KAKO OBUDITI SPEČA ZNANJA
Lana, Vrhnika, 24. januar 2015
Takole. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se sredi naše noči, v
prijetnemu, malce hladnemu ali svežemu jutru zbrali pri vas, v vašemu ozvezdju, v vaši
deželici ali vaši pokrajini tega popotovanja.
Lepo, lepo pozdravljeni.
Danes imam Jaz to čast, da Bom nekako sodeloval z vsemi vami in Sem Tisti, kateri Bom
nekako razkrival, odkrival in nekako razprostiral določene pajčevine, tančice, skrivnosti v
različnih pogledih, doumevanjih, razumevanjih vsegá, kar je danes, dandanašnjemu času
človeštva ali človečanstva tudi razkritega.
Moje imenovanje ali nazvanjenje je pravzaprav le Brahma, Brahma Brahmanjurski ali
Brahma Visočanski. Glede na to, da je ta tematika posebna prav za Mene ali za Moje
popotovanje ali postavitev, ker Sem pravzaprav ravno v teh postavitvah eden izmed vodilnih,
kateri nekako dopuščajo in nekako odpuščajo določena bitja, Sem Jaz danes dobil to čast, da
Bom nekako opeval določeno širino, predvsem pa vas Bom popeljal po določenih tematikah,
skrivnosti in različnega dela spajanja in sestavljanja.
Morda se Bom deloma potem majčkeno odmaknil ali nekako premaknil. Bom videl, kako bo
Moja energija vplivala na to Telo.
Predvsem pa je danes daritev res posebna in svečana za vse vas, ker boste dobili, ko boste
nekako tehniko poskušali delati kasneje tudi za nami, se pravi, se bodo daritve, katere se
bodo ravnokar pričele darovati, spajale po nekemu postopku, točno v določeni postavitvi.
Vsekakor vam v prid.
Tematika skrivnosti, skrivnost nad skrivnostjo, so pravzaprav različne pajčevine ali zastirke,
katere v današnjemu času postopoma, postopoma odkrivamo in razkrivamo. Vendar le zato,
da bi vam olajšali vse to, to popotovanje, to življenje tukaj na Zemlji ali to vstajenje. Vendar
le zato, le zato, ker ste pravzaprav dozoreli za vse to.
DUŠA, DUH
Iz vsakega življenja človek ali duša, predvsem pa duh, ohrani popoln spomin. Saj poznate –
list nad list, duh nad duhá se spaja v dušo večnega duhá.
Duša, katera je skupek vsegá, shranjuje tako dobro kot tudi slabo.
Ko se uteleša, se pravzaprav spušča v nižino ali v globino z vsem, kar mora razčistiti,
ozavestiti, sebe razbremeniti, sebe postaviti in nekako predvsem doseči svoj cilj – narediti
zapis vsegá, kar je častnega in veličastnega.
Vsak dogodek v vašemu življenju je določen spomin. Vsak spomin mora biti časten in
veličasten, da ga duša zmore sprejeti v svojo povezavo.
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Duh, kateri je tisti nalitek ali nekako nagneten okoli telesa, je pravzaprav tisto nekaj, o čemer
Bomo opevali.
Ko vdahnete, ko vam prerežejo popkovino, ste že razdeljeni na dva dela – na visočansko
stran, katera je veličastna in popolna in na obremenitveno ali obtežitveno stran, katera ni
ravno popolna in je to tista karma, tisto nekaj, kar živite iz dneva v dan, kar vam vaši
usojevalci postavljajo, sestavljajo, da se ozaveščate skozi dogodke, da skozi tok dogodkov
zmorete napredovati, sebe postaviti v ospredje, predvsem pa sebe postaviti v noto
zmagovalnosti in večnosti. Se pravi, neke časti, skozi katero in s katero se duša vekomaj
večnosti časti.
Zato nič čudnega, da tisti, kateri so dosegli določeno čast na bazi življenja, zmorejo oditi in
preiti in so vstajiteljski in odhajajo ali prehajajo. Vnebovzeti ali kakršnekoli druge postavitve
imate ali imamo, čeprav v vašemu suhoparnemu jeziku slovenskega jezika imate res premalo
izrazov. Bi jih morali kar malce dodati ali izoblikovati. Morda se Bomo kdaj poigrali prav s
temi postavitvami. Zato, da boste lažje razumeli in doumeli, kaj je očem ali ljudem skrito in
zakrito.
Kot Sem opeval, ko vdahnete v ta življenjski čas, se pravi, ko se prereže popkovina in se
ločite od davninskega dela, od vsega veličastnega, kateri vas je spremljal do vdaha, se
pravi, kot bi stopili iz zunanjosti, iz površine Zemlje, odprli duri in vstopili v hišo, se pravi, se
za vami zapre, zapre pravzaprav davnina ali spomini, za katere niste nič krivi. Zakaj?
Ko neka Energija, se pravi, vstopi skozi duri, se za njo zapre davnina. V hiši ali v prostoru, v
katerega vstopi ta Energija, je pravzaprav čisto nevtralna energija. Čisto nevtralna energija
brez spomina, brez zavedanja, brez obstojanja.
Zato v treh dneh in v treh nočeh šele zasnovnik, kar ste vi, čisto sami, predvsem prične
obujati, dihati in se spajati. In prične dobivati prav redni, dnevni spomin, za katerega
popolnoma ni nič kriv. Deljena energija, se pravi, tisti Nekdo, kateri je vstopil v hišo ali skozi
duri, je vstopil v telo, katero je nastalo. Zato drugi del spomina ostane zunaj in je polspeči in
polgibljivi. To so energije ali nekakšna bitja. To so bitja polspečnosti. S prerezom popkovine
vsa energija v zunanjosti zaspi.
Če dobro pogledate vašo avro, tako kot jo poznate, se različno barvitostno barva in obarva.
Vendar, to ni nič drugega kot to, iz kod ali od kod je določeno bitje prešlo, káko ima
spominsko noto, kakšna je bila veličina njegovega dela ali vstajenja in se na podlagi tegá bitja
medsebojno spajajo v določeno barvitostno energijo. In zato se različno obarvajo.
Če bi vašo avro spremljali več obdobij sproti, bi dejansko na določene momente videli v avri
določena bitja. Celo ljudi, obraze, silhuete.
Zakaj?
Ker se v določenemu momentu naredi ta preobrat prebujenja in vstajenja, se pravi, se
premaknejo določena bitja višje in ne nižje. Višje. In se pred vami zlije v pleksusni prekat.
Tako le ti spomini ali najlepše od najlepšega ves čas nekako kroži ali nekako se preriva okoli
vas. To so duhovi.
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V vsakemu življenju dobite energijo spomina. To je le duh. Duh od duhá, kateri se loči ali
izloči.
Če ste živeli slabo, niste bili v ponos nikomur ali od nikogar, bili v čaščenju ali častitvi, ne
pripadate nikomur. Zato takšen duh po končanemu življenju ali vstajenju v zmoti živi v
ujetosti, ukletosti, v podzemlju, v nadzemlju – zavisi, kje so ga izpustili ali zapustili. Zato se
takšni duhovi večinoma gibajo prostrano, po Zemlji in se prosto pretakajo in so osamljeni in
pogubljeni.
Zakaj pogubljeni?
Ker jih nihče ne želi imeti v sebi.
Šele, ko se duša odloči, da se zavestno odloči, da bo pobrala vse svoje deleže nazaj, se
odpre v novi materiji, se vsi ti izgubljenčki ali begavčki, kateri prosto begajo naokoli,
zmorejo zliti in vriniti v njo in takrat smejo vstopati v pleksusni predel, v telesno materijo.
In takrat dejansko se prične živeti masaker, grozote, pekel ali vse, kar mu je bilo naloženo,
odvzeto, prestavljeno, zamaknjeno – zavisi od spomina, časti ali »nečasti«, da bolje rečemo
ali opevamo tako.
To so različni duhovi.
Različni duhovi se različno spajajo. Če imate visoko čast, ste svetli, kristalni, ste lahko zlati,
ste lahko beli. Ste lahko prosojni, lila ali nekakšni vijolični. Lahko tudi zlatkasto rumenkasti.
Energetski deleži izdajajo vašo energijo, vašo ljubezen ali vašo toplino.
Vendar večina bitij, kateri so v vaši avri in so nekako dobro vibrirni, shranjujejo določene
spomine.
To niso tisti begavčki, kateri begajo izven vaše avre in so izluščeni, se pravi, to Sem vam
opeval le zato, da boste morda lažje razumeli, zakaj nekateri določenih deležev nimajo in
čutijo, da jim nekaj primanjkuje in da jih je strah nečesa, da bi vstopilo v njih. Se pravi, to je
lahko del njihove davnine, katera pa ni ravno njihova davnina, ker so zasnovniki. Vendar od
nekoga, kateri se je povezal z zasnovnikom oziroma vstopil v hišo ali zaprl za seboj duri v
telesno strukturo. Se pravi, to so različni deleži.
Danes imamo tematiko predvsem na delež, kjer bomo dejansko v vaši avri odkrivali in
razkrivali, kje imate nekaj, kar vi rabite in porabite.
Tako, kot ste razumeli – iz vsakega življenja dobite določen spomin, kot list, kot bi vas
slekli, kot bi list po list, energijo, izluščili in postavljali, jo imate tako nizano drug nad
drugega.
To pomeni, da v vaši avri, prav v vaši avri, imate bitja, katera prosto lebdijo kot nizana drug
nad drugega in so nekako v vodoravni ravni liniji in spijo ali nekako se prosto vibrirno
gibajo in nič ne sodelujejo.
Potem pa imate, tu in tam, kot nekakšne povezovalne niti. Če boste dobro pogledali v
svojo avro, boste videli svojo čakro, se pravi, različne čakre, katere se različno povezujejo.
To so različna bitja, katera se povezujejo v prehode, v predore. Okoli teh čaker, če se
dobro ozrete naokoli, boste videli in zaznali različne energije.
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To je tako, kot bi pogledali v nebo, v modrino neba. Nad seboj zaznate takšno sivo, sivo
razpršeno enoto. Kot lističi. Kot pikice, katere vibrirajo prosto v soncu nad vami in okoli vas.
To poznate.
Se pravi, enaki delčki prašnih energij so v vaši avri. In tam so bitja oziroma duhovi, kateri
prenašajo najboljše od najboljšega in so v vašemu življenju neuporabni. Vendar, ti duhovi
ali ta energija, energetska bitja, katera zalivajo vašo avro in hkrati vakuumirajo tudi telo, v
sestavljanju z različnimi bitji, kateri imajo določene funkcije, se pravi, so v vmesnih
energijah razpršeni prav ti deleži.
ČEŠARIKA
Bodite pozorni!
Ti deleži se medsebojno povezujejo kot v nekakšen vrh. Vrh češarike.
Češarika je možgan, ta mini, mini, mini možganček. Je možgan ali
popoln spomin vsegá, kar duša ima, obstaja, prestaja, zori in tudi
spremeni.
Vi dejansko bi lahko živeli le s tem možganom. Ne bi potrebovali niti
velikega možgana, ne bi potrebovali niti malega možgana.
Pa si mislite, kar si želite! Vendar, vse je vrinjeno v sistem.

Duša lahko živi le z mini, mini možgančkom, ker je popolnost vsegá –
ohranjen spomin, ohranjen pečat vsegá, kar telo potrebuje, kar duša
prenaša in odnaša, se pravi, je mini mini možganček. To je ta žleza kot
češarika, kot jo opevate, je to dejansko zelo mali mali možganček.
V tej češariki je pravzaprav skrivnost popolnega vesoljstva.

V češariko kar tako ne smete vstopati!
Ker tisti, kateri prosto vstopajo v češariko, imajo potem težave z blaznostjo. S težavami.
Vendar, le toliko časa, dokler ne dozorijo, da so enakopravni po zasnovniku ali po zadnjemu
živečemu delu. Se pravi, enakopravni častno in veličastno dozoreli davninski duši ali
spominu.
Se pravi, vrh češarike je vesolje vsegá. Ne srce! Vrh češarike ali ta mini, mini, mini
možganček.
Kako pravzaprav ta mini češarika sodeluje in funkcionira?
Za človeka je skorajda neuporabna. Za povezavo z vsem, kar okoli človeka obstaja in prestaja,
pa je izjemnega pomena.
Prav bodite pozorni!
Ta bitja, katera so v avri, prosto lebdeča, spijo ali nekako lebdijo in so popolnoma
neuporabni, so pravzaprav le nekako prislonjeni v notranjost in spijo, a so hkrati, kot bi bili
preko popkovine, če si predstavljate, vpeti v sam vrh te češarike.
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Češarika je torej skupek sestavljanja kot nekih zasnovk ali nekih jajčkov.
Če se ozrete v češariko, vendar ne vstopati v češariko! Vzdignite se tako, nekateri, kot vidim,
že delate, se pravi, kot bi pogledali ob češariko, od strani glejte v češariko. V mini
možganček. Boste videli male pikice. Male pikice. To so jajčki ali zasnovka. Se pravi, tisto
nekaj, kot bi dali kalček v notranjost.
V temu kalčku, več kalčkov je – toliko kot imate življenjskih spominov, kot ste živeli življenj,
toliko imate spominov, toliko imate zasnovk v češariki. V temu možgančku, se pravi, se
shranjuje iz vsakega življenja zapis celote vsegá, tako dobrega kot tudi slabega.
Če želite dobiti zapis svojega preroškega znanja, svoje preroške veličine, svoje moči, svoje
genialnosti, vseh svojih sposobnosti, vsegá, kar ste v davnini, v kateremukoli življenju znali
in poznali, morate segati prav v ta vrh vsegá. To je pravzaprav ta mini, mini, mini
možganček.
Vendar, prosto sami ne smete vstopati, ker vas lahko Vesolje izsesa!
