MOČ LJUBEZNI
Lana, Vrhnika, 25. april 2015
Samo še malo prosim.
Takole. En lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes, nocoj pri nas – pri nas
je namreč ravno v zaključni fazi jutra ali noči, pri vas pa v tako prijetnemu, sončnemu
dopoldnevu, tudi zbrali, prav posebej za vas.
Parhasanta…
Lepa, srčna zahvala vsem, kateri ste se odzvali na Moje povabilo ali vabilo. Tako, da vsem
prisotnim v Onostranstvu Višjega stvarstva, zunanjega komplementarnega stvarstva, vsem
Vladarjem kompaktnih stvarstev in stvariteljstva lep, topel, srčen pozdrav. To Sem nekako
opeval in prevajal tudi za vas.
Danes Bom Jaz Tisti, kateri Bom nekako opeval najlepšo tematiko mojega področja. Jahve
Jahvarjunski Visočanski je pravzaprav Moje imenovanje. Oče Vnebovzetovstva pa je
nekako ozko za menoj in skupaj Bova sestavljala in tvorila energijo uma, govora in
sodelovanja. Malce drugače bomo danes postavljali, sestavljali ali nekako usmerjali vso
postavitev, tako, da morda se bova malce dopolnjevala ali nekako preoblikovala tako, da
glede na to, na katero ozvezdje se Bomo v medsebojnemu kontaktu tudi povezovali.
Ta čas, ko nekako, prav nekako zavlačujemo, odstranjujemo tudi še našo Lanjuško, tako, da
potrebujem res še kakšen trenutek, vendar postopoma se telo umirja in lahko nekako tudi
prevzemamo. Drugače je pravzaprav veliko zmede, tako v prevodih kot tudi v sami postavitvi
drgetanja.
Ljubezen iz Naše smeri je res mogočna za vse vas. Vendar, danes ne bo le tematika o ljubezni
na takšni nizki frekvenci, se pravi, na bazi materije in vsegá za vas, vendar opevali in nekako
obrazlagali, prebujali in gradili se bomo v res čistih energijah vsegá.
SANJE
Sanje vsakega posameznika kreirajo bodočnost, prihodnost, pred prihodnost ali stvarstvo
tega stvariteljstva. To si pomnite in zapomnite!
Vsi sanjački, kateri sanjate, ustvarjate, kreirate, izoblikujete, postavljate nekaj, kar je
energetskega, kar podate in zapolnete z ljubeznijo in postane kreacija. Kreacija misli postaja
dimenzija. Dimenzija postaja širina. Širina postaja kompaktnost. Kompaktnost pa na koncu
ste znova vi, čisto sami.
Ko kreirate, sanjate in sanjarite – če uživate in v uživanju dodajate ljubezen, ustvarjate
miselne procese, proizvajate nekaj novega, nekaj gibljivega, nekaj stvarnega, kar se prične
gibati okoli vsakogar.
Zato bodite pozorni na tisto, kar hrepenite, kar si želite, kar sanjarite – tudi dobite.
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Ker je vaša kreacija, želje, hrepenenja podkrepljena z ljubeznijo, je končni stadij kot pikica
na i ali krona časti ljubezen, prebuditev energije, obuditev energije in vračanje in
realizacija vaših sanj.
Zato v svojih sanjah, v svojih vizijah, v svojih hrepenenjih ne pozabite na ljubezen.
LJUBEZEN PREBUDI IN OBUDI KAKRŠENKOLI PROGRAM
Ljubezen prebudi in obudi kakršenkoli program v smeri komplementarnosti, dostopnosti,
povezave s prvotnim in prvobitnim. Tako, da, to je bistvo vsegá – ljubezen!
Ljubezen prebudi vašega duha. Ljubezen prebudi stvarstvo tega stvariteljstva. Ljubezen
prebuja vse od vsakogar in vam v hrepenenju, ali želji ali postavitvi, obudi sanjski svet in vam
pripelje realizacijo v svet tega stvarstva, tega postavitvenega reda.
Tako je nekoč bil Nekdo, kateri je bil le Um in je bil le Razum. Bila je le Energija. Bila je le
Misel. Bila je le Toplina. Bila je le Milina.
Energija se je gibala v procesu in sanjala in sanjarila. Nastajala je Energija. Nastajala je misel
sanjarjenja. Tisti Nekdo je močno sanjaril, se je močno pretakal in postavljal v vlogo nekoga
ali nečesar, kar bi rad bil in kar bi rad obudil.
Tako je tudi tam, nekje, nekoč nastala Misel. Misel se je prebudila skozi ljubezen in kreacija
nečesa je postala stvarstvo stvariteljstva nečesa.
Dobro prisluhnite, da boste razumeli veličino vsegá, najbolj pomembnega od vašega srca!
Tisti Nekdo, kateri se je tako močno podajal v sanje, v hrepenenje, v ljubezen, da bi nekaj
bilo, da bi bilo tisto nekaj posebnega, žlahtnega, živega, gibljivega, je vedno več energije
nastajalo, se gostilo, se prilagodilo in gostota se je prenasičila in udarila je Iskra življenja in
Misel se je prebudila.
Energija je duh, duh od duhá Stvarnika Stvariteljstva. Stvarnik Stvariteljstva je tisti Nekdo,
kateri je obudil duhá. En duh je bil premalo, zato je doumel kreacijo, kaj je ustvaril, kaj je
postavil in kaj bo sestavil.
Na vsem lepem je ustvaril dva – enega lepega, enega manj lepega. Le zakaj nista bila
enaka?
Ker je želel videti, kaj se zgodi, če dva nasprotnika povežeš, da se sovražita. Prične se trenje.
Opazoval je svojo kreacijo. Občudoval je, kaj nastane iz nasprotnih polov. Nekdo je bil lep,
plemenit, energičen, popoln. Ustvaril je svojo sanjsko podobo popolnosti.
