečino ali bolni energetski delež pred seboj. Potem je tako, kot bi ga
pretehtali.
Obrnite dlani takole navzgor in rahlo takole, kot bi Nebo potehtali,
navzdol. Pred seboj pa imate energijo bolečine.

In pazite to!
Osredotočite se z mislimi na bolni delež.
Misli vdahnite preko zgornjega dela in malce zadržujte zrak.
Tisti, kateri imate pransko dihanje, boste začutili, da vam zrak prične
izparevati. Takrat je tisti pravi moment zdravljenja na samemu sebi.

Usmerite energijo še enkrat v organ in videli boste belo energijo. Pričela bo puhteti
dobesedno iz vas. Pred vami je bolan organ.

Potem vdahnite in naredite takole, kot bi energijo pod organ potisnili.
Vibrira pred vami.

hoooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmm
hoooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmm

Energijo spustite pred seboj, pod bolnim organom in ga obkrožite. Kot bi ga zasuknili.
Vam še enkrat pokažem.
Vdahnete čez nos in navzdol.
Moooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmm
In kaj naredite s tem?
Frekvenca bolnega telesa stoji in dobesedno kot cveti. In se ne suka. In na ta način
poženete od spodaj nevtralno energijo, življenjsko energijo. In dobesedno misli usmerite
pod to bolno telo, pod bolni organ, katerega imate pred seboj in jo zasuknite.
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In vedno znova, ko vdahnete, morate biti na začetku. In tudi, če energijo
dvakrat, trikrat, petkrat ali desetkrat zasuknete okoli organa.

MANTRA – ODPRAVLJANJE TEŽAV Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO: SRČNE TEŽAVE, LJUBEZENSKE
TEŽAVE (posnetek 54:49)
To je dobro tudi, kadar imate srčne težave. Tudi, kadar imate ljubezenske težave, naredite
enako tehniko.
Povlecite srčno energijo kot bolečino srca. Tudi morda zaradi ljubezni, jo date
pred seboj, jo opazujte. Vdahnite. In čutili boste, tako kot bi pranska energija
oziroma bela energija se stekala navzven skozi ta prehod.

Nekaj časa opazujte in videli boste belo energijo in stojno vibracijo tega polja ali težave.
In potem vdahnete in pojdite pod njo:
Hooooooooooooooooooooooooooooooommmmmm
In vzemite si dovolj časa, da frekvenca odvibrira. In opazujte to.
MANTRA - ODPRAVLJANJE TEŽAV Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO: prebuditev mrtvega telesa
Boste videli!
To je tako mogočno in tako močna frekvenca, katera prihaja iz vaše življenjske energije.
In ta je takšna frekvenca, da, če bi ljudje položili nad telo
bolnega človeka, ali usihajočega ali celo izdahnjenega
človeka, če bi dlan ob dlan položili na njegovo telo, od
prsta, drug ob drugega navzgor in tisti, kateri ima na
kronski čakri, bi dal na čelo in nad kronsko čakro, tako kot
šaličico nad njegovim, glavo in bi to v isti frekvenci mantrali, bi mrtvo telo prebudili.
Zato si pomnite in zapomnite!
To je tako mogočno. Tako kot zvok nekakšnega gonga. Vendar je odvisen od tistega, kateri
gonga.
Zato uporabite zvok. Zvok ljubezni. Zvok miru. Zvok harmonije.
Poskušajte bolnim ljudem prišepniti, naj pričnejo mantrati ali vibrirati in naj se poglobijo v
globino. Odpirajo polja in lahko zdravijo svoje telo.
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In tako, kot Mi zdravimo vaše duše, da vas malce pocrkljamo, kot ste videli, Smo se znova
zamenjali in znova preuredili.
Tako, da, Jaz Bom na tej točki z mojo počastitvijo za vas ali daritvijo tega zvoka za vas in
spomina, da ga boste lažje ohranjali in zvibrirali, tudi zapustil vas.
Tako, da, Jaz vam želim v današnjemu dne veliko prijetnega druženja in veliko ljubezni,
medsebojnega razumevanja. In vam želim še naprej en res lep in prijeten dan.
Pozdrav.
»Najlepša hvala.«
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