Češarika je pravzaprav nekakšna vrtinčasta energija, navidezno gosta zmes. V tej
energetski gosti zmesi je pravzaprav velik vrtinec. Se pravi, če se od strani obrnete na
češariko, boste videli, dobesedno, kot bi bila plast nad plastjo, kot bi se nizala vrtinčasta
energija.
Če dobro pogledate, boste videli, da je to kot neka čakra. Čakra prehoda. Čakra vsegá. In,
če se majčkeno vzdignete ali nekako prelijete nad telesno strukturo in pogledate le iz višine v
nižino, na češariko, ne bodite direktno nad njo!, od strani, boste videli vrtinec, kot da bi
dimček nekako puhal in dihal. To je dihanje vesoljnega stvarstva.
Bodite pozorni!
Kadar zavibrira navzven, vi kot izdahnete. Ko zavibrira v notranjosti ta spiralica, iz Vesolja
vdahnete.
In če dobro pogledate, boste zaznali kot nekakšno membrano. Če malce višje pogledate
boste videli kot milni mehurček, kateri je kot nekakšna membrana na vrhu zaprta. To je
prehod ali predor.
Vendar, vi ne boste ničesar drugega naredili, kot le opazovali!
Potem se vzdignite malce nazaj. Kot bi se spustili izza spodnjega dela. Kot bi šli v telo in
opazujte zgornji sistem te češarike. Boste videli, da je jajc. Kot veliko jajce, katero nič ne
izpušča. Vibrira in prosto spi. Spodaj kot, da ni ničesar.
In ko gledate v telesu, vidite, da je to zaprt sistem in popolnoma nedostopen, neuporaben.
Tudi, če bi se hoteli z mislimi sedajle poigrati in priti skozi, bi zaznali zaščito. Ovojnico. Zato
se vam v temu življenju nič ne dogaja, kadar bi morda z različnimi tehnikami se spustili mimo
in na neki nezavedni ravni šli le preko. Se pravi, se vam ne bi nič zgodilo.
Ko pa zavestno želite vstopiti v češariko, pa bodite pozorni!, se odpira ta membrana.
Zakaj se toliko časa zadržujem prav pri temu? Ker je to izjemno bistvenega pomena!
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Češarika je pravzaprav tematika, na katero Smo se res dobro in dolgo pripravljali. Ker to je
tisto nekaj, kar vi iščete. To je tisto nekaj, po čemer hrepenite in po čemer pravzaprav tudi
nekako, na koncu tudi nekaj pridobite.
Še nekaj bi dodal:
V to češariko nikoli ničesar ne postavljate, ker ta češarika, se pravi, je res nekaj posebnega.
Ko duša dozori, preko življenja, na kateremukoli momentu – se pravi, vi v življenju imate
različne uspehe.
Vendar, ko res dozorite, ko ste na nekaj res ponosni, ko se vam res kar srce odpre od
veselja, radosti, predvsem pa ponosa, pa je to lahko katerokoli področje, se vam zgodi nad
češariko, da ta membrana zavibrira. Prav zavibrira. Kot bi, kot bi, kako bi se izrazil? Ne ravno
kot deviška kožica, se pravi, takšna membrana, katera vdahne in nekaj v to se dobesedno
vrine.
Kadar ste vi zelo ponosni, se košček tega spomina shrani, kot bi posesala ta membrana v
sebe.
Ker ta membrana je pravzaprav živi duh, ta živa energija, s katerim se ne smete kaj veliko
ukvarjati ali pa ga nekako drezati. Ne dotikajte se te membrane, ker še niste zreli za to!
Bodite pozorni!
Ta spomin časti, nekega veselja, karkoli ste v življenju v določenemu momentu dosegli, se
ga veselite, potem pa kar naenkrat uplahne veselje, kot da je to nekaj samo po sebi
umevnega.
Ste kdaj spomnite kakšnih dogodkov? Pa je bilo to: »Ja. Opravil sem. Da. Naredil sem.« Se
pravi, to je nekaj, kar je kot samo po sebi umevnega. Vendar ni temu tako.
Vendar tisti duh, tisti zapis, se je shranil v to membrano in se je zlil skozi to membrano v
notranjost in zavibriral v tej energiji češarike. Zato ga bežno zaznavate. Le bežno se ga
nekako ozaveščate, hkrati pa postopoma tone vaš zapis ali spomin, kaj vse ste dosegli
oziroma na kaj ste bili vse ponosni.
Če v temu življenju želite se obrniti nazaj, se boste spomnili zelo malo dogodkov, na kaj ste
bili ponosni. Pa vsak dan se najde kakšen moment, trohica ali veselje, da se lahko nečesa
ozavestite oziroma ste res ponosni.
Če bi želeli se sedajle spomniti, koliko ljudem ste pomagali, bi se spomnili morda le dva ali tri,
morda pet. Na vse ostalo bi pravzaprav pozabili.
Zakaj to?
Ker se dejansko delčki shranjujejo v temu življenju prav skozi to membrano v notranjost
tega jajčka. Se pravi, češarika je kot možgan. Kot jajček vsegá, kar se shranjuje. In v temu
jajčku, se pravi, so znova trohice spominov najboljšega, najlepšega. In več, kot imate
najlepšega v zadnjemu življenju, bolj ta vibracija sebe prestopa.
Se pravi, ko nekako res v življenju naredite mnogo dobrega in osrečujete mnogo ljudi, vendar
ne tisto, kjer boste taktično postavljali zato, da boste nekoga razveselili, potem pa se boste
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razjezili, ker vas je prestopil, ker je nekaj mu uspelo, se pravi, to se ne shranjuje. Da ne boste
nekako vedeli, da se vse, kar boste naklepno dobrega postavljali, shranjuje. Ne, to je taktika!
To ne gre v ta predel. To gre v srčni hrbtni predel, to gre čisto v neki drugi predel.
SPONTANO ZORENJE
Se pravi, tukaj, v tej membrani se shranjuje le ta veličastni spomin. In zato vi izgubljate
spomin. Vendar se shranjuje v temu predelu te češarike, v temu mini, mini, mini
možgančku.
Več, kot imate dobrega, večja kot je ta gmota, bolj se ta vibrirna mehurna membrana te
energije, zaščite, nekako razpihuje.
Na vsem lepem ta energija poči. Takrat ste duhovno tako dozoreli, da se odprete zgoraj in
zato dobite jasnovidnost, videnje, ne da bi karkoli delali za to.
Vendar, še vedno je to nekaj, kar je nedostopnega. To se dogaja duši, ko zori.
Ko se ta membrana odpre, se mini možganček poveže skozi kronsko čakro, se pravi, kot bi
preko češarike navzven rastel takšen steber skozi kronsko čakro, skozi Vesolje, v Višino,
dokler sega vaša energija oziroma ti prehodi, do koder visoko vibrirate.
Torej, višje kot vibrirate, več stopenj kot prestopate, pa se niti ne ukvarjate morda z
duhovnostjo, višje ta las nekako zraste. In v nekemu momentu se zgoraj odpre in se prelije
kot celota, kot bi zajel celoto vaše širine, vaše srčne avre, se pravi vsega, kar je vašega.
In pazite!
Ta las se od zgoraj odpre in se zlije z vami in se globoko, globoko pod
vami zapre in se spodaj, kot bi naredil dotok, odpre ta kanal in se
znova poveže s to češariko. To pomeni, da se naredi prehod.

Od zgoraj, kot bi se naredil srce, se ovije vsa ta energija od spodaj, globoko pod vami, se
pravi, vse kar je vašega zajame in se potem vrne nazaj, skozi vaš popkovni predel navzgor v
telo.
Zato ste odprti tako zgoraj kot tudi spodaj. To se dogaja samodejno vsem tistim, kateri
dozorijo in se ne ukvarjajo z duhovnostjo.
Kaj to pravzaprav pomeni?
To pomeni, da so kar na vsem lepem sebe odprli za veličastna znanja ali pomoč bitjem,
kateri so zunaj, zgoraj ali pa spodaj, če tako želijo. Se pravi, takrat pomeni, ko se ta kanal
odpre, se dejansko energija kot prehod odpira in se telo razpira.
Takrat lahko dejansko dobivate jasnovidnost, ste vedeževalni, ste prerokovalni, ste dejansko
jasnoslušni, jasnočutni, jasnovidni. Se pravi, vse to se dogaja, ne da bi karkoli naredili za to.
To je ta spontana pot tega zorenja.
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ZAVESTEN VSTOP V ZNANJA, PREBUJENJE
Kadar pa vi zavestno želite vstopati v znanje in še nimate odprte in napolnjene te
membrane, ker v zadnjemu življenju ali vstajenju, v kateremu se nahajate, niste shranili
takšne energije spomina ali časti, da bi se ta meh zapolnil, se pravi, da bi se ta češarika v
tej membrani razpočila zaradi velikega shranjevanja vsegá, se pravi, pa vi posegate lahko
po znanju ali prebujenju čisto na drugačen način.
Vi, kateri se še gradite in želite zavestno prebuditi določene spomine, določena znanja,
določene spomine česarkoli, tudi daritev, katere ste iz davnine prenašali, jih imate shranjene
v avri, razpršene. Se pravi, to so tista bitja, katera nekako kot prosto se gibajo ali lebdijo in
spijo in Smo jih opevali, da so kot preko popkovine spojene na ta češarični predel.
In vi, kot zadnji živeči, nimate spomina, kaj ste bili, ker vi v resnici niste bili!
Vi v resnici obstajate le tukaj in sedaj. Vi boste v večnosti obstajali, ko boste zapolnili svoj
pečat.
Svoj pečat se polni preko grlenega predela.
Se pravi, preko grlenega dela vašega govora, vaše energije. To pomeni, ko nekako se telo
odpre, ko nastopi čas odhoda ali prehajanja, se ta energija kot zadnja živeča, kot zasnovnik,
prične spajati oziroma dobi kot nekakšen pečat. Kot bi ga nekdo zaprl, kar pomeni, da mu
prepreči biti ponovno zasnovnik in on se samostojno prične s spajanjem. Se pravi, ko
prestopa navzven iz telesa, se on ali vi, boste oziroma so se spajali z vsemi bitji te časti, kateri
so bili okoli v avri, se pravi, kateri so shranjevali najlepše in najboljše od najboljšega.
Zato lahko skupaj poberete in sestavite neko vmesno telo. Zato se tudi preoblikujete. Zato
tudi duša ali duh, kateri nekako se spoji. Se pravi, ko se ti duhovi spojijo, nastane duša ali
dušinska zmes. Ta dušinska zmes se poveže potem tudi z dušo telesa, z dušo črevesja, se
pravi, s katerimikoli drugimi deleži.
To pomeni, da nastane ena kompaktna gmota in šele takrat vi postajate del neke celote.
Zato lahko govorite, da postanete duša, ker vas ta energija, skupek vsegá povezne
medsebojno in niste več zadnji živeči ali vstajiteljski, vendar imate to čast, da, ker sebe
gradite zavestno in se preko življenja zavestno postavljate, boste imeli najboljšo čast, ker
se boste lahko prelivali po zunanjosti in vplivali na popoln spomin vsegá, kar imate in
boste imeli znotraj sebe.
To je del bodočnosti.
Pa se sedaj vrnimo v sedanjost.
Vsa ta bitja ali duhove ali zapise, se pravi, imate prosto gibljive v vaši avri. V tej avri so tudi
bitja določene časti, katere vi tudi skozi sestavljanje, skozi pranske vaje, skozi različne
postavitve – odstranitve bodala ali okoval, dejansko prebujate in povezujete k sebi.
Tako, kot Sem dejal, v teh vmesnih postavitvah pa so ti razpršeni deleži. In to so duhovi. To
so duh spomina. In vsak duh, iz vsakega življenja, kateri je nekako razpršen in prosto gibljivi,
prenaša določen spomin, katerega niste prenesli oziroma vam ga niso prenesli v telo, da bi se
ga vi ozavestili, vendar so ga dali ob telo, kar pomeni, da morate vi zavestno seči po njih, to
bitje povleči v sebe in tako dobiti tudi spomin.
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Torej, vi v davnini niste živeli, ker ste zadnji živeči in vstajiteljski, to pomeni, da se vi morate
spojiti z nekom, kar je bil vam osnova ali podlaga za to, da nastajate in živite tukaj in sedaj. In
če se dobro ozavestite, dojamete in doumete, da vi živite tuji program.
Karma ni točno vaša, od vas živečih, zadnje živečih, vendar od tistega, kar je bilo pred vami,
da se je nekdo odločal za to, da znova nekaj poskusi. Nastane nevtralna energija in vi dobite
ta spomin z davnino in tako vi živite karmo. Zato vas tudi prepletajo.
Torej, vi zadnji ste res neomadeževani vse dokler, dokler se ne spojite s to davnino ali s
spominom. Zato imate občutek ujetosti. Zato imate občutek, da ne morete kaj narediti ali
vas je nečesa strah, pa nič se vam ni naredilo ali zgodilo takšnega, da bi imeli razlog, da bi se
v temu življenju zgodilo. Se pravi, to je ta spomin ali pretok.
Torej, s postavitvijo, v katero se boste spustili ali bomo spuščali, se pravi, je pomembno, da
veste, da je v temu življenju pomembno se povezati z duhom, ne z dušo, vendar z duhom, s
posameznikom, kateri je vpet v to češariko, preko popkovine in je speči.
Se pravi, v svoji avri imate torej razpršene energije ali razpršene duhove ali zapise. Torej,
poudarim, v vsakemu življenju nastane en duh, ena energija ali takozvana entiteta, če jo
Smem tako izraziti se ali uporabiti, in ta se potem prisloni, spaja list nad list. Zato se vam
dogaja, kar se vam dogaja.
In, ko na to postavitev vpnejo in pripeljejo bitja od drugod, kateri so v davnini sodelovali z
davnino, vi živite njihovo karmo. Oziroma, živite deloma tudi svojo karmo, katero ste
ustvarjali oziroma ste plod na novo nastale energije zadnje živečega.
Do tukaj vam je razumljivo. Pa pojdimo dalje.