Na drugi strani je ustvaril nasprotno polje – kaj bi bilo, če bi bilo in ustvaril je dva različna
polja.
Skozi leta, desetletja, sta se dva energetska pola ves čas sporekala, pretepala, vendar ne
fizično – energetsko. Energije so se trle.
Spoznal je, da to ni dobro za Stvarnika Stvariteljstva in je dejal: »Le najboljše od najboljšega
naj zmaga nad obema!«
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Tako je nastala nova kreacija. Nad dvema je nastala tretja energija – premirje, kot Sam,
kateri je opazoval levo in desno stran.
Začudeno je spoznal, da veličina dveh energij, enakopravnih, ljubečih energij umiri
nasprotnika. Kaj pa se zgodi, če tudi nasprotniku daš nasprotni pol nekoga, kateri ga
dopolnjuje? Nastaneta dva Stvarnika Stvariteljstva – zgornjega, toplega polja in spodnjega
polja.
In kaj se zgodi?
Kot nekakšna molekula – zgornji pol in spodnji pol sta se pričela povezovati, sta se pričela kot
godrnjati, sta se pričela spopadati, sta se pričela enako vesti kot dva energetska pola tukaj,
spodaj pod njima.
Na vsem lepem je spoznal, da se enako povezuje z enakim. Tako sta nastala dva močna polja
– glava, kateri je vodil svojo kreacijo in tisto nasprotno polje, katera je bila znova kreacija, je
nastalo drugo polje. Tako dva proti dvem – kot noč in dan, ves čas, ves dan.
Tako se dogaja med energijami.
Tako je spoznal, da bo preoblikoval proces energije le z ljubeznijo.
Eksperiment ustvarjanja, kako preoblikovati slabo, katero je samostojno, katero samostojno
razmišlja, katero postane neodvisno tukaj na tej strani kot slabo polje, se pričneta dva
ukvarjati oziroma trije, tudi tisti glavni, kateri je predvsem ustvarjal energijo, se pravi, so trije
skupaj doumeli, da morajo spremeniti dva polja, se pravi, dva nasprotnika.
Karkoli so postavljali, kakorkoli so sestavljali, so bili tako zelo razumevajoči, da so vedno
znova podajali priložnost in možnost, da so hodili po njih, da sta dva se vedno pritoževala, da
sta dva vedno udrihala, da sta dva vedno godrnjala in vedno nazadovala.
ENERGIJA ŽIVLJENJA
Na vsem lepem je glavni od glavnega, Tisti, kateri je sanjaril dejal: »Jaz oddam nekaj svojega,
ljubečega v to nasprotno energijo, v oba nasprotnika.«
Tako je Najvišji od Najvišjih oddal svoj prvi kristal. To je tako kot bi košček od sebe oddal v
nju ali v njiju – upam, da Sem našel pravi izraz? Prevajamo namreč iz 862 različnih ozvezdnih
jezikov.
In tako je nastala iskra. Tako je nastala eksplozija v obeh. Oba spodaj sta dobila iskro
življenja, kristal, svetloba ali luč. Ta luč je bila Energija življenja, katero je vdahnil preko
pleksusa ob srčno polje in jima je shranil ali se vpel prav ta kristal direktno za zasnovnika.
Njuna zasnova je bila popolnoma identična kot vaša. Znotraj zasnovnik – zadaj pa svetloba
ali kristal.
In je znova opazoval kreacijo Svojega sanjarjenja, Svojega dela in Svojega eksperimenta.
Energija teh dveh temnih se je pričela odmikati od višjih, od teh treh. Zakaj?
Ker se je pričela obračati v sebe in je pričela gledati svet v sebi in se znova spopadati
znotraj sebe. In vedno bolj se je oddaljevala od teh treh kreatorjev ljubezni.
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Ta dva sta postopoma se odmikala, odmikala, odmikala in vedno bolj odhajala. Tako je v
nekemu momentu prišlo do nekega, kot vesoljnega poka in energije svetlobe so ju izrinile iz
svetlobe. Ni bilo enakega harmoničnega toka, vendar zakaj?
Ker se onadva nista več ukvarjala, nista se več povezovala s temi tremi in se ves čas nekako
kot vpenjala v nekaj zgoraj. Kar pomeni, da sta pozabila se obračati zgoraj in sta se pričela
obračati spodaj, navzdol, v sebe.
In energija se je pričela v nasprotno energijo ali tokokrog vrtinčiti in zato je iz prostora, v
kateremu je bila ustvarjena ta prvobitna osnova, ju je izrinila, ker sta se pričela vrtinčiti v
druge smeri.
Tako sta dva ubežnika ali dve kreaciji v sebi prenesla luč od luči, ljubezen, potrpežljivost,
razumevanje, milino, toplino, vendar le globoko v sebi.
Pojdimo na posameznika.
Posameznik se je pričel vrtinčiti in poskušal se je ves čas ukvarjati sam s seboj in z nekom,
kar je imel znotraj sebe. Prvobit nečesa ali od nekoga, kateri ga je ustvaril.
Energija ljubezni kristala ali prvobitnega deleža energije od Nekoga, kateri je sanjaril in
ustvarjal, je dosegla osupljivo moč.
Pričela je gnati posameznika v to, da ga je ves čas gnala v opominjanje, ker se ni
spreminjala. Ravno tako se ni spreminjal tisti, kateri jo je imel v sebi. Vendar, bolj, ko se
ukvarjal s tem, da bi izrinil to iz sebe, in bolj, ko sta se dva polja ukvarjala z enakim vzorcem,
kako izriniti svetlobo iz sebe, sta pozabila na to, da sta ločena. In vedno bolj sta doumela, da
se morata združiti. In ta dva ubežnika sta se na vsem lepem povezala v eno gosto energijo.