Torej, spomini davnine so v vsakemu življenju ločeni. Določene časti so v vsakemu življenju
ločene. Tudi v temu življenju imate časti. Dobite jih še predno vdahnete.
Ko nastaja nevtralna energija, ko vas nekdo ustvarja kot za zadnje živečo nastalo enoto,
vas blagoslavlja, vas časti, vas kreira.
Zato na vsem lepem se lahko zgodi, da se prebudite in ohranite spomin, kako je bilo, predno
ste se spustili v telo. Takrat ste dobili določene usmeritve, določene blagoslove in ti
blagoslovi so vam časti. Na podlagi teh darov imate vrhunski spomin, imate lahko vrhunska
znanja, imate lahko določene sposobnosti. Lahko imate določene nežnosti. Lahko imate
določene prodornosti. Se pravi, vse, kar dela Nevtralna energija, je iz strani Ljubezni,
ljubkosti ali topnosti.
Če ste v davnini imeli podlago, se pravi, katera je bila bolj svetla, dobite za to življenje še
bolj svetlo – blagoslov oziroma daritev, katera vas dela še bolj vrhunskega, še bolj
nevtralnega, še bolj popolnega.
Če pa se spajate s podlago iz globine, kjer so zahajali določeni deleži ali spomini, se pravi,
pa vas blagoslavljajo tuja bitja, katera upajo, da se boste vi ozavestili, zbudili in prehodili
ali prebudili določen spomin, da boste davnino pokrpali. Kar pomeni, da ste v takšni zanki, v
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takšnemu zosu, v takšnemu kaosu, kjer mislite, da se vam bo dobesedno zavrtelo, zavrtinčilo
in zblaznelo.
Torej, blagoslovi so različne smeri. Lahko so od Zgoraj, lahko so od spodaj. In najprej
dobite to osnovo, zakaj so vas ustvarili oziroma obudili kot zadnje živečega in kakšna je
vaša naloga. S to nalogo, nevtralno nalogo vas potem potisnejo v ustvarjanje in povezave
teh energij in tako vam v telo vrinejo najtežje od najtežjega.
Vse, kar duši ni bilo v čast in ni hotela pobrati ali spojiti v sebe, dobite v telo. Potem ste tukaj,
kjer ste. Vi točno veste, da to ni vaše, a hkrati je vaše. Zato, ker ste povezani s tem.
Kako preiti vse skupaj, se pravi, če ste spodaj in želite priti zgoraj? Čisto preprosto!
Ves spomin je v češariki. Tako dobro kot tudi slabo. Zakaj?
Ker vse, kar imate v telesu vezano in povezano, vse po popkovini, vsakega posameznika – si
predstavljate? Telo, katero je popkovina in vsako bitje ima popkovino, se pravi, se
povezuje v to češariko. Zato bitja ne morejo kar prosto pobegniti, ali se skriti ali zakriti in
so nizana drug ob drugega. Kot bi se obrinili drug ob drugega z nekakšnimi rameni in tako
se vakuumira vsa energija.
In tako organ živi in spomin živi. Vi, kot nevtralna energija, pa spreminjate delček za
delček, a hkrati živite celico po celico, spremembo po spremembo, spreminjate program,
spreminjate vse.
Vsa notranjost je vpeta po popkovini, od vsakega bitja določen spomin, dobesedno v
češariko. Tam je težina. Zato imate tudi težave z očmi, z zobmi, z gledanjem, s
pogledanjem, ker telo nasprotuje tistemu, kar on želi.
Zunanjost pa je le vpeta in prosto speča in nič ne sodeluje. Se pravi, ti razpršeni deleži pa so
tisti vrhunski spomini, kateri so častni. In prav v te spomine vi želite iti.
Zato je pomembno, da poznate – notranjost je živa, gibljiva in sodelujoča, zunanjost pa je
speča in polspeča in je le pripeta.
In vi, kot zadnji živeči ste torej v pleksusnemu
prekatu, se pravi v tej sredinski delni enoti.
Prav ta sredina pleksusa pa je pravzaprav tako, kot
bi bila prerezana. Se pravi, čakra, katera vam
vibrira, greste skozi do sredine in preko hrbta gre
druga čakra, katera se spaja. Kot bi se spojila ena v drugo.
In ne le to!
Na ta način se povezujeta dva polja, v katera Jaz danes še ne Bom vstopal. Še niste
pripravljeni za to. Vendar, želim vam prišepniti.
Se pravi, vsako bitje, katero je bilo prosto vstavljeno v telo, je torej vpeto v spominu, v to
češariko. Če želite pogledati svojo težino oziroma tisto, kar je predhodnega postavljenega,
morate nekaj narediti. Vendar, s tem, ko boste pogledali, ne boste nič prenesli na sebe,
vendar se boste spomnili, ozavestili, videli, razumeli in doumeli.
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Zato bi vas Jaz najprej peljal po tej postavitvi, kako priti do tegá, da se le pogleda in nič ne
prebuja in nič ne spaja v to življenje. Vendar, morda vam bo na ta način potem lažje
razumeti, zakaj ste tukaj in sedaj.
Potem pa bomo delali naprej, se pravi, tehniko spajanja dobrega. To pa je tisto, kar pa boste
povezali.
Tako, da Jaz bi vas najprej peljal, če Mi dopustite. Se pravi, le še na to bi prišepnil:
Ko bomo delali tehniko, se pravi, daritve so na vsakega posameznika že nekako prelite. To so
daritve, katere se bodo potem spajale in povezovale dobro in ne slabo. Pri slabemu se ta
daritev ne bo zlivala po notranjost, zato boste morda zaznali kot energijo kapljevine, katera
se zlije in bo povezovala in spajala. Tako boste hitreje lahko zoreli in nekako prestopali fazo
neke ujetosti iz Zemlje v Nebeško fazo. Iz Nebeške pa pravzaprav v čas Kraljestva, kjer se
ohranja celota duše ali časti.
TEHNIKA: POGLED SVOJE TEŽINE, KAR JE PREDHODNO POSTAVLJENEGA – razbremenjevanje
(posnetek 41:00)
Torej, prosto zaprite oči. Poskušajte biti čisto, čisto umirjeni. Dihali bomo preko nosa in ne
preko ust. Prosto vdahnite preko nosa in izdahnite preko nosa. Če vam je res pretežko,
izdahnite preko ustnic.
Vdahnite preko nosa in izdahnite, lahko tudi preko ustnic, vendar bolje preko nosa. Vdahnite
in izdahnite. Ponovno vdahnite in izdahnite.
Začutite pleksus. V globino pleksusa, znotraj nastaja gostota. Znova
vdahnite. Zadržite zrak, kot bi napolnili pljuča in misli usmerite v
notranjost pleksusa, kot v notranjo energijo.
Zaznali boste praznino, ko zadržite zrak.

Bodite pozorni!
Pri nekaterih bo zrak dobesedno izginil v ta mehur.
Znova vdahnite skozi nos. Počasi. Počasi. Počasi. Napolnite in zadržite. Misli usmerite v
pleksus. Glejte v pleksus in zrak se pretaka v ta mehur.
Tisti, kateri imate pranskega duha, bo to veliko lažje.
Znova vdahnite. In sedaj skozi ta mehur zaznajte kot nižinsko točko,
kot bi nitka stekla proti popku ali ob popku, proti spodnjemu spolnemu
delu.
Prav zazna se na najnižji točki v sredini telesa. Tako pri moških kot pri
ženskah, kot neko ščemenje oziroma neka gostota nekega olja.
Znova se vrnimo navzgor.
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Vdahnemo. Pojdite zavestno skozi vdah. Zadržite zrak. Opazujte pleksusni predel, mehur.
Spodaj, na spodnji točki se zazna ta nitka. Zaznajte, kako nekaj teče skozi nitko in se
spodaj, na spolnemu predelu, prav po zunanjosti, ta energija ustavi. Zazna se kot nek
trikotnik, olje ali nekaj takega. Zaznajte jo.
Sedaj to olje ali to oljno energijo povlecite navzgor, kot bi jo od spodaj vlekli proti češariki.
Z vdahom jo postopoma vlecite navzgor.
Če ne gre v enemu zalogaju, znova jo spustite nazaj.
Vdahnite in jo zavestno peljite, kot bi ujela mehur ali preko mehurja navzgor. Lahko jo tudi
miselno zadržite. In znova vdahnite. In z vdahom jo znova vlečete naprej. Vlecite jo
navzgor, ob grleni čakri, čisto nad očmi, zgoraj kot palačinko, ob češariko.
Znova vdahnete. Tako kot čutite. Z vdahom in zavestjo vlecite to oljno energijo navzgor in
jo dajte tik pod češariko kot posodico.
Ko jo imate zgoraj, začutite pritisk. Prav v možganu se čuti pritisk, ko jo spravite navzgor.
Če niste še uspeli, znova zavestno vdahnite in energijo povlecite navzgor. To membrano
spravite navzgor.
Zaznajte pritisk v možganu zgoraj, prav tanka palačinka se naredi pod češariko.
Sedaj naredite kot posodico. Kot posodico, jo ovijte pod češariko, kot bi naredili lonček ali
skledčko. Jo miselno zaustavite in jo podržite v mislih na točno tej točki, kjer ste jo ovili.
Vendar jo ne zaprite v kroglo, vendar kot v lonček ali v šaličico.
Sedaj boste zaznali svoj pleksus. Zaznajte svojega zasnovnika v pleksusu. Vdahnite kot
skozi pleksus in zaznali boste praznino v pleksusu. Kot bi skozi čakro zavestno vdahnili.
Še vedno imate posodico zgoraj in jo pustite zgoraj.
Sedaj boste nadihavali zasnovnika skozi čakro pleksusnega predela.
Vdahnite, prav zavestno vlečete skozi pleksus in zaznali boste kristalno belo energijo.
Morda vas zaščemi v grlu. Nič hudega. Spustite to energijo. In tudi razširi se ta energija.
Zaznajte to.
Zaznajte tega zasnovnika. To njegovo avro. Širi se. Prav, kot bi se naredila palačinka okoli
pleksusa, prav izven telesa. Kot bi telo prerezali in dali prostor tej palačinki. Zaznajte to
energijo.
Sedaj to energijo, kot bi lasek naredili iz te palačinke, povlečite do, zavestno z vdihom, do
te posodice ali do tega lončka. Z vdahom, z mislijo povlečite to energijo, nitko, naredite
nitko ali prehod, do te posodice. Kot bi na spodnji del lončka pripeli to nitko.
Sedaj imate pripeto to pleksusno energijo, to energijo tega pleksusnega dela. Skozi, na
vrhu teče energija lasa ali nitke in je vpeta v ta lonček, spodnji del lončka. In naredi se
prehod.
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Zaznajte ta prehod. Poskušajte vstopiti kar v ta prehod, z mislimi. In
začutili boste, gibajte se po tej energiji, po temu prehodu do lončka in
do pleksusa.
V temu vmesnemu prostoru je prazen prostor.

Ali zaznate, kakšna gostota nastaja v prsnemu košu?
Se pravi, bolj, ko se gibate, težje boste zaznali to gostoto. Težina bo v dihalnemu delu.
Vendar, to zato, ker sedaj vse tisto, kar je slabega, dobesedno razbijate.
Se pravi, to so usedline, katere so prenesene od drugod, se pravi, v telesu in so spomini. In so
najtežji in najslabši in se vam dajejo prav v ta pleksusni dihalni sistem.
Kar gibajte se po temu prehodu gor in dol. Bolj, ko se boste gibali, bolj, ko se boste igrali po
temu prehodu, bolj boste prečistili te čakre oziroma bolj boste razpihali to stojno energijo,
zaradi katere tudi čustva dejansko zelo, zelo trpijo.
Na ta način nastaja prehod ali dovod.
In sedaj naredite le takole:
Ko imate prazno, ko začutite, da imate praznino v telesu, kot, da postaja lahko telo, se
lahko znotraj, v tej cevi, naredite kot, da ste mali in greste do lončka. Do te posodice.
In se z levo dlanjo, kot bi se z levo dlanjo dotaknili spodnjega dela lončka, kot bi ga
pobožali, kapne iz njega ena kapljevina. Ujamite jo v roko ali v desno roko. Ujamite jo. Kot
bi naredili lonček. Kot bi se vam v dlan narinila ta kapljevina.
Opazujte to kapljanje, to kapljevino, kako prične kapljati. Kaplja za kapljo. Kaplja za kapljo
– iz tega lončka. In ne curek. Kaplja po kapljo. To se na ta način praznijo spomini obtežitve
vsega tistega, najtežjega.
Kaplja naj vam v desno dlan. In zapazite, kako se spreminja program.
Vsaka kaplja je en spomin in se nevtralizira. Postaja bela kristalna energija. Vsaka kaplja je
težja. In, ko kapne na vašo dlan, ker ste zadnje živeči in neobteženi, se razbremenjuje in
spreminja zapis.
To boste ponovili doma še večkrat, vsaj dvakrat in pustite, da se izprazne tako na vašo desno
dlan.
Na vsem lepem boste zaznali, kako se vaša energija zasnovnika spreminja v kristalno belo
energijo. Prav zaznali boste to energijo, kako se širi in spreminja. In vi dejansko
nevtralizirate spomin ali zapis.
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Ko imate dovolj, se znova po tej cevi vrnite do te posodice in z levo dlanjo znova obrišite,
kot bi zabrisali poden ali spodnji del tega odprtega kanala. In preneha kapljanje. Preneha
se kapljanje.
Z dlanmi se obtolčite (op. ploska), kot bi bili znotraj, a hkrati zunaj. In se dobesedno
spustite v telesno strukturo.
Sedaj vdahnite. Prav zaznali boste, kako se zlivate v roke. Celota telesa nastaja znova v
enostni ene energije. Prav začutite to energijo, kako se zlivate v roke. Roke postajajo tople
in vroče.
Vdahnite preko nosa in se zlijete nazaj na hrbet in v kompaktnost tega sredinskega dela
telesa. Prav zapolni se vaše telo.
Polne imate roke in polno imate telo.
Energijo, misli usmerite v noge in se zlijete v noge.
Zaznajte to energijo, kot bi malo pocepetali. Se pravi, prav s podplati pocepetajte in
zaznajte čakre na stopalih. Prav misli usmerite v čakre in nič navzven. Le v čakre. Stopalne
čakre.
Zaznajte gostoto vašega pečata. Prav zaznate, kako se vrtinči ta energija. Prav stopite
znotraj, v telesu, stopite na ta pečat. In takrat zaznate, prav zaznajte, kot da so se vam
noge vlile v stopalni del, v podplat.

In sedaj zaznajte kako znotraj, v notranjemu telesu, skozi čakre, prav skozi noge, se vleče
sveža energija.
Povlecite jo skozi te stopalne čakre znotraj. Bela kristalna energija. Vlecite jo v notranjosti.
Prav usmerjajte jo v glavo. V glavo, v možgan.
Znova vdahnite in zavestno, od stopalne čakre v notranjosti, skozi telo vlecite to energijo
in jo usmerite v možgan. Kot, da bi se vam razlila znotraj v telesu in to energijo prosto
spustite. To je bela, kristalna, svetla energija. Pustite, da spira vaše telo znotraj.
Če bi sedajle slikali vašo avro, bi se pokazala čisto druga barva. Razbremenjena in svetlejša.
Bolj prosojna.
Znova vdahnite in to energijo prav po telesu, znotraj, po rokah, po telesu, vse do stopal,
sperite to energijo.
Potem zavestno vdahnite v pleksus oziroma v prsni predel, prav zaznajte to gostoto in se
počasi lahko prebudite.
Prav lahkotno telo imate. Ali zaznate, kakšna razbremenitev le v nekaj kapljevinah, kar ste jo
spustili skozi notranjost? S tem boste razbremenili in razžgali zapise, kateri so najtežji in to so
najtežji spomini.
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Da boste lažje delali tehniko, vam svetujem, da si vrtite sproti in poslušate zapis in sproti
naredite.
Se pravi, potrebno se je najprej razbremeniti. In bolj, ko se boste razbremenjevali, več
prostega energetskega pola bo nastajalo. Vaša notranjost bo nastajala vedno bolj svetla. S
tem pa boste postajali vedno bolj modri in potrpežljivi. Strpni drug do drugega.
Ko naredite vsaj dvakrat ali trikrat to postavitev, se pravi, nastane prazen prostor, ker se
nevtralizira oziroma spreminja in razpršuje ta usedlina.
TEHNIKA: POBIRANJE ZUNANJOSTI V NOTRANJOST – napajanje ali spajanje
(posnetek 56:36)
Mi Bomo sedaj nadaljevali z delom pobiranja zunanjosti v notranjost. Vendar, pobralo se bo
le toliko, kot ste izpraznili svojo notranjost ali razbremenili. Se pravi, več kot ste uspeli te
energije sebe razbremeniti in jo raztaliti, se pravi, več boste lahko iz zunanjosti pobrali v
notranjost.
To boste lahko delali ločeno. Lahko boste delali dan samo razbremenjevanje, drugič lahko
delate napajanje ali spajanje. Lahko delate teden dni le razbremenjevanje in potem lahko
delate teden dni napajanje. Lahko delate tudi mešano, zavisi od vas samih.
Vendar, če boste delali le spajanje zunanjosti v notranjost, se pravi, tistega najboljšega
deleža, katerega spomina nimate, boste imeli morda le toliko prostora, da boste tu in tam že
kaj pobrali. Vendar, ko ne bo prostora, se boste morali razbremenjevati, ker drugače boste
imeli občutek kot, da so se energije pritrdile ali pričvrstile na telo, kot, da ne morejo iti skozi
pore in boste imeli občutek kot, da se vam je nekaj narinilo na telo.
Nič slabega.
Takšna energija po določenemu času se odvakuumira in se znova prosto speča zliva nazaj v
vaši avri. Tako, da, nič ne boste zmogli kaj nekako zgrešiti ali nekako, nekako zaiti.
Torej, Jaz vam svetujem, da si najprej, tako kot smo naredili, se pravi, praznjenje, bomo sedaj
na ta delež nadaljevali.
Ker imate zgrajeno posodico, to boste videli. Se pravi, ta posodica, ko je postavljena, kot Smo
vas peljali, je postavljena. Zato bo tudi delež, ko boste šli z mislimi, boste videli, da je to že
postavljeno in se boste le z mislimi pretočili in takoj boste lahko že prejeli in razkapljali to
energijo. To je tisto, kar Smo vam sedaj, skupaj tudi postavili. Zato se ne bojte, če nekako
vidite, da je vse postavljeno. Pojdite le skozi to.
Tisti, kateri boste želeli, lahko zavestno še enkrat postavljate, vendar osnova je postavljena.
Tako kot Sem vam dejal, v zgornjemu delu je ta membrana. Ta energija, katera diha.
Sedaj, ko imate posodico, tako, kot Sem vam dejal, od odspodaj, katero smo povlekli to
energijo zgoraj in jo naredili kot posodico. Se pravi, češarika in okoli nje smo naredili lonček.
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Spodaj smo naredili nitko in po tej kapljevini, mislim, po tej niti je potem kapljala ta energija,
ko smo bili znotraj. Se pravi, se je razbremenjevala.
Lahko bi dalj časa stali in dalj časa bi ta energija kapljala. Vendar, pri nas je naloga, da vam
pokažemo in da se spoji.
Bodite pozorni!
Zgornji del posodice je ostal odprt. Tega pa bomo sedaj gradili s pomočjo daritev in s
pomočjo veličine, katero imate v sebi.
Tako, da, znova se udobno namestite in znova, znova dajte dlani tako,
kot vam ugaja. Tako, da vam bo udobno.

Znova boste popolnoma se sprostili. Vdahnili boste preko nosa in če je le možno, izdahnili
preko nosa. Drugače lahko vdahnete preko nosa in izdahnete deloma tudi preko ustnic.
Zavisi, kar vam bo lažje.
Znova vdahnete in izdahnete. Vdahnete in izdahnete.
Sedaj misli usmerite v pleksusni predel, kot bi se zaznali, kako ste majhni, majhni v temu
pleksusnemu predelu, prav v notranjosti, kjer ste zasnovniki.
Prav poskušajte biti znotraj. Poskušajte biti v temu jajcu, v tej avri. Poskušajte se poigrati. Ste
znotraj v pleksusnemu predelu oziroma v svoji zasnovni energiji. Lahko se gibate. Lahko
plešete. Lahko raziskujete. Lahko se vrtite. Ker ste čisto, čisto mali. Zaznajte to.
Sedaj boste znova vdahnili in boste sami sebe, kot to malo enoto, iz
zasnovnika zavestno speljali preko tega kanala, preko te cevi, katera je
že postavljena.
Direktno boste šli skozi lonček, skozi lonček, tam, kjer je prej kapljalo
in se boste spustili v češariko.
Vendar, v češariki ničesar ne delajte, vendar počakajte. Stojte in
čakajte.
Bomo vdahnili skozi nos.
Misli usmerite v ta pleksusni predel in zaznajte, kako ste znotraj v tej pleksusni energiji, v
zasnovni energiji. Kot bi bili mali, mali se poigravate znotraj.
Postojte. Znova vdahnite. Ste zasnovniki in z vdahom potujete po tej cevi. Prav zavestno
pojdite po tej cevi. Vdahnite in pojdite navzgor.
Vdahnite in plujte skozi to cev. Lahko zadržite zrak, malo zadržite in misli usmerjajte
navzgor. Če vas znova zdrsne nazaj, nič novega, nič slabega, nič hudega. Znova pojdite v
pleksus, v ta zasnovni predel in vdahnite in znova pojdite navzgor, navzgor do posodice. Če
vam zmanjka, se znova spustite in vdahnite.
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Znova vdahnite in pojdite navzgor. Naenkrat boste prestopili ta lonček. Prav pojdite skozi
ta lonček, v notranjost tega lončka. In stojte. Ničesar ne delajte! Stojte v lončku.
Nahajate se v češariki. Stojte. Ničesar se ne dotikajte! Nič ne glejte kaj veliko okoli!
Naj vas tukaj še ne zanima. Niste še dovolj zreli. Ne smete prijemati jajčke. Ničesar ne
prijemajte! Roke dajte k sebi na telo, znotraj. Stisnite jih k sebi in poglejte rahlo navzgor.
Ste v češariki.
In sedaj na vsem lepem vdahnite v češariki. Zaznali boste, kako boste nekaj vdahnili v
češariki in na notranjosti tega majhnega delčka bo zrasla nova čakra. Kot, da se vam bo v
zasnovniku prebudila ta češarika ali mini možganček.
Se pravi, ste v češariki in ste mali. In v tej mali zasnovici ima enako češariko kot vi.
Vdahnite v tej češariki, vdahnite in iz malega zasnovnika, iz njegove male češarike, se
spusti droben lasek. Spusti se kanal.
Odpre se kanal kot pahljača, kot bi stekla navzven, preko te posodice, preko vaše čakre. Se
pravi, preko zunanjosti materije. Prav zaznajte to. Kar vre. Tako se preliva energija
navzven.
Naredi se kanal. Zaznajte to.
Torej skozi zasnovnika, skozi njegovo čakro, ker ste v češariki, se z vdahom odpre njegova
češarika, njegov kanal in se odpre in zlije preko telesa navzven. Prav po telesu. Zaznajte to
energijo.
Tudi znotraj tu in tam malce teče. Vendar, bolj, ko boste opazovali, bolj bo gosta energija,
bolj bo trden prehod.
Le opazujte ta kanal.
In ta energija se prosto zliva kot bela kristalna, gosta zmes, kot bi se prelivala preko telesa.
Ste še vedno v češariki.
Zavest dajte v to. Zavest dajte v to malo telo, v tega zasnovnika. Kot, da ste vi zasnovnik.
Vstopite v to. Ste znotraj zasnovnik, v češariki. Zaznajte to.
Obrnite se navzgor in vidite prehod, kateri se je zgradil.
Sedaj pazite!
Pojdite prav po tej poti, po temu kanalu ven skozi zasnovnika, ven, na svoje telo. Zaznali
boste to belino in ste v svoji avri. Zgoraj na svoji glavi. V svoji avri, na svoji glavi, v temu
odprtostnemu delu.
Sedaj se obrnite prav okoli po svoji avri. Ste na vrhu, kot bi bili na vrhu Triglava in gledate v
nižino. Tako vi na vrhu glave glejte v svojo globino.
Ali vidite globočino?
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Ko se boste dobro izurili in dobro zaznali, boste zaznali te razpršene deleže. Zaznali boste
bitja, katera se prosto smilijo, lebdijo in vas častijo. To je za njih velika čast, da zadnji živeči
pride med najbolj veličastne, kateri spijo, ne spijo, sodelujejo, ne sodelujejo.
Sedaj na vsem lepem spustite sebe kot kapljevina navzdol. Kamorkoli. Le v en delež se
spustite v svoji avri. Kot bi se podričali.
Zaznajte, kam ste se spustili. Prav k nekomu ste prišli ali nekam, nekje ste se ustavili na
svoji avri. Kot bi se po dričalniku zaguncali oziroma podričali.
Sedaj zaznajte, da nekje sedite, ali stojite ali prosto lebdite. Zaznajte barvo. To prašino.
Morda boste zaznali bitja, katera so mala, vendar stojna in se poklanjajo, smilijo, vas
občudujejo in se umikajo. Nekateri se vas bodo želeli dotakniti. Nič se ne obremenjujte z
njimi! Oni vas častijo. Nič takega vam ne naredijo. Vendar, to je častno, da pridete med njih.
Vam je pomembna ta prašina, na kateri ste. Poigrajte se. Kot, da stopate v tej plitvini
oziroma v tej prašini. Poskačite. Povaljajte se. Igrajte se. Napolnite se s to energijo. To je
en spomin veličastnega davninskega dela. Vsega najboljšega od najboljšega, v kateremu se
giba ta nevtralna energija kot vi, kot zasnovniki.
Ali čutite, kako ste zunaj v avri? In pravzaprav se polnite s to energijo. Igrajte se s to.
Sprostite se in bodite popolnoma sproščeni.
Ste kot čebelica, katera nabira to medičino. Sedaj bodite čebelica in ta prah, v kateremu
ste se povaljali, pogibali, se zavestno vračajte na vrhu telesa. Kot na vrhu prehoda, skozi
katerega ste se podričnili. Prav lebdeli boste.
Pojdite zavestno navzgor na ta prehod in ne dričajte se nazaj!
Saj vidim, da uživate, vendar, pojdite nazaj.
Na vrhu kronske oziroma na vrhu tega odprtostnega dela češarike, tega belega prehoda
lebdite ali pa stojite na tej površini. Zavestno se obdržite. Ste čisto napolnjeni. Kot bi bili
mali troti. Kot bi bile male čebelice, katere ste napolnjene s to energijo.
Sedaj se boste zavestno spustili z vso to prašino nazaj po kanalu, preko katerega ste prešli.
Torej, v češariko in tam počakajte.
Spustite se znotraj v češariko. Zaznajte ta prah. Spusti se od vas. Kar pocepetajte.
Razpustite to energijo. Prav uživajte v njej. Malce se otresite, potem pa se spustite še nižje,
se pravi, v ta lonček. Po temu lončku, po tej niti, po temu prehodu v pleksusni zasnovni
prekat.
Nekateri prav začutite, kako se podričate v ta pleksusni prekat in počakajte. Ne smejte se
tako veliko. Še imate pot, da zaprete. Še se boste vračali nazaj. Vendar ne danes.
Sedaj se lahko iz pleksusa obrnite navzgor in vidite prašino, katera se spaja v češariki. Vi
ste torej skozi to prašino prenesli spomin najboljšega od najboljšega v živo telo.