Tako je nastala ena energija nasprotnega pola, dveh težkih nasprotnikov, katera sta v sebi
imela vsak svoj kristal.
Postopoma sta se umirila.
Vendar, na vsem lepem sta pričela razmišljati tako kot kristal: »Ustvarila bova sama sebi nov
svet.« In tako sta po svoji podobi, po svojemu sanjarjenju ustvarila nove energije.
Vendar, pazite to!
Vedno znova se je iz enake podobe izluščil tudi kristal. Blaznela sta zaradi tegá. Karkoli sta
ustvarjala, sta ustvarjala svojo podobo in sta pozabila, da se pretoči tudi kristal, ker je znotraj
njiju. In znova sta opazovala kreacijo. Nato sta pričela svojo kreacijo preoblikovati, da
ignorirata kristal.
NASTANEK KOMPAKTNEGA SVETA
Ta kristal je postopoma postal neopažen in energije so se vedno bolj kopičile, vedno bolj
kreirale in vedno večja energija gostote je nastajala.
Zakaj mislite, da je nastajala gostota?
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Le zato, ker se je energija pričela počasi v drugačno frekvenco spajati in se je pričela umirjati.
Tako je nekako iz visoke frekvence nastala nizka frekvenca. In nastala je gosta zmes, gosta
kompaktnost ali kompaktni svet.
Tako je nastal navidezno kompakten svet, kateri je znova in znova in znova tvoril nekaj
lepega.
Na vsem lepem je Nekdo, kateri je bil Zgoraj in je prvotno ustvarjal sanjski svet kot osnovnik
ali tista prvotna prvobit, opazoval, kako se energija teme ali izgubljenega pola nikakor ne
more spremeniti. Toliko časa je iskal rešitev, da je doumel, kako priti do rešitve.
Pa se vrnimo korak nazaj.
V samemu vrhu so bili trije – tisti, kateri so bili ljubeči, pozorni in predani. Ti trije so imeli
toliko ljubezni, da so se odločili aktivirati in razbijati kristal. Prvotni, prvobitni kristal so
najprej razbili na tistih dveh, prvotnih in zgornjih, katera sta postopoma odhajala. Energija se
je razblinjala. Prvotni kristal se je raztreščil na več smeri.
Prvobitni kristal se je odprl in v njuni avri ali v njuni energiji se je ta energija pričela
lesketati in prasketati na vse smeri. Kristal je postopoma pričel na večih delih razpršeno
delati in ustvarjati in se medsebojno povezovati.
In kaj je storil ta kristal?
Povezal je koščke kristala v širino in nastala je plitvina. In v temi je nastajalo dobro.
Ustvarjal je čustva in pričel je preoblikovati svet Zemlje. Svet usedlin je pričel aktivno
sodelovati v postavitvi prvobitne ljubezni.
Kristal, raztreščeni ali razvlečeni kristal na večih smereh, je pričel dobivati svojo moč.
Samostojno se je pričel vezati v steber, čisto do samega vrha – od osnovnega ali
prvobitnega, energetskega, osebnostnega duha ali sanjača.
Takrat je prihajalo mirno obdobje – umirjenost, harmonija, ljubezen in toplina.
Nasprotni deli se niso s tem strinjali, ker so tudi oni hoteli dobiti tisto nekaj, da bi povlekli
navzdol in k sebi in do sebe. Nikoli niso uspeli, ker je osnova bila ustvarjena tako, da sta
bila ločena.
SRČNI ZASNOVNIK
In ne le to! Dobro sledite naprej!
Ker je kristal osnova ljubezni in gostota nasprotje ljubezni, se morata nekako združiti ali
povezati. Zato je Bog ustvaril telo tako, da ima srčni utrip. V srčni utrip je vstavil srčnega
zasnovnika. V srčni utrip je vstavil ljubezen.
Ljubezen je ustvaril le na vrhu, v zgornjih dveh. Zgornja dva sta po svojemu občutku znova
podajala naprej nekaj takega navzdol. Vendar vedno več se je enaka kopija širila v globino.
V kompaktnosti je pričel kompaktni svet hrepeneti po nečemu več – po prvobitnemu, po
osnovnemu, ker je kompaktni svet spoznal, da nekaj manjka v njegovem svetu. Zabloda,
izgubljenost, osamljenost, zavedenost je preprosto tok neharmoničnosti. Vendar so ga vodili
drugi, so ga ustvarjali drugi nad njim in ne oni sami sebe.
Tako se je energija vedno znova po njihovi podobi širila, množila in nekako transportirala v
nekaj več.
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Na neki točki se je ustavila in se ni več nekako rodila ali širila. Na neki točki kompaktnosti
ali gostljatosti, kjer ste tudi vi, čisto sami, je prišlo do ustavitve procesa. Na tej točki ali na
tej bazi je namreč prišlo do izpuščanja najtežjega od najtežjega in nastajale so usedline ali
sito.
Marsikdo se sprašuje, zakaj se ni tvorilo naprej?
Preprosto, zato, ker Nekdo zgoraj ni ustvarjal več za nekaj spodaj in je dopustil, da se
kreacija sama živo prebudi. In to ste vi.
Čisto preprosto.
Iz usedlin je nastajala najtežja osnova nečesa, kar se je ugnezdila, kar se je posedla in se
ustavila rast. Zato tisti, kateri so spodaj, pod vašimi podplati, so usedline, so goste zmesi,
brez čustev, brez nečesa, ker se energija kristala več ni delila za njih.
Tisti zgoraj ni več ustvarjal za nekaj spodaj in tako je Tisti zgoraj doumel in razumel, kako
nadzorno lahko postavi svet.
V gosti zmesi je spoznal, da vsak posameznik ima v osnovi srčno ljubezen. Nikogar ni v
življenju, ko se nečesa ne bi razveselil.
Če nič drugega, se morda razveselite jutranjega dne. Če nič drugega, se morda razveselite
jutranjega utrinka. Če nič drugega, se morda razveselite otroškega smeha, otroškega joka ali
ljubezni nekoga, katerega pogledate v oči.
LJUBEZEN ALI UTRINEK SKOZI OČI
Na Zemlji ni živega bitja, pa naj bo še tako zelo hladno, hudobno ali zlobno, da se enkrat v
življenju ne bi počutil radostnega vsaj v enemu utrinku. Če nič drugega, pa se utrinek
ljubezni zgodi, ko nekomu pogledate v oči.
Ne glede na to, ali je tisti nekdo v usedlini prišel ali prešel do točke, da se je ljubezen
odzrcalila od nekoga, katerega je zapazil, nazaj do njega in se transformirala nazaj, je to
nekaj drugega. Vendar, vsako živo bitje ima ta spomin – ljubezen ali utrinek skozi oči.
Oči vam govorijo tisto nekaj, kar je zgoraj, nad nekom ali tisto spodaj, kot je pod nekom.
Če so vaše oči hladne, vas ni ustvaril Stvarnik Stvariteljstva, vendar ste lahko produkt nečesa
nižinskega, a v osnovi toplega in prijetnega.
Ljubezen Nekoga zgoraj je pripeljala do te točke, da prebudi svet kompaktnosti. Prišli in
prešli ste prav do te točke, da ste ustvarjeni prav čisto vsi. Nikogar v prostoru ni, kateri v
življenju ne bi okusil trenutka, stotinke ljubezni, trenutka ali tresljaja ali vsaj trohice nečesa
lepega, srčnega ali popolnega. To si pomnite in zapomnite!
SRČNO POLJE LJUBEZNI, SRČNI KRISTAL
Mnogi ali mnoge izdajajo oči. Oči tistih, kateri so hladni, izgubljeni, pozabljeni, osramočeni,
izdani, pohojeni, poteptani – morda ne čutite ljubezni in se počutite ujeti čisto sami.
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Zato se vedno znova spustite v srčno polje ljubezni.
Srčno polje je tako kot osnova jajčka – se nagiba prav v materiji. V fizičnemu srcu, je košček
tresljaja. Če bi srce prerezali od zgoraj navzdol, od leve proti desni, se pravi, do ravno
polovice, sestavite in dobite središčno točko. Točno tam je osnova ali košček tega tresljaja ali
košček srčnega kristala.
Tisti, kateri se povezujete preko srčnega kristala in se povezujete z
zasnovnikom, ste zelo ljubeči, ste zelo pozorni, ste zelo topli, ste zelo
nežni, ste zelo prijetni in ste morda tudi kdaj, tu in tam, razlog za
marsikateri spor ali za izgon iz družbe, katera nima prebujenega in
poveznjenega tega osnovnega kristala.

Preko osnovnega kristala se povezuje tisti Nekdo, kateri je bil zgoraj in je zgoraj in je sanjal
in ustvarjal prvo kreacijo svoje ljubezni.
Ustvaril je podobo svojega sanjskega moža. Moška energija je bila tista energija, katera je
iz sanjskega sveta prišla v realnost realnega sveta. Zato morda nekateri napačno
razumevajo, da je moški bil tisti, kateri je bil najbolj pomemben. A še zdaleč ni temu tako!
Še mnogo, mnogo bi vam moral dodati, da bi doumeli celoto. Vendar, Jaz vam opevam to,
zato, da boste razumeli, kaj kreirate vi, kdo ste vi, zakaj ste vi, zakaj ste ljubezen, zakaj ste
bolezen.
Srčni kristal, če se povezuje z zasnovnikom, oddaja nekakšno nit,
povezavo, tukaj, med njimi.
Tukaj pred tem povezavo se zgodi nekakšna cev, katera je prepletena in
povezana z vsemi čakrami ljubezni.

Če imate ljubezen, bi morale vse čakre enakomerno vibrirati in bi morali biti ljubezen, ne
pa bolezen, ne bolečina in ne kaj drugega.
Ko se dva ujameta, ko se zasnovnik poveže s kristalom ali osrčjem srca, se poveže takoj s
prvobitnim, Tistim Nekom, kateri je sanjal in ustvarjal prvi sanjski svet, prvi cvet. Od tam
se energija odzove nazaj v zasnovnika. Tako nastaja velika membrana ali velik trikot ali
bermud.
Ta, če je uspešno postavljen in je srčna energija Njegova, tako zgoraj kot tudi spodaj in če
se zadnji živeči, to ste pa vi, čisto sami, harmonično odzvanja in poskuša ujeti, živeti, ne le
objeti in se pretočiti v ta svet tega kristala, postanete enostno ene celote. Tako zgoraj kot
tudi spodaj. Takrat postajate pretočni za Najvišji svet Najvišjega Stvarnika Stvariteljstva,
od koder ste ustvarjeni, prvobitni ali osnovni.
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KREIRANJE
Pazite to!
Ker je vsak v teh vmesnih svetovih poskušal skreirati svojo ali nekaj lepega, je tako nastajal
pester svet. Vsak je dobil enako podobo samostojnosti.
Pazite to!
Stvarnik Stvariteljstva je za Sebe v svojemu sanjskemu svetu ustvaril podobo sam sebe in
je dal popolnost kopije samega sebe v tega duhá. Dal mu je vse možnosti, kar je On sam,
da lahko kreira. Enako je dal kreaciji nasprotnega dela, se pravi, popolnosti in tega sita.
Vendar, pazite! Kaj se je dogajalo zgoraj?