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Še vedno ste v češariki, vendar nič ne kaplja. Vse je vakuumirano nad vami in prosto lahko
opazujete meglico, katera se zgoraj v češariki pravzaprav prosto giba in nagiba.
Lahko jo opazujete v temu pleksusnemu predelu ali pa izstopite iz tegá.
Se pravi, lahko tudi prosto izstopite, se pravi, kot skozi pleksusno, tole
vibracijsko čakro navzven ali pa greste nazaj znotraj.
Se pravi, ta prehod je prosto odprt za vas.

Sedaj lahko tudi prosto pogledate zunanjost telesa. In zaznali boste, da je narejena nit. Iz
tistega bitja, prašine, v kateremu ste se vi valjali, skakali in se radostno igrali, je nastala nit.
In ta se bo samodejno postopoma spajala in pričela povezovati in sodelovati v vaši češariki,
v spominu duše, katera je v materiji. In skozi to boste pričeli dobivati in prebujati prastaro
znanje, spomine, časti, vse tisto, kar vi potrebujete.
Sedaj bomo ponovno, ponovno naredili takole:
Se pravi, sedaj ste spredaj, zunaj ali znotraj v pleksusnemu predelu.
Sedaj se boste zavestno spustili, se pravi, skozi pleksus, skozi pleksusno
čakro, v pleksus in šli na hrbtu navzven.

Se pravi, to je ta druga čakra, dve vibraciji, kateri se spojita.
Ko ste zunaj na hrbtu, vdahnite in zaznajte, kot, da ste za hrbtom sami sebi in se znova
vrinite v telo, v roke.
Prav vlijte se v roke.
Ali čutite energijo, kako ste preliti preko telesa? Ali čutite, kako vi prelivate telo?
Prav, ko se boste malce bolj zaznali, boste ugotovili, da vam, vi sami lahko gibate telo kot
želite. In prav čutite to, to energijo. To je tisto nekaj, kar vi potrebujete. Nadzor nad
telesom. Vi potrebujete voditi telo.
Potem znova vdahnite in zaznajte celo telo. Od tega sredinskega dela,
se pravi, kot bi od grlene čakre navzdol pa vse do tega spolnega
predela, kot bi se zlili in narinili.

Vdahnite in zaznajte roke in notranjost telesa.
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Znova vdahnite in se zlijte preko telesa nog. Kot, da ste rahlo zunaj, rahlo znotraj. Prav
poigrajte se s tem! Ali zaznate po stegnih in po nogah migetanje? To ste vi, čisto sami.
Vdahnite in misli usmerite v to, kako prelivate telo. Lahko se malce pogibate. Čisto malo.
Narahlo. Boste zaznali to energijo. To ste vi sami.
Sedaj boste znova vdahnili in takrat se bo energija rahlo bolj vakuumirala znotraj in jo od
nog, preko telesa, preko rok, zavestno povlecite v glavo. Prav zavestno jo povlecite in
zaznajte celoto telesa.
Ko energijo povlečete v telo, zaznate prazne roke. Sedaj se energija znova vrtinči in se prosto
spustite v ta trenutek, tukaj in sedaj.
Lahko malce pogibate dlani (op. jih pomane). Malce pocepetate s stopali. Vdahnete. Rahlo
potresite in zaznajte ta trenutek, tukaj in sedaj.
Če dobro zaznate telo, če misli sedaj usmerite v zgornji del glave ali glavnega predela, ali
zaznate v telesu umirjenost? Ali zaznate neko drugo energijo?
Zakaj?
Ker ste vi to najvišjo energijo, v katero ste se potopili, pričeli spajati sami s seboj.
To je tisto, kar ste vi v davnini dosegli in na kar so bili ponosni oziroma je bila duša
ozaveščena, da je to dobro in ni potrebno spreminjati, imate sedaj postopoma, postopoma
to energijo povezano.
Ko boste delali drugi dan, tretji dan ali morda šele čez leto dni ali čez deset let, morda sploh
nikoli, se vedno znova spustite navzven, se pravi, na ta zgornji predel češarike, se pravi,
tega prehoda, tega kanala in potem vedno znova se spustite v svojo avro. In vedno boste
nekam zdrsnili. In lahko bo rumena. Lahko bo vijolična. Lahko bo prosto zelena,
smaragdna. Se pravi, bodite male čebelice. Bodite energija, katera se povalja, pogiba, se
spoji in poveže. In to energijo prosto vlecite v češariko, jo potresite, se zavibrirajte, jo
spustite in se spustite nazaj v pleksusni kanal.
Vedno preverite, da je zgoraj dobro zaprto. Vendar je vedno dobro zaprto. Vendar, to je le
zato, da se boste vi bolje počutili.
Ko greste nazaj skozi češariko, v ta kanal, se vedno vakuumira vse. Nič ne morete prenesti!
Vendar, vam svetujem, da v češariki ničesar ne iščite.
Tam so drobni jajčki teh usedlin, katere so shranjene v spominu
najtežjega. Prav tukaj zgoraj, v temu zgornjemu predelu, so mala
jajčka. Se pravi, je to tisto, kjer je duh, preko popkovine vpet in pripet v
ta delež.
Si predstavljate?
Kot nekakšna roža, katera je odprta in razprta. Tako so ti spomini ali duhovi dobesedno ujeti
in vpeti kot roža.
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In kaj se zgodi?
V večnosti tega več ni, zato, ker se izpraznjuje ta roža ali ta češarika teh spominov. In ko je
vse nekako očiščeno in zvibrirano, se samodejno naredi paritveni ples teh energij. Zato
nekateri, kateri poznajo, se pravi, ko duše odhajajo, ko rajni ostajajo, ko se nekako prebuja,
se dogaja ta paritveni ples, se pravi, teh energij. Duh preko duha se spaja in nastaja ena
celota ene silhuete. To je celota, katera lahko potem gradi sebe naprej v večnosti, ali pobira
ali sestavlja, ali pomaga ali dela karkoli.
Vendar, ker ste vi še vedno živi, tudi potlej boste živi, vendar, želim vam le prišepniti, da to,
kar imate sedaj v telesu, so spomini, po katerih vi lahko sežete, v katere lahko vstopate in iz
katerih lahko vedno prestopate.
DARITVE
In ker ste vi tako dozoreli in imate veliko znanja, veliko modrosti, Smo se odločili, da Bomo
tudi daritve podarili v tej smeri.
Bodite pozorni!
Ko boste delali nekako te gibanja, se pravi, predno se boste spustili, kot po dričalniku
navzdol v vašo avro, v različne dele tega prašnega delca, boste morda tu in tam zaznali
kakšno gibanje Svetlobe. To je ta daritev. To je tako kot nekakšen las, neke zlate energije ali
zlato kristalne svetle energije, katera je tista, katera vibrira, da slabo nikoli ne pobira.
Ta energija bo zunaj kot las. Tam, kjer se boste vi spustili, točno tam se bo ona zagibala. To je
vaše daritev oziroma varovalo.
Vendar, kaj se še zgodi?
Se pravi, ko se vi poberete in vi sebe zavibrirate, se pravi, se razbremenjuje duša oziroma
ta dušinski zapis, se izven vaših teles oziroma izven vašega materičnega telesa, izven
vašega snovnega materičnega telesa, na drugih dimenzijah, širi vaša oblast oziroma se
razširi svetloba.
Zakaj?
Ta las te energije bo razbremenjeval druge deleže vas samih, katerI niso vliti v telesno
strukturo in jih ima lahko nekdo drugi, lahko tudi vaš usojeni partner, lahko tudi vaš
karmični partner, lahko tudi bitje narave, lahko bitje življenja, lahko bitje nečasti. Lahko jo
ima kdo ujeto, nad katero se on zlija, spaja in višje vibrira in se popravlja. Se pravi, bo ta
las te zlate daritve poskrbel, da se bo na drugih delih enako zgodil proces
razbremenjevanja. Kar pomeni, da boste tam zunaj pomagali drugim, ne da boste za to
vedeli ali se zavedali.
Morda nekateri boste čutili, da se tam zunaj nekaj dogaja. Vendar, na ta način, ko boste vi
sestavljali tukaj sebe, Bomo preko tega zlatega lasa Mi lahko pomagali bitjem, kateri živijo v
ujetosti, kateri imajo vaše deleže ujete. Imajo simbiozo ali vas ne želijo izpustiti ali se vas ne
upajo zapustiti. Se pravi, Bomo Mi na ta način pomagali njim.
To pomeni, da daritve so šle danes v smeri, kjer Bomo Mi skozi vašo rast pomagali čistim
tujcem, vam popolnim neznancem, da boste vi spreminjali svet, zavest, raven na različnih

21

nivojih, na različnih svetovih, na različnih pokopaninah, na različnih stvarstvih. Tudi v fizičnih
materijah različnih prebivalcev. Kjerkoli se vaša energija nahaja, se pravi, Smo Mi dolžni
poskrbeti za spremembo.
In enako, kot se bo dogajalo v telesu vas samih, se bo pričel proces tudi pri drugih. In ta
retrogradnja ali sprememba bo res častna prav za vse tiste, kateri se boste zavestno gradili
in postavljali.
Ta Zlata doba, v kateri ste, namreč prinaša mnogo časti. Mnogo odprtosti. Predvsem pa je to
čast, kjer se vi zavestno borite za osvoboditev, za postavitev in za dozorelost in za modrost.
Tako boste vi, skozi svoj proces, pomagali graditi sebe ali deleže od sebe in hkrati premikali
zavest ali raven prebivalcev mnogo različnega stvarstva, katerega se morda v temu času niti
dobro ne zavedate.
Jaz upam, da tehnika ni bila prezahtevna. Res Sem nekako, tudi po določenih postavitvah
Smo nekaterim kar pomagali, da so postavili. In, ko boste le zavestno razmišljali in se
poskušali le zapolniti, boste čutili, kako se premikate. To pa je tisto, kar Smo danes tudi
pomagali nekaterim, kateri imate slabšo vizualizacijo ali manj se zaznava ta tok tega gibanja,
se pravi, gibanja v materiji in zaznave v materiji, se pravi, Smo tudi nekaj naredili v tej smeri.
Tako, da, ko boste z mislimi le razmišljali, kako je potrebno iti, boste hkrati čutili, kako
prehajate in delate, ne da bi se trudili z videnjem ali s katero drugo področno energijo.
Jaz vam sedaj predlagam oziroma tudi nam vsem, da nekako si vzamemo malce premora, da
se malce odpočijemo. Predvsem tudi Mi, čisto Sami, ker Smo na to Telo pripeli marsikaj.
Predvsem pa vam želim ta prijeten počitek in se potlej znova snidemo.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Le še trenutek prosim. Takole. Končno lahko tudi nadaljujemo na področju, ali tematiki ali
predvsem na področju vaših vprašanj. Malce Smo se zamenjali oziroma znova Bomo malce
prešejkali naše vodstvo, tako, da, v nadaljevanju Bom vodil Jaz kot Jahvet Jahvarjunski
Visočanski in nekako nadaljeval to delo, to postavitev. Predvsem pa je ta čas namenjen vam,
odgovarjanju na različna vprašanja, na različne tematike ali pa morda na tematiko, katero
Smo predhodno odpirali ali opevali.
Kakorkoli že. Za trenutek bi se rad dotaknil še predhodnega dela. Glede na to, da ste dobro
sodelovali, Smo nekako le pri 25-ih zapazili, da se je nekaj, nekako, kot, da se daritev ni
popolnoma aktivirala, tako, da obljubimo pomoč ali sopomoč. Se pravi, v tednu dni, vendar
ne v mesecu dni, se pravi, v tednu dni, če boste delali tehniko, vsaj enkrat nekako poskusno
naredili, se bo aktivirala ta energija ob naši pomoči. Tako, da vas Bomo obhajali. Ne v takšni
Veličini, vsekakor ne, ker ne bi bilo dobro morda za vas ali morda bi bila res Energija malce
prehuda ali preobremenjena za vas. Tako, da takrat, ko boste delali, se Bomo nekako spustili
in nekako tudi nekaj premaknili, tako, da se bo lažje ta daritev aktivirala. Tako, da je to tisto
nekaj, kjer boste res vsi imeli vse od tegá, kar Smo predhodno pripravili za vas.
Takole. Znova lepo, lepo pozdravljeni in kdo bi se opogumil oziroma kdo želi prvi vprašati ali
povprašati na katerokoli tematiko?
»Kar tukaj zadaj.«
Izvolijo.
»Spoštovani Gospodje. Najprej resnična zahvala in velika hvala za to vašo lepo delavnico.
Jasara.
Hvala tudi spoštovani Lani. In za vse te prečudovite darove, ki ste jih danes prinesli s seboj.
Jaz imam danes vprašanje, ki ni vezano na tematiko, ampak me pa zanima, če nam lahko
prosim poveste, kaj se dogaja, ko otroci prehajajo v eno obdobje, ki mu rečemo tukaj, pri
nas, puberteta? In kako naj se starši najbolj pravilno odzovemo v tem obdobju, da ne bomo
naredili kake škode? Hvala lepa.«
Zelo mogočno vprašanje in zelo vsakdanje vprašanje.
V času pubertete se namreč nad vas oziroma nad vašega otroka aktivno spustijo tri
energije.
Tri energije, katere so nekako tako speče, v takšni
višini, nekako približno, upam, da Sem našel pravi
izraz? In ena je tako na levi strani. Ena je rahlo po desni
strani in vpeta ob grleno čakro in vse v zatilje. Druga pa
je rahlo malce zadaj in se spušča zgoraj in spodaj.
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Se pravi, to so tri bitja, katera se aktivno nekako povezujejo z vami ali vstopajo v vaše telo.
Vendar, to ne pomeni, da je to slabo. Niti ne pomeni, da je to zelo dobro. Vendar, to so tri
vesoljna stvarstva, se pravi, vsako bitje prihaja iz svojega Vesolja. To je bodočnost.
To pomeni, da v času pubertete tisti, kateri prevzame ali nekako osvoji, očara, nekako
nadmodri tistega, kateri vodi, ima potem v celemu življenju, za kar nekako obstaja, prav za
to zadnje življenje, možnost sodelovanja v procesu retrogradnje, preoblikovanja zapisov in
nekakšne postavitve.
V času pubertete torej se spopadajo tri vesoljna stvarstva, ker vsako bitje prehaja iz svojega
vesolja. In tisto vesolje, katero nekoga očara in pod katerim težo bremena ali lepote, nekako
tisti zasnovnik zadnjega živečega življenja ali vstajenja nekako pokloni, se spoji.
In takrat se prične zorenje. Vendar, to ne pomeni, da je to slabo, ne pomeni niti dobro.
Pomeni le dodatna obtežitev oziroma osvoboditev in še dodatna nekakšna, ne ravno karma,
vendar dodatni fokusi, kaj v življenju še sledi.
Tako, da, ravno zaradi tegá se nekako karmično luščenje nikakor ne izvaja v času pubertete
oziroma, ko so nekako otroci ravno vstopajoči v te cikluse. Vendar, ko nekdo prevzame
oziroma se uspešno spoji, ta energija, ta galaksija, to vesolje, se pravi, skozi svojega
odposlanca ima možnost soustvarjanja človeka, te zadnje sorte ali kreacije. Vendar, to je
tisto nekaj, kar je zelo pomembno, da nekako opazujete.
Otroci so običajno ali mladostniki, da ne Bom koga nekako užalostil, se pravi, so vedno bolj
razburjeni. Vedno bolj se dokazujejo. Vedno bolj se izražajo. In to je spopadanje teh treh
bitij ali teh treh dimenzij, galaksij in teh treh delov vesoljstva.
In ko nekdo prevzame, se pravi, dva, katera dva sta izgubila to pot, ju potem, osnovo
človeka ali človeške osnove, tudi izpustijo. Se pravi, ko se zapre kanal, ko se navidezno
konča puberteta, se tudi človek ali posameznik nekako bolj stabilizira. Vendar le zato, ker v
vsakemu delu odide neko bitje in se zapre to vesoljno stvarstvo in ni več nekakšnega pritiska
ali spopada med temi tremi bitji.
Zato tudi človek nekako prestopi to fazo pubertete in potem se tudi človek zelo izrazito
umiri. Zato vidite, ko se nekako puberteta zaključuje, je človek stabilen, je bolj moder, je bolj
globok, bolj prodoren. Točno ve, kaj hoče in česa noče.
Če bi se pubertetnik nekako ozavestil ali zavedal nekako te povezave, kdo pravzaprav
prevzame oziroma kdo je prišel na sodelovanje, prav nekako vidi ali začuti, da vstopa v
svet svojega poslanstva.
In prav te tri, tri delne enote so tiste, katere se borijo za vrh, kdo v zadnjemu delu življenja ali
vstajenja, se pravi, od zaključka pubertete in vse do visoke starosti, zmore sodelovati.
In če otrok v tistemu času visoko zavibrira z visokim bitjem, se pravi, so takšni, res tudi
mogočneži po duhovni strani, po različnih interpretacijah zdravljenja, dela, pisanjem, se
pravi, modrostjo. To je tisto, kar se otroku razvija.
Kadar pa otrok dobi sodelovanje z malce fizičnimi bitji, se pravi, tisti, kateri prevzamejo
morda bolj po fizični bazi, pa naenkrat postanejo otroci ali malce bolj odraščajoči možje ali
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ženske ali dekleta, bolj nekako praktične v različnemu delu ali nekako bolj izrazite v
določenih specializacijah na različnih področjih, kjer se uporabljajo dlani oziroma kreiranje
ali sestavljanje.
Nekateri pa, kateri prevzamejo tudi tretje vrste, so pa morda malce bolj lene narave. To pa
so tisti lenuščki, kateri zelo malo delajo ali veliko govorijo. Se pravi, to pa je tisto, kar se
potem izrazito pokaže prav po puberteti oziroma po izstopanju tega zadnjega, tretjega
dela.
Tako, da na podlagi tega se točno vidi, kako se bo tudi dokončno izoblikoval karakter.
In če osnova ali človek ali posameznik ni zadovoljen s svojo lastno izbiro, potem zavestno
prične sebe graditi, se na koncu prične soočanje zadnjega zasnovnika in tega vstopajočega,
se pravi, in na določeni bazi ali na določeni stopnji pride do spopada znotraj telesa. Se pravi,
se določeni svetovi medsebojno borijo ali nekako postavljajo drug proti drugemu in takrat
lahko tudi posameznik, če je dovolj mogočen ali ozaveščen, izpodrine tudi drugo bitje in
lahko zavlada sam v svoji strukturi.
Tako, da, pomembno je zapaziti, opaziti, sodelovati, predvsem pa živeti.
»Hvala vam.«
Prosim.
»Lep dober dan. Jaz bi se danes rada samo zahvalila. V veliko čast mi je, da lahko s tem, ko
gradim sama sebe, pomagam tudi drugim. In upam, da je tako. Hvala.«
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo.
»Lepo pozdravljeni. Zelo sem si želela, da danes dobim v roke mikrofon in ga držim. Imela
bi pa eno vprašanje in eno prošnjo. In sicer, prosila bi vas, če lahko spremljate moje otroke
in jim pomagate na njihovi poti v odraslo dobo in da bi ta razburkani čas čim bolj umirjeno
potekal. Vprašanje, ki ga imam, je pa: danes, ko ste nas peljali skozi ta proces in ko smo se
mi drčali po avri, sem, sem jaz padla v zelo močno oranžno barvo. Pa me zanima, kaj ta
barva predstavlja? Bilo mi je pa nepopisno lepo. Hvala.«
Da.
Oranžna barva je kreacija lepote ali kreiranja, kar boste ustvarjali oziroma ste ustvarjali
predvsem za telo, za dekoracijo, se pravi, tisto nekaj, kar se ustvarja za nekoga drugega. To je
pravzaprav povezano tudi z nekako približno, če se Smem tako sploh izraziti, tudi s čakro
oranžnega dotoka.
In vse nekako približno poznate čakre. Se pravi, vsaka čakra je povezana z določenim delom
iz določenega vesolja, z določenim znanjem in z določenim področjem.
Še se lahko potapljate v to oranžno barvitostno delo in vedno bolj boste zapazili tudi
spremembo na svojemu obrazu, na svojemu jazu in na svoji dekorativni lepoti. Predvsem pa
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boste zaznali neko igrivost na svojemu telesu. Prav ta energija vam bo podajala prav to. To je
tisto, kar se bo pri vas še kako izrazito tudi videvalo.
Kar se tiče vaših otrok, vsekakor jih Bomo obhajali. Vendar, ne upam obljubiti ravno danes v
popoldnevu ali pa večeru. Bomo videli, kako se bodo tokovi oziroma pasovi odpirali in
razpirali. Vsekakor pa Bom odposlal nekaj takšnih naših odposlanikov, pa da vidimo, kako in
kaj jim lahko nekaj pripravimo in potem skozi življenje tudi sodelujemo z njimi.
Tako, da, skozi različne časovnice, skozi različne pase ali različna obdobja Bomo vsekakor,
vsekakor pogledali tudi na njih in nekako tudi poskrbeli deloma za njih. Vendar, vedno vse v
sodelovanju z njihovimi usojevalci.
Znajo imeti nekako pet do šest, morda devet mesecev nekakšne čustvene, takšne stiske ali
nekih negotovosti, vendar potem se to zelo dobro postavi v stabilen fokus in potem tega več
ni. Ker tudi zapisi se tukaj zelo dobro, stabilno postavljajo. Kaj več pa javno ne bi odpiral.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni.«
Jasara.
»Mene – hvala lepa za vse. Bi pa samo vprašala, kaj se je dogajalo s sinom v četrtek, ko je
bil na regijskem tekmovanju? Hvala lepa.«
Jaz vidim takole:
Tukaj je dejansko bil obhajan. In še Nekdo je bil poleg vsegá. Se pravi, in tisti Nekdo je njega
nekako prestavljal iz enega prelomnega dela v drugi prelomni trenutek. In to v zelo, zelo
pozitivno naravnanost.
Vendar, Jaz ne želim zasebnosti odkrivati v tej množici, zato lahko opevam, da je bilo le eno
svetlo bitje, katero mu je tukaj nekaj pomagalo, predvsem pa je sodelovalo tudi preko neke
materije še nekoga. In to je tisto, kar se je nekako zaključevalo. Tako, da se je v bistvu zapiral
en zapis in hkrati odpiral novi zapis. In tukaj je tudi nekaj dobil po daritvi nekega svetlega,
njegovega bitja.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan. Hvala za vse. Moje vprašanje je, kdo so Varvarini pa Arjuni?«
Varvarini so Vilinska najvišja Bitja. To se pravi, to so Bitja Svetlobe, Luči.
To je tako, kot bi nekako, hm, človeka ali človeško raso razdelili na več različnih ras.
Si predstavljate?
Imate ljudi ali ljudstvo, katero sodi v temno raso, v svetlo raso, v takšno ali drugačno. Se
pravi, to je vrsta človeške populacije, da Bom bolj pravilno se izražal.
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Ravno tako Vilini ali Vilinsko stvarstvo sodi v različne, nekakšne skupnosti. In vsaka skupnost
ima strogo hierarhijo.
In Varvarini so pravzaprav Višji vodniki ali Višje vodstvo, katero skrbi za te Viline, kateri
sodelujejo tudi v postavitvi same Zemlje ali same zemeljske postavitve. To je tisto, kar se
tukaj zelo razločno tudi postavlja.
Varvarine dejansko zaznavate po rahlo desni strani, tako kot bi vas ob sencah nekako
oplazila vročina ali toplota. To je njihov žarek, ko zapirajo nekako kanal, kjer pregledujejo ali
nekako sodelujejo. Zato jih zaznavate lahko tudi po bazi materije.
Jahvarjuni, Jahvarjuni pa so pravzaprav, ali Smo, so Najvišja Častna Bitja, kateri so mnogo,
mnogo nad Vilinskim stvarstvom. Jahvarjuni so pravzaprav Bitja Najvišje Časti, Modreci,
kateri nekako razpolagajo, razdelijo svoje znanje ali Veličino.
To so nesmrtna Bitja, katera se ne utelešajo, a hkrati lahko iz nič ustvarijo svojo lastno
materijo in se pojavljajo kjerkoli in so lahko kadarkoli na katerikoli poziciji.
Jahvarjuni so predvsem moški. To je moška populacija, vendar so, kako Bi se izrazil po vaši?,
približni, da, nekako do 15 ali najmlajši, najmlajša oseba ali najmanjša oseba je približno 15
metrov in 25 nekakšnih stopalc visoka oseba.
Drugače pa so to Bitja Svetlobe, katera presegajo tudi 45, nekateri celo tudi do 90 metrov.
Če se sestavijo v celotno populacijo oziroma celotno Energijo, je dobesedno Velikan. In ta
Energija se dejansko transformira oziroma razbije in se potem po mali obliki, kot oblika
velikega, spaja v malo podobo in potem prehajajo.
To so pravzaprav Najvišja Bitja, katera se še povezujejo z utelešanjem Vilinov, Varvarinov
in teh nižjih, Arjunov. Se pravi, to so nekako te postavitve. Se pravi, ti trije deleži so
pravzaprav v osnovi.
Tu in tam se povezujejo ali obhajajo tudi še nižino Zemlje, vendar še v globino, do samega
človeka ne prehajamo zaradi tega, ker je naša Energija tako zelo visoka in tako zelo mogočna,
da bi lahko nekako uničili ravnovesje vaše materije. To je tisto nekaj, kar tukaj zelo izrazito
tudi pademo ali pazimo.
Naš planet, prvotni planet Jahvarjunov, če vam nekako za približek približno opevam, si lahko
predstavljate, da daste 90 Zemelj skupaj, v takšno mogočno planetarno telo, se pravi, dobite
naš planet, kateri pa je – do nas se pride dobesedno skozi vaše Sonce, skozi vašo Luno, skozi
vaš neki obhod, neke prelomnice ali neke osi, katera sodi direktno na Zemljo. Se pravi, tam je
naš prehod do našega ozvezdja oziroma naše postavitve.
Tako, da, upam, da Sem približno nekako, zelo na kratko, opeval kdo je Kdo.
Če Smem še dodati, da – Jahvarjuni so pravzaprav Tista Bitja ali Tista Najvišja Energija,
katera sodeluje res z Najvišjim vrhom Nekoga, Kateri ni utelešen in ga lahko opevamo tudi
kot Boah, Boh ali Bog, kakorkoli že, je pravzaprav tudi prav.
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»Iskren in srčen pozdrav. Pa hvala vsem vam. Pa predvsem pozdrav nazaj domov. Prosim
vas za pomoč pri dogodkih, ki se odvijajo v mojem življenju zdaj, tukaj. Potem bi vas pa
rada nekaj vprašala – zakaj je toliko ljudi, tudi tistih, ki so prisotni na delavnicah, ki ne
spoštujejo iskreno Lane in so zavistni in bi jo najraje uničili, da bi prišli do vas?«
Vau. Kako naj sedaj to na kratko obrazložim?
Zavist ali zrelost je pravzaprav – zrelost je modrost. Zavist pa je pravzaprav neka najnižja
točka. Vendar, to vse je davnina. Tisti ljudje ali posamezniki, kateri so nekako skozi zgodovino
zapisov se spajali, tako kot Smo v predhodnemu predavanju opevali, list nad list, se pravi, s
to strukturo in so Njej Osebno škodovali, da je več kot 5.869 tisoč takšnih življenj bila
usmrčena, ravno na področju tegá, kjer je nekako razkrivala, odkrivala, pomagala in imela
nadnaravne, takšne ali drugačne sposobnosti, so v zaključni fazi prav takšni posamezniki
ponovno prepeljani v zaključno fazo. Vendar, ne zato, da bi škodovali Njej, vendar zato, ker
oni hočejo, ali morajo ali želijo zaključiti nekaj, kar morajo zaključiti. Torej, uravnovesiti
zapise, kjer so iz življenja v življenju vedno škodovali. To je eno.