V zgornjemu svetu, v tistih dveh oziroma pri tistih treh, se je dogajalo, da niso gradili naprej,
vendar so vedno znova delili nekaj za spodaj, da bi poskušala spremeniti ta dva, da bi
poskušala spremeniti nasprotnika v tisto, kar sta onadva zgoraj.
Enako se je dogajalo spodaj. Spodaj, kar se je množilo in kreiralo, je poskušalo spreminjati
kristal znotraj sebe. In tako je ves čas bilo to trenje vse do tega časa.
V dandanašnjemu času pa se je proces ustavil zaradi tega sita, ker kristala več ni mogoče
deliti. Zakaj ne?
Ker je zadnji kristal, kateri je živeči, je živeči sredi zasnovnika. Zadnji živeči – to ste vi, čisto
sami, ima lasten kristal, ima lastno srčno energijo znotraj sam sebe in ker je on živ, se ne
deli naprej, ker vi niste bili podučeni, kako kreirat sanjski svet, novi svet. In ker vi, v večini,
niste bili postavljeni tako, da bi doumeli, da lahko kreirate, ker vas niso vzgojili, ker so vas
zakodirali, ker so vas raztrgali, ker so vas porazdelili po telesu, znotraj telesa, izven telesa, so
vas pravzaprav zamaknili in razdelili, razčlenili, ste postali ujetniki čisto vsi.
In kje je moč spreminjanja programa?
V ljubezni. In to znotraj vas.
Ljubezen ste vi, čisto sami. Vi ste zadnja bilka te energije, katera zmore ustvarjati zavestno
novi svet.
Ker do dandanašnjega časa niste vedeli, niste hoteli vedeti, morda niste smeli vedeti, morda
ni bil čas za to, ker niste bili zreli za to, da bi se zavedali, da moč vaših misli je najmočnejše le
tedaj, kadar srčno zahrepenite in se zaljubite in je to ljubezen za vekomaj.
Pazite, kaj vam želim prišepniti!
Ker ste vi zasnovniki in imate znotraj sebe kristal, kateri se ne deli naprej, ker ste vi živi, tako
kot Tisti Zgoraj, kateri je sanjal in sanjaril, ste vi postali identična podoba nečesa, kar je
zgoraj. Zato je zadnja živeča enota vedno neomadeževana, dokler ne pride do spajanja.
Ko vi izstopate iz telesa, je bilo vedno tako, da ste se spajali s tistim, kar ste bili. Saj poznate,
v telesu imate mnogo bitij, mnogo postavljenih energij, mnogo vsegá. Ljubečih, trpečih,
bolečih, sovražnih, agresivnih, popadljivih, ubijalskih, rušilnih. Vse imate znotraj sistema. In
to le zato, ker je človek ustvarjen tako, da je zadnja živa vrsta, kjer se ujame tudi Nebo.
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Pazite to!
Vi ste tisti, kateri lahko sprogramirate svet. Vi ste tisti, kateri lahko spremenite svet. Vi ste
tisti, kateri lahko vzljubite svet. Vi ste lahko tisti, kateri lahko sovražite svet.
SAMI LAHKO POSTANEMO ČISTI KRISTAL
Pazite to!
Če zasnovna energija ali kristal v zasnovniku ostane neomadeževan, da v življenju nikoli in
nikdar niste sovražili, postanete čisti kristal.
Zasnovnik se spremeni v čisti kristal. Kristalna energija se prične od zgoraj povezovati na
vas in kristal se aktivira. Kristal se prelije s kristalno energijo in nastane zasnovnik kot en
velik kristal.
Kaj želite lepšega? Kaj želite boljšega? Kaj želite bolj popolnega, kot vi biti en sam kristal?
Pa za trenutek postojmo.
Če bi postali kristal, bi nadvladali svet. Če bi postali kristal, bi lahko rušili svet. Hm, vendar
ne v slabo! Ker kristal je osnova zgoraj in vi postanete enostno spodaj, kar pomeni, da
rušite svet in spreminjate svet v boljše, v najboljše.
Če postajate kristal in bi želeli biti kristal, ne smete manipulirati! Nikoli ne postanete
kristal!
Če želite postati kristal, ne smete tega gledati kot posel! In skozi kristal bi lahko dobili
velikooo, veliko denarja – pa ga ne morete, ker denar je vladar sveta le za ta čas, tukaj in
sedaj, in je ustvarjen umetno in ni iz strani Ljubezni.
Če postanete kristal in bi bili kristal – imeli bi neizmerno moč vsegá. Lahko bi bili zgoraj,
lahko bi bili spodaj, lahko bi bili na vseh smereh. Lahko bi se ponovno raztreščili in delili
spodaj.
Vendar, pazite to!
Če postanete kristal in oddajate energijo ljubečnosti, srčnosti, topnosti, pričnete taliti v
gostoti vse okoli sebe. Pripete energije, entitete, sobežniki, sotrpežniki, se pravi, vsa bitja,
katera so živela z vami, se ne morejo več hraniti iz kristala, ker se kristal na najnižji točki ne
razleti in se ne razprši tako, kot se je zgoraj razpršil, ker ga je Nekdo zavestno razpršil v
nižino in imate zato vsi to Luč Ljubezni v sebi in jo lahko aktivirate. Vendar ne z znanjem – z
ljubeznijo, s tem, kar ste, to, kar ste. To aktivira kristal. Ne da se naučiti. Ne da se ga
prebuditi. Lahko le živite in postanete kristal. To si pomnite in zapomnite!
Pazite to!
Ker, ko postanete kristal – skozi dejanja, skozi življenje, dobite modrost. To je točka, h
kateri plujete. Modrost je razumevanje. Modrost je potrpežljivost. Modrost je ljubezen.
Modrost je tisto nekaj, kar je zgoraj in tudi, kar je spodaj.
Kristal, če postanete kristal, pričnete rušiti program vsegá okoli sebe. Pričnete taliti bitja in
jih izničevati. To je moč, katero imate v materiji. Ljubezen ne preoblikuje sveta. Lahko ga
preoblikuje tako, da pričnejo slaba bitja popustljivejše se prevzgajati in mu slediti in se
pričnejo prevzgajano, ljubeče, potrpežljivo prebujati v lastnemu programu.
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Če ste vi kristal in imate okoli sebe bitja, katera se zavestno odločijo, da želijo biti ljubezen,
pričnejo graditi svoj lasten program. In če bitje v materiji doume in razume in začuti, da ga
Nekdo tako zelo ljubi, da mu daje možnost, skozi potrpežljivost in priložnost, da se on
prevzgoji, da se on obudi in se naučeno znanje spravi v realizacijo, se spremeni zemeljski
svet.
Vi na Zemlji spreminjate duha, kateri živi okoli vas. Tisti, kateri se ne želijo spreminjati, se
zaradi kristala talijo in postajajo usedline. Postajajo globina in grejo v pesek. Postajajo mivka
in pod mivko se skrije energija v globino, nekaj metrov ali decibelov pod zemeljskim
stopalom. Tam nastaja polje.
Ko se vi prizemljujete in poganjate korenine skozi energijo podplatov, greste prav skozi
lastne usedline, zato je to zelo delikatno.
Pustite tiste, naj sami doumejo in razumejo, kaj je ljubezen! Ne vlečete jih nazaj in jih ne
peljite nazaj v telo. Zato se prizemljujte na travo, na zelenje, skozi dlani, ker so dlani središče
človeka ali telesa.
Ko postajate kristal, skozi svoja vsakdanja dejanja, vas kar na vsem lepem ljudje opazijo.
Vas kar na vsem lepem ljudje opazujejo. Vas kar na vsem lepem ljudje zavistno morda celo
občudujejo.
Postanete drugačni. Izstopate. Energija ljubezni se vidi na telesu. Se vidi v dejanjih, v
pozornosti do drugega, do tistega nekoga, s katerim morda živite, ga srečujete, ga
pogledate v oči in mu zaželite lepi dan.
TEHNIKA – SKOZI POGLED V OČI LAHKO PREBUJAMO LJUDI
Če človeka pogledate v oči, se mu nasmehnete in ga srčno lepo pozdravite, bo človek sebe
v trenutku prebudil. Morda ne takoj. Vendar, opazujte in delajte eksperiment.
Pojdite jutri, ali danes ali pojutrišnjem, po kakšni ulici ali le v službo – bodite sfokusirani na
to! Hodite po ulici in zavestno poglejte človeka v oči, se mu poskušajte kar se da srčno
nasmehniti in ga pozdravite.
Morda vas bo malce čukasto pogledal. Morda se bo nasmehnil. Morda se bo obrnil in bo
dejal: »Ta je pa čisto zmešana!«
Vendar, pazite to!
V trenutku, stotinke sekunde sijaja, se bo oseba nasmehnila, ko bo šla mimo in bo
poskušala narediti enako. Pogledal bo drugega, se poskušal nasmehniti in ga pozdraviti. In
enako se bo pričelo goditi naprej.
To je tako kot bi enemu pristopili in mu nekaj pomagali prijeti. Ta človek bo tako hvaležen in
navdušen ali pa tisti trenutek šokiran in fasciniran, da ste morda celo opazili, da je v stiski, da
bo morda, ko bo stopil skozi duri, naredil enako na kakšnemu drugemu področju. Morda
pohvalil. Morda pristopil in pomagal.
Pomnite in zapomnite si to!
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Ker ste vi živeči kristal, je pomembno, da ustvarjate misli, da ustvarjate misli, kaj ste in kaj
želite biti. Kristal je ljubezen.
Če še niste ljubezen, postajajte ljubezen!
Kaj je lepšega, ko vam nekdo odpre duri in je nasmejan, je srčno razigran? Kaj se vam zgodi?
Kaj se vam zgodi, ko vidite malo dete, kako se nasmeji, vas pogleda in vam ne daje
obremenitve, vendar je le srčno razigran? Kaj se vam zgodi? Nasmehnete se.
Za trenutek, stotinke sijaja vas spravi v dobro voljo. Na očeh se vam naredijo iskrice. Na
obraz dobite smehljaj. To je košček. Košček tresljaja duhá ljubezni, srčnosti in kristala.
Ko ta kristal raste in vi oddajate ljubezen in ste ljubezen – tudi iz malega, naučenega, se
vedno bolj aktivira ta kristal. Morda čez leto ali dve, tri ali deset – postanete sami en velik
kristal. Postanete ljubezen. Postanete nekaj ali nekdo, kateri preoblikuje telo, kateri prične
spreminjati svet okoli sebe, kateri je ponosen na to, da spreminja svet okoli sebe.
Z ljubeznijo boste pričeli gledati drugače na svoje sanje.
POMEMBNO JE, DA V SVOJE SANJE DODAJAMO LJUBEZEN
Ko vi sanjate, ko vi sanjarite, ko vi sami sebe postavite v vlogo – kaj bi bilo, če bi bilo?,
boste videli, kako lepo je, ko dodajate ljubezen.
Poskušajte zavestno biti nekdo. Poskušajte zavestno biti ljubezen v svojemu fantaziranju.
Zavestno spreminjajte program.
Kar boste ustvarili spodaj, ko se ustvari kompaktnost vas samih, oddajate program zgoraj.
Več kot imate ljubezni spodaj, višje gre vaša ljubezen. Važno je, da gre ljubezen v obe smeri
in lažje gre ljubezen iz zgoraj navzdol.