Drugo kot drugo – vsi tisti, kateri se želijo dokopati do nas, morajo iti, žal, skozi razkroj. To
pomeni, da morate najprej fizično umreti, iti skozi razkroj, katerega preseže duša, ko jo daste
v krsto. Saj poznate, ko jo položite v krsto, prične telo vreti. Potem se pričnejo duše obračati,
zato se tudi telo obrača. Se telo obudi, prebudi. Nekateri celo zaživijo, kričijo in jih morda
celo na svetlo spustijo. Vendar, večina takšnega razkroja pa gre skozi masaker, se pravi, kjer
vas pravzaprav zemeljski razkrojevalci oberejo do kosti.
To je proces, pri kateremu dosežete najnižjo točko, se pravi, točko mrtveca ali pod mrtve
energije.
In vsi tisti, kateri želite delati direktno z nami, na točno takšen način kot dela Naša Lana,
morate najprej iti skozi to fazo.
In draga gospa, prav tukaj se ustavi vse.
Se pravi, pri tej fazi nihče ne more iti skozi, ker ne vidim nikogar takšnega junaka, da bi si
upal iti skozi.
Zato je Naša Lana postavila postopek ali sistem, katerega odkrivamo, je pravzaprav Njena
daritev za vas. Ona bi že pred več leti lahko odšla, vendar se je vrnila tudi zaradi vas, vsegá.
Dogovor je bil, da Mi izpolnimo neki dogovor, neko zaobljubo, katero Smo Ji dali, predno se
je sploh prvič utelešala, vendar ne na Zemljo, kot Najvišja Energija Najvišjega Stvarstva.
Predvsem je ta podlaga. In Ona skozi to znanje odkriva ovinke in poti, kako razkodirati in
odpreti človeka in priti na prvotno stanje samega začetka, da bo vam, vsem tistim, dosti
lažje.
Vsi tisti, kateri so zavistni, si hkrati z zavistnostjo zapirajo poti. Do našega svetá, do vsega
tega, kar je podarjenega, se vedno prehaja s srčnostjo. To so varovala!
Zato vas vedno opozarjamo, vedno svarimo, vedno spomnimo ali opomnimo – bodite
srčni, bodite iskreni!
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Ker na takšni stopnji kot zavibrira vaša srčna energija, lahko vibrirate zgoraj in po vsemu
postopku se odprete, ne da bi trpinčili ali trpeli in prehajate do vsegá, kar vam je podanega.
Vendar, resnično, tako kot pravite – veliko je zavisti! Marsikaj vidimo in marsikaj zaznavamo.
Marsikdaj se pojavi marsikaj, vendar, to se vidi že vnaprej. Ker ljudje postavljajo, postavljali
bodo in še bodo marsikaj razmišljali, kako bi škodovali oziroma bodo obrali.
Vendar, ena, ključna, bistvena stvar je – LANA JE VRH. Od Vrha se odpira ta energija. Ona
je Tista, katera razpira. Ne glede na to, po kakšni poti greste! Če se dokopavate preko tega
znanja, je to Njena pot.
To je tako, kot bi šli v sneg gaziti sneg. Se pravi, je gaz. Je pot, po kateri stopate, da vam je
lažje. In s tem lahko tudi prestopate in greste tudi naprej.
Vendar, to pot je Ona že prehodila, zato Jo ne morete prehiteti. Ker je to že nekaj, kar se je
Ona vrnila nazaj.
Zato vsi tisti, kateri so zavistni, ne delajte z zavistjo! Škodujete sami sebi, ker si obtežujete
pot in zdrsnete nazaj.
Zato, draga gospa, ne obremenjujte se s tem! Nikar si ne ženite do srca! Bo mnogo še zavisti!
Vendar, tisti zavistneži, kateri bodo želeli škodovati, želeli onesposobiti, želeli narediti
marsikaj, delajo slabo predvsem sami sebi!
Ker vedno je srce, srčna energija, polje, osnova – ali greste Zgoraj ali greste spodaj.
Kadar je zavist, neprivoščljivost, je vedno spodaj – nižina in globina. Kadar se ljudstvo
dotakne denarja, materialnosti, še bolj globlje tonete. Ne greste Zgoraj, vendar spodaj, ker
je to materialnost.
Kadar pa nekoga res iskreno sprejemate, pa dobesedno zaznavate kako lebdite in
prestopate.
Tako, da, vsak posameznik bo zagotovo začutil, kaj je prav in kaj narobe. Vsekakor pa vam
Bomo, tudi tistim, kateri morda niso najbolj prijetno usmerjeni v Njo, vsekakor pomagali, ker
to je naš izziv. Da Mi nekako nekoga spomnimo ali opomnimo, kaj je boljše za njega in ne kaj
je prav in kaj je narobe.
Tako, da, poskušajte morda nekako to vzeti tako in vsekakor si ne dajajte preveč do srca.
Tako pač je!
»Iskrena, iskrena hvala vam za vse.«
(ploskanje)
Jasara.
»Spoštovanje. In res lepa hvala vam za vse daritve, vsem vam za vse. Jaz bi pa rada samo
eno kratko, osebno vprašanje. V našo hišo prihaja skoraj vsak dan oziroma vsak večer ena
energija, ki nam je mal nepoznata. Sprehaja se do mene, do mojih otrok in če bi mi lahko
mogoče pojasnili, kdo je to in kaj želi?«
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To je energija posameznika. Vendar vam ne dela škode. Ne vidim, da bi vam škodoval. Je pa
nekdo, kateri res, skorajda vedno in redno prehaja k vam.
Vendar, bodite pozorni!
Še nekaj časa nazaj ga niste zaznavali, ker ste malce nižje vibrirali. Sedaj pa ste prehajali v
frekvenco, kateri se nekako, isto, v isto polje vstopajo. Se pravi, tako vi kot tudi oni.
Vendar, ne bojte se!
To je energija. Če jo boste opazovali, boste zaznali, kako do nekega, neke točke v prostoru
pride, potem pa dobesedno izgine oziroma se vrača tudi nazaj po isti poti.
TEHNIKA – PRIŽIGANJE BELE SVEČKE ZA DUŠE
Vendar, Jaz bi vam svetoval takole:
Poskušajte večkrat prižgati belo plameničko in dobesedno belo plameničko podržite na
svoji levi dlani, na svoji levi strani, tako ob oprsju. Se pravi, in začutite to srčno energijo,
kako se srce oziroma srčno polje povezuje s to plamenico. Naredila se bo neka taka
povezava.
Ko boste začutili to, boste prav čutili, kako je roka povezana, dlan povezana z vašim telesom.
To je tisto nekaj, na kar bodite pozorni.
Ko začutite to povezavo, vdahnite, se popolnoma sprostite. Lahko priprete oči in iskreno
prosite za mir v duši, katera potuje in prihaja. In predvsem izrecite nekaj vzpodbudnega,
srčnega. Predvsem pa prosite za njo, da pridejo po njo in da se ona ozavesti, odmakne in
premakne drugam.
Potem pokrijte to plameničko in jo prižgite. Ko jo boste prižgali, se pravi, jo podarite
nekam, na neko mizico ali na neki prostor, kjer bo gorela prav za to dušo.
Ta duša bo počasi, skozi vašo prošnjo, dobila kanal. Če boste dobro opazovali, boste
zaznali, kako se odpira kanal nad to plamenico. Ta kanal se bo vedno bolj širil v prostoru in v
nekemu momentu bo dobesedno posrkal to energijo ali to bitje v sebe in mu omogočil
prestop na drugo frekvenco oziroma drugam, kamor sodi.
Če pa Mi dopustite, pa Bom tudi sam obhajal, pa da vidim, kako lahko tudi Jaz vam
pomagam. Vsekakor pa vidim tukaj še tri bitja, katera bi znala tu in tam še prestopati, vendar
potem nič več.
In tudi vi znate skozi to dobiti občutek za rajne, občutek za entitete, občutek za zaznavo
energij in skozi to boste marsikomu mimoidočemu tudi pomagali, ne, da se boste tega kaj
veliko učili. Ker, ko duša dozori, se pravzaprav odprejo tudi takšne poti.
»Dober dan vsem skupaj. Hvala za daritve in nova znanja. Zadnjič, pred novim letom, ste
nam razložili, da Zemlja prehaja skozi membrane, iz enega prostora v drug prostor. Ta
proces bi se naj, če sem prav razumela, zaključil februarja. Ali nam lahko še kaj več poveste
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o tem, kaj tudi, kakšna sprememba bo za nas, pa tudi mogoče za Slovenijo v zvezi s tem?
Hvala.«
To je dobesedno, kot bi nekako frekvenca Zemlje, se pravi, energija Zemlje dobesedno pluje
skozi nekakšno membrano, skozi neki čas ali skozi neko časovnico. To navidezno pomeni
zelooo, hm, težko, ker bo padlo vse tisto, kar je slabo in zanič. Vse, kar daje ujetost, se bo
zrušilo.
To pomeni, da ujetost pri denarju, pri premoženju in marsičemu se bo rušilo. Predvsem zato,
ker bo v tej novi postavitvi, v katero Zemlja drsi oziroma vstopa, bo nastajala harmonija. In
vse tisto, kar ruši harmonijo, bo razpadalo. In to je zelo dobro za vse vas.
Vendar hkrati, skozi to, se tudi Zemlja vrtinči že po drugačni postavitvi in zato se bodo
začeli ali pričeli tudi prebujati vodni tokovi. Voda bo postopoma pričela nekako vzhajati
oziroma nekako kipeti. Počasi se bo sever in jug izrazito, izrazito pokazal v drugačni luči.
Severni in južni pol sta se že velikokrat premaknila oziroma se je Zemlja čisto v drugačno os
zarotirala.
Vendar, to ne pomeni nič kaj slabega. Le to, da boste imeli malce več vode in malce manj
kopnega čez določeno število let, vendar ne toliko daleč naprej.
Hkrati pa skozi to, skozi to navidezno os prehaja v Zemljo mir in tišina. Mirna energija, v
katero se Zemlja nekako ugnezdi, pripelje Zemljo v počasno rotiranje, v umirjeno energijo.
In bolj, ko se bo Zemlja umirjala in bolj, ko se bo počasi, počasi pričela nehati vrtinčiti do te
točke, da se zavibrira v drugo smer, se pravi, toliko časa bo na Zemlji nered.
Skozi to navidezno os pa se vi vpnete dobesedno v povezavi večih kozmičnih smeri ali poti.
Zato se tudi na Zemlji vidijo že tri Sonca. In to je skorajda dnevno. S prostimi očmi vidite tri
Sonca.
Nekateri mislite, da vidite malce tako, malce razpršeno, vendar, to je izrazit pojav, ker ste se
znašli v skupku različnih planetov, kjer se meša vse. Tudi dve Luni se bosta kaj kmalu večkrat
videli že na površju.
In ne le to!
Kaj boste potem opevali, ko bo nekako devet Soncev naenkrat pokazalo?
To pomeni, da se vse v eni masi rotira in spreminja.
Vendar, pazite!
Ko Zemlja zdrsi skozi ta filter, bo razpadlo vse, kar daje ujetost. Znajo nastajati določeni
spopadi, določene, kot navidezne, vojne, kratkotrajne, kjer se bo rušilo, kjer bo staro
hotelo, želelo obdržati svojo moč.
Ne bo uspelo! Zakaj?
Ker se je človeška energija miselnosti in prodornosti že tako visoko vzdignila, da vsak
posameznik točno posluša sam sebe in začuti, kaj si želi in spreminja ta program.
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In v temu novemu filtru, se pravi, v tej novi postavitvi, je to energija vmesnega, kot
vmesnega pasa ali časovnice, katera bo posamezniku ali celoti prinašala več miru, več
strpnosti, več potrpežljivosti, predvsem pa obdobje združevanja.
Tako kot se povezujejo in združujejo, se pravi, sončni sistemi, se pravi, ravno tako skupaj se
vedno bolj približujete planet ob planet. In kaj kmalu boste začeli in pričeli videvati celo
planete.
Pa ne zato, ker je to nekakšen čudež. Ne. Zato, ker prehajate v ta lijak, kjer se vse nekako
skupaj povezuje v eno celoto, dokler se ne bo nekaj umirilo.
In ravno tako se bo povezoval vaš sistem. Staro bo razpadalo. Razpadalo bo tisto, kar je
nekako tako državnega, kar je v lasti umetno ohranjenega. In vse, kar je umetno obdržano,
vse, kar je umetno postavljeno, bo dobesedno padlo.
Padel bo tudi denar, v takšni obliki kot ga poznate. In prešlo bo v fazo združevanja. Tako kot
se planeti medsebojno oziroma osončja se bodo združevala, tako se bo vaša miselnost
povezovala, tako se bo sistem pričel funkcionirati oziroma sodelovati. Tako se bo denar
medsebojno povezal v eno valuto. Tako se bodo države drugače povezovale. Tako bo
kmetijstvo pričelo sodelovati. Tako bo ves gospodarski sistem se pričel združevati. Šolstvo se
bo povezovalo v en sistem. Vse bo šlo v en sistem nekega združevanja, zbliževanja.
Predvsem zelo, zelo prodorno pa se bo videlo na zdravstvenem sistemu. Alternativa,
inovacije bodo tisto, kar bodo izpodrinili staro.
Iz starega sistema se bo marsikaj ohranilo in marsikaj dopolnilo, vendar bo šlo v sodelovanje,
v sklop z alternativo. Predvsem pa v povezovanje tudi z duhovno energijo.
Tako, da, to je prav ta filter tega premika iz enega dela v drugi del. Tako, da, tukaj preprosto
ne poskušajte ohraniti staro. Izpustite staro. Naj staro bo za staro šaro. Vzemite in vdahnite
novo v novi sistem. Žal pa se to dotika in ta sistem se bo dotaknil tudi družin, tudi
partnerskih postavitev.