Pazite to!
Večja kot je vaša avra, večja je vaša ljubezen. Bolj srčni ste, bolj topli ste, bolj razigrani in
nasmejani ste, večja je vaša avra.
Ko vstopate v prostor, se vaša ljubezen razlije preko vsakogar, okuži vsakogar. Prevzame in
fascinira vsakogar.
Srčno polje, katero nastaja, nastaja membrana. Srčno polje je tako,
izpod grlene čakre pa do popkovnega predela, se pravi, je to polje srca.

In bolj, ko zavestno sebe postavljate in gradite, če tega niste že vzgojili od malega in sebe
prevzgojile, pričnite delate na sebi prav v tej smeri.
Postajate vedno močnejši oddajnik. Srčno polje nastaja membrana ljubezni.
Bolj, ko boste zavestno pazili in delali v neki spravi, v neki harmoniji, v neki ljubezni, bolj
boste opazili, da ste se spremenili. Bolj boste morda za trenutek zatrpeli, ker boste dejali, da
vas vsi pohodijo – pa še zdaleč ni temu tako. Ker, bolj, ko se boste širili, večji oddajnik boste,
lažje boste šli zgoraj.
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Ko pa se aktivira in postanete kristal, se pravi, se naredi luč iz vas, se povezne direktno do
tistega Stvarnika Stvarstva Stvariteljstva, kateri je ustvaril neki program zgoraj in ne
spodaj, vendar je posledica izpuščanja in luščenja in delanja vsegá na spodnji plasti,
posledica tistega, kar je Nekdo sanjaril.
SKOZI SANJE USTVARJAMO KREACIJO SVOJEGA SANJSKEGA STVARSTVA
Zato pazite, vi kot zasnovniki, kaj sanjarite pri belemu dnevu! Ker ustvarjate kreacijo
svojega sanjskega stvarstva.
Ljubezen prebudi vse in vsakogar. Ljubezen, ko prebudite svoje sanje v ljubezni, se bo duh
kreacije prebudil v ljubezni in vodili jo bodo Tisti od zgoraj. Oni se bodo odzvali in pričeli
skrbeti za vaše sanje.
Ko pričnete fantazirati, sanjariti, bodite le pozorni na to, kdaj se aktivira ta predel.
Vi prevzamete neko vlogo ljubezni, ljubečega popotnika. Ste pač nekaj, karkoli, kjerkoli, za
kogarkoli. Naenkrat se postavijo tudi druge energije poleg in bodite pozorni, prav pozorni
bodite na moment, ko se druga bitja pridružijo ustvarjati ta sanjski svet.
Na primer – dajem primer:
Vi se pretvarjate, da hodite po travi. Uživate po travi. Tako kot bi meditirali. Hodite po travi
in pridete do neke vode, do neke luže, do neke mlake – do nečesa, karkoli. Kar naenkrat se
nekdo pojavi – ali ste ga skreirali ali ga niste skreirali?
Niste! Ker niste niti pomislili, da bi se želeli s kom pogovarjati. To vam je prvi znak, da je
nekdo iz strani Ljubezni povezan z vami.
In, če boste vi ljubezen gradili tam, v sanjskemu svetu, je sanjski svet tisti svet sanjarjenja,
kjer lahko zgradite novi lasten svet.
Če je vaša kreacija nečesa, kar je zunaj, kar zraste in se povleče nad vas kot realizacija vašega
sanjskega sveta – nekateri, malce Bom stopil iz tega programa, pišejo na Zemlji, da če dobro
sanjarite in si želite denarja, dobite lahko tudi denar, ker ga privlečete, se pravi, je lahko tudi
to nekaj tukaj. Vendar, Jaz ne opevam denarja, ker denar ni ljubezen. Denar je sovraštvo.
Denar je ujetost. Denar je bolezen. Denar je bolečina. Denar je suženjstvo. Denar je ukletost.
Denar je bolečina, bolezen in žalost. To je trpljenje. Ali ga imate zgoraj veliko ali pa spodaj, v
žepu čisto nič. Vedno je bolezen. Vedno je bolečina. Če nič drugega, pa vam povzroča strah
in trpljenje za preživetje.
Pa ni osnova denar za preživetje!
Osnova je življenje. Osnova je narava. Osnova, čista osnova vsegá, pa je ljubezen in to ste
vi sami v sebi.
Da se vrnemo nazaj.
Ko ste vi v temu sanjskemu svetu in sanjarite, se pravi, in če ta svet postane realen, se na
vsem lepem zlije z vami nazaj, ker vam neka bitja skreirajo in obudijo ta sanjski svet.
O temu smo na enemu izmed predavanja že govorili ali opevali, zato ne Bom šel v detajle
tega stvarstva.
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Vendar vam prišepnem le tole:
Ko se prične obujati ta program, vi kar na vsem lepem vstopate v svoj
svet. Ljubezen prebudi ta program. In naenkrat zaznate, da ste popoln
kristal. Kristal pa v nekemu momentu postane gosta kompaktna
energija in postanete steber vodstva zgoraj in vas nekdo od zgoraj,
preko vaše osi, prične voditi spodaj.
To so sanje vsakogar. Vsakogar. In vsakdo misli in si želi postati kristal. Vendar, ne zato, da bi
kaj naredil za to, vendar zato, da bi dobil tisto zgoraj, da bi vodilo njega tukaj spodaj. Sila
preprosto.
Tisti zgoraj ustvari svoj sanjski svet. Se pravi, to je le skupinica nečesa, kar se spravi po bazi
Zemlje v nekaj ali v nekáj, kar je Zemlja. To je le košček.
Tisti sanjaček ni ustvaril Zemlje. Tisti sanjaček je ustvaril prvotno prvobit, le nekaj, kar je z
mislimi želel biti. In tega programa se vi v Zemlji še niste zavedali.