In ne poskušajte zadržati in ohranjati staro. Veselite in radostite se novega. Ker to novo
polje, po novi osi, prinaša nove energije, sveže energije. To pa je tisto, kar Zemljo tudi
razsvetli.
Tako, da, doba duhovne rasti prinaša marsikatere spremembe čutnosti in zaznave. Tako, da,
Zemlja se spremeni – spreminjate se tudi vi, čisto sami in spremenil se bo sistem, življenje,
mišljenje. In lažje bo življenje tukaj na Zemlji. Mnogo lažje, vendar bo pa razpadlo in se bo
težko morda posloviti od tistega, kar bo od vas odšlo.
Vendar, vedno v življenju vzemite tisto, kar je slabo, kar samo odide od vas; tisto, kar je
dobro, pa samo pride do vas. In ta premik Zemlje iz enega dela v drugi del je dober za vas.
Tako, da, sprejmite to in opazujte, občudujte in se radostite vsegá, kar prinaša spremembe v
radosti novega duhá.
»Lep pozdrav in iskrena hvala za vse. Jaz bi vas prosila za pomoč za moža, za to pot, ki se
mu zdaj kaže, da se odlično izteče. Pa hkrati bi še za sinova prosila za podporo. Hvala.«
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Vsekakor Bomo pogledali tudi na to postavitev, vendar šele med pol deveto uro ali dvajset
minut do devetih se nam bo odprl neki kanal, kjer Bomo lahko vse do 23. ure in 24 sekund
imeli odprt neki prehod, preko katerega Bomo odposlali tudi nekaj odposlanikov, da bodo
nekako se posvetovali tudi z usojevalci, pa Bomo videli, kaj lahko tukaj naredimo.
Vsekakor, vsekakor pa se Bomo potrudili tudi na temu področju.
»Hvala.«
Prosim.
»Prav lepo pozdravljeni. Hvala lepa za današnjo daritev. Moje vprašanje je pa tokrat, se
nanaša na moja dva hišna ljubljenčka. Dve mucki. Na kakšen način smo povezani?«
V davnini so bile večkrat v vašemu življenju, vendar v različnih oblikah, v različnih
postavitvah. Vedno je bilo tako, da so bili štirinožci – ali kot konj ali pa kot muca. Tu in tam
tudi kot žrebiček, manjši. Vendar, takrat, ko so bili žrebički, je bilo vedno nekaj bolezni in
nekaj je bilo vedno potrebno zdravljenja. Tako, da tam se je pri enemu vedno končalo neko
življenjsko stanje.
Ko pa so se pretočili iz žrebička v stanje kužka, se pravi, v takšni postavitvi pa so najvišje tudi
vibrirali, bili najbolj poslušni, najbolj sledilni.
Tako, da v življenju vam je vedno pisano na dva obdobja, na dva dela se nekako te živalice
reinkarnirajo v podobnih oblikah, v podobnih postavitvah. Tako, da, tudi kasneje bodo vam
še sledile, vendar le v toku tega življenja. Potem pa ne vidim, da bo še kakšno veliko vračanje
tukaj nazaj na Zemljo.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Srčen, ljubezniv, blagoslovljen, hvaležen in topel pozdrav. Srčno si želim, da mi pomagate
in mojemu sinu za podporo. Želim si, da bi se mi vse tiste skrite poti, ki so mi na poti z vašo
pomočjo bile izpeljane do cilja. Me pa samo nekaj zanima glede mojega stanovanjskega
problema, kdaj se bo rešil? In se vam lepo, res srčno zahvaljujem za vse daritve, za
izobraževanje, podporo in za moč, ki mi jo dajete…«
Ponižno sprejemamo …
»...Pa pozdravljam vas.«
Da. Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo.
Pri vas imate malce turbulentno obdobje nekako med dvemi leti, dvemi leti in osmimi
meseci. Tam imate zelo razgibano še nekakšno zapisano enoto. Vendar, vi imate malce
karme v povezavi z domom oziroma s to postavitvijo.
Bodite pozorni!
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Na področju bivalnega dela imate tudi karmo, kjer ste bili dejansko povezani z darovanjem
svojega premoženja neki skupnosti. In prav na podlagi tega darovanja in pripadnosti neki
skupnosti, ste izgubili tisto, kar ste pridobili. In ta zapis je tisti, kateri vam tu in tam malce
ponagaja skozi življenje.
Bom videl, kako vam lahko tukaj, na temu področju pomagam? Trenutno vam ne morem nič
kaj veliko obljubiti. Vendar, vsekakor pa vidim, da se vam potem dogodki postavijo. Bi bilo
dobro malce skrajšati ali nekako izoblikovati.
Znate pa nekaj pridobiti za zelo ugodno ceno na neki daljši rok. Vendar, zelo, zelo ugodno.
Po drugi strani pa vam kaže tudi skozi neko osebo, bi znali tudi urediti to premoženjsko
stanje in biti tudi lastnica nečesa. Tako, da, tukaj se vam bodo dogodki nekako sovpadali in
prepletali. Tako, da, Jaz vam svetujem le to, da nekako plujete, zaupate, predvsem pa ne
toliko skrbeti. Poskušajte bolj se sprostiti, ker prav skozi to sprostitveno energijo zaplujete
prav v ta tok te energije in hitreje se vam potem zgodijo dogodki in odvijejo vam v prid.
Vendar, kaj kmalu bo rešena ta neprijetnost ali ta malce, malce stiska ali kaj takega. Vsekakor
pa se Bom potrudil za vas.
»Pozdravljeni. Tudi jaz bi se rada iskreno zahvalila za vse. Želela bi pa vprašat za svojo
starejšo hči, za njeno zdravje. Je dejansko bolna? Je dobila pravo diagnozo? In kako
naprej? Oziroma bi vas prosila, če lahko vi karkoli naredite zanjo. Hvala.«
Vsekakor ta diagnoza ni čisto dokončna. Še nekaj se skriva v ozadju. Tako, da, še nekaj se bo
sčasoma pokazalo. Vendar, Jaz bi vam svetoval, da jo zdravite tako – alternativa in uradna
medicina skupaj. Predvsem se dotaknite nekakšnih valovanj. Skozi valovanja razbijate in
deblokirate pravzaprav določene težave, določene blokade ali bolne dele.
Ne Bom ravno javno opeval, kaj to je, vendar Me boste razumeli.
Se pravi, valovanje vedno razbija stojne blokade ali bolezni v določenemu stadiju.
Pri njej se bo pokazalo še nekaj v ozadju. Predvsem mora biti pozorna na bakterije in na nek
virus, kateri ji pravzaprav v ozadju tudi povzroča težave. Vendar, Jaz vidim tukaj eno žensko
osebo in hkrati nekega starejšega moškega, kateri ji dejansko zelo dobro pomaga in jo tudi
uravnovesi. Tako, da na dolgi rok ne vidim nobenih večjih težavic. Dobesedno, kot da bo to
prestopno, prelomno obdobje, v kateremu se nahajate. Zna malce potrajati. Vendar, prav
neka moška oseba zna biti zelo ključna. Ni pa uradna medicina.
To je nekaj, kar je po alternativi, po nekemu drugemu delu. Se sovpada in nekako dopolnjuje
uradno medicino.
Tako, da, vsekakor, vsekakor se držite uradne medicine, vendar skupaj z alternativo, da
podprete telo in se bo telo regeneriralo in obnavljalo. Na to bodite pozorni.
Bom pa vsekakor poskušal tukaj postopoma dodajati duši telesa neko energijo kot neko
hostijo ali neko zdravilno energijo, katera bo pričela hraniti in nahraniti nekega duhá. Ko
nahranimo duhá, se on spusti v telesno strukturo duše in se telo prične regenerirati. In
vsekakor, vsekakor se Bomo potrudili tudi za to deklico. Vendar, kaj več vam ta trenutek ne
morem in niti ne smem obljubljati.
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»Lep pozdrav tudi iz moje strani. Zahvala za vso vašo pomoč pri vsem. Rada bi pa vprašala,
zdaj, ko bomo šli v ta proces, ali bomo človeštvo sami toliko dvignili zavest, da bomo šli
tudi skozi verjeten težke čase, ki nas še čakajo? Ali nam bodo zunaj, zunanja bitja in bitja,
ki so v znotraj Zemlje pri tem pomagale, predvsem s kakšno brezplačno energijo in to, kar
že obstaja, pa človeštvo še nima? Hvala.«
Človeštvo bo šlo skozi spremembo določenih zapisov.
Težava pri vas je, da ste ravno ta generacija, katera gleda in se nekako sovpadajo dogodki, se
pravi, kjer gledate svoje dedke ali ste gledali, se pravi, ste rastli in občudovali, opazovali svoje
starše generacijo. Opazujete sami svoje delo in hkrati že opazujete svoje otroke v plodu
nečesa, kar ste vi sadili.
Zato je morda to najtežja generacija ali največji prelom, kjer ste očividci za nazaj, vidite
sistem, kako je tekel, kako se je spremenil in čakate na spremembo tega časa.
Drugo kar je, je pravzaprav tudi ta fokus teh civilizacij, kateri od drugod pritiskajo na
Zemljo. Vendar le toliko civilizacij ali fizičnih planetarnih ozvezdij sodeluje z vami, točno
toliko, kateri so pomagali soustvarjati človeka, Zemljo ali ta planet.
Torej, tisti deleži, kateri imajo iz drugih planetov klone na Zemlji ali vrinjene energije, imajo
pravico sodelovati ali soustvariti.
Vendar se vedno znova spopadamo z ovirico nekakšnega programa rušenja. Večina civilizacij
še vedno želi zrušiti in se držati starega programa.
Vendar, ker je zapis pravzaprav na izživetju, to pomeni, da se stare civilizacije dobesedno
odmikajo in premikajo drugam.
Določene civilizacije drugih planetov bodo masovno sodelovale z ljudmi in predvsem z
dušami.
To pomeni, da marsikateri boste videli, boste obhajani in boste opaženi. Vendar, vzemite
od njih le toliko, kot čutite, da je prav. Ves čas sledite sami sebi!
Tudi pri nas – vzemite od nas toliko, kot čutite, da je prav.
Če nečesa ne zmorete sprejeti, če vam nekaj um ali razum ali čustva ne sprejemajo, niste
še pripravljeni na to. Pustite. Pustite. Dajte času čas in vzemite vse to.
Drugače pa civilizacije mnogokrat, mnogokrat se kažejo tudi v različnih svetlobnih znakih, v
različnih postavitvah, v različnih sijajih na stenah, na tleh. V različnih snopih. Predvsem pa
mnogo ljudi videva različne civilizacije.
Vendar, težava pri vas je, ker vibrirate ravno v takšnemu zaprtemu tonusu ali noti, da ne
vidite, kaj je nad vami. Že nekaj metrov nad vami je plast, kjer lahko nekateri celo videvate
tudi določeno mesto, katero prosto lebdi ali vibrira nad vami.
Zato mnogi tu in tam zaznavate določena bitja ali določen prostor, kateri je zapolnjen od
drugih civilizacij in je prosto gibljivi in živeči nad vami ali med vami.
Vendar, ni še tisti čas, kjer se bo odprlo nebo in se bo videlo vse to.
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Vendar, ljudstvo je pomembno pripraviti na določen proces. In vsekakor imate na Zemlji
mnogo civilizacij, katera dela dobro, mnogo pa takšnih, kateri želijo obdržati staro. Vendar,
vse je le še na temu, kdo bo koga dlje zavajal.
Zato bodite pozorni, da vedno začutite! Da vedno začutite!
Pojavljala se vam bodo marsikatera bitja, marsikatere energije. Marsikaj boste doživljali,
vendar le zato, ker ste pripravljeni na to pot, ker ste prebujeni. Ker ste se zbudili in ozavestili
in pričeli hoditi.
Sedaj je potrebno le hoditi in slediti sam sebi.
Res bodite pozorni na to, kaj vam srce veli, kaj znotraj hrepenite in kaj od vsegá pobirate.
So določena bitja, katera se pojavijo in vas potem zaustavijo. Vendar ne oni. Sami sebe, ker
se oprimete tistega kot, da je to dokončna pozicija.
Ne! Vzemite in hodite naprej!
Vzemite in jih povabite v sodelovanje, vendar hodite naprej. Vi ste največji zaklad. Vi ste
tisti, v katere se vse spoji, nad katerimi se vse razbremeni in preko katerih se vse osvobodi.
Največja vrednost ali vrednota vsegá ste vi kot zasnovniki. Vi ste tisti, kateri ste najbolj čisti in
ste najbolj trpinčeni, ker se spajate, ker se prelivate, ker na vas vplivajo. Se pravi, ste center
središčne energije.
Zato bodite ves čas dosledno in skrbno usmerjeni na sebe in na svoje srce.
Meni opevajo, da se Bom moral postopoma posloviti. Tako, da, žal mi je, ker Bomo morali
zaključiti.
Vendar vam prišepnem še to:
Zelo z veseljem in največjo častjo sodelujemo za vsakega posameznika. Za vsakega
posameznika, takšnega ali drugačnega, se res s srcem, ljubeznijo in z dušo zavzemamo. In
tudi, ne glede na to, kakšna je pot vsakega posameznika, se vedno radujemo in nekako
veselimo vsakega njegovega posamičnega uspeha.
Jaz vam polagam, res globoko na srce – čutite sebe, bodite zvesti sebi. In ko začutite to
Ljubezen in hrepenenje v sebi, pojdite naprej. In s tem poljem radosti in ljubezni prebudite
tudi druge in svet okoli vas se bo spremenil in se radostno razcvetel.
Sijali boste, tako kot bo sijal tudi svet okoli vas. Vse je v vas! Vsa modrost, vsa znanost, vsa
lepota in vsa ta iskrenost.
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan. Pozdrav.
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