Vi pa ste tukaj spodaj in ustvarjate z ljubeznijo nekaj zgoraj in gre v širino.
In pazite to!
Če postajate kristal, se vaša energija razširi in če je vaš kristal dovolj širok, vaša ljubezen
dovolj velika, se lahko zgornji kristal, kateri se razpršuje v programu delitve, tako, kot Smo
vam opevali, v tej širitvi na vsem lepem povezne, kot bi dali pokrovko ali stožec nad stožec.
Si predstavljate?
Imate vrh spodaj in imate vrh zgoraj. In imate zgornjo
širino – ta je osnova.
In če ste vi spodaj in imate točno takšno globino, se
pravi, se spodaj naredi nad vami širina.

In če ste res srčni, ljubeči in res nekaj imate v sebi, to je tisti kristal in če imate srečo, pazite
to – »srečo«, Bom dejal, v opevanju malce v šali, se zunanjost tega roba kar naenkrat
poveže s tisto širino zgoraj in se spodnja piramida povezne z zgornjo piramido. Ali kot
zgornji trikot se spodnjega dela poveže s spodnjim delom.
Pazite to!
Takrat se dva polja združita. Takrat se iz kristala, kar postane zasnovnik, naredi ta gosta,
gosta srebrna ali kristalno srebrna zmes in se enako, od spodaj navzgor, proti tistemu
Kreaterju zgoraj, povezne ta nit ali ta cev.
Enako se zgodi od višine v nižino in se v središču tegá naredi povezava dveh stebrov. To je
nekaj, kar želite biti vi, čisto sami.
Bodite pozorni!
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Takrat vstopate na tok preizkušnje – ali ste res tako zelo dobri in najboljši, da lahko vse,
kar je v temu piramidnemu vrhu zgoraj in spodaj sprogramirate, preoblikujete in izrinete.
Pričnete se spopadati s svojim lastnim programom, svojimi lastnimi kreacijami!
Če imate bujno domišljijo in ste delali slabo v bujnih domišljijah in ste bili hudobno ali zlobno
nastrojeni, ste ali boste in se boste morali pripraviti na to, da se boste soočili z lastnimi
kreacijami in jih spremenili ali izničili.
Kako boste naredili?
Stvarstvo Stvarnika Stvariteljstva zgoraj ne garantira, ker je on zgoraj počistil do spodnje
točke, do materialnosti. Vi, kateri ste pa znotraj v materiji, pa morate enako narediti
zgoraj.
Zato vam vedno opevamo in pravimo – gradite se, spoštujte se, razmišljajte, čutite in
dihajte in se gradite in delajte korake navzgor, zato, da pride do združevanja. In šele takrat
se združi Nebo in telo, dragi moji.
Se pravi, to spodnje polje tega stožca ali te hierarhije, se v neki točki poveže s tistim, kar vi
gradite in rastete in hrepenite.
Se pravi, vi v telesu morate spreminjati sovraštvo, nerazumevanje ali tisto nekaj, kar je bilo
v prvobitni osnovi ločeno zaradi vrtinčenja in odmika, se pravi, je to vaša naloga ali vaša
kreacija.
In v tej nalogi ste vedno vodeni tako, da kreirate svoje misli. Vaše misli vas lahko uničijo ali
vaše misli vas lahko prebudijo, vam dajo tisto nekaj v duhovnosti, v sreči, ljubezni in vas
peljejo domov.
ZDRUŽITEV ZGORNJEGA IN SPODNJEGA VRHA
Ko pridete do točke, da je spodaj enako zgoraj in ko postavi in se poveže ta kristal ali
zasnovnik in ta cev, se pričneta dva polja vedno bolj približevati – se pravi, ta nizka točka
ali najnižja točka zasnovnika in najvišja točka, se pričneta sproti približevati. Bolj, ko
izrivata in izničujeta in se usklajujeta, pride v nekemu momentu do točke približka in do
vesoljnega poka.
Pazite to!
Takrat se dva združita. Takrat nastaja ena energija moškosti in ženskosti. Prav simpatično!
Če ste vi tukaj ženska in vas je od zgoraj Nekdo kreiral kot moški, je lahko kreiral prav v ta
namen, da bo v nižinski točki dobil enako, da se bo zborilo in da ga bo vredno. In ločnice in
ločnicé se vedno enako godijo – tako, kot Smo vam opevali.
Zato bodite pozorni!
Ko se združita oba, postanete prevodniki za vsakogar.
Vendar, vi ste še vedno v tisti avri ali v tisti liniji tega polja, ko se združi zgornji vrh v spodnji
pol. Se pravi, lahko vi postanete čisti prevodnik za točno tisto energijo, katera je zgoraj in kar
ste vi spodaj. Enako gre k enakemu.
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Pazite to!
Ko se zgodi to, postanete zasnovniki ali ta kristal postane sam velik diamant. Telo prične
drugače funkcionirati. Telo se prične spreminjati. Telo postaja nekaj drugega. Vendar, na
Zemlji še ni posameznika, kateri bi zmogel zaustaviti starikanje v takšni meri, da bi ohranil
mladost.
Kako popolnoma ohraniti mladost?
Združiti vrh s spodnjim vrhom, se pravi, postanete diamant in diamant se ob diamant
kruši, kleše in izoblikuje. Nastaja energija, katere še nimamo na Zemlji.
Tako od spodnjega dela v zgornji del nastanete kot jing-jang. Si predstavljate?
In okoli nastaja nekakšna nit ali pajčevina in se telo dobesedno regenerira.
Vendar, ko se prične telo regenerirati, pričnete drugače dihati. Niste več vodno telo. In ne
boste več vodno telo. Vendar voda iz telesa izpareva.
Postajali boste tako kot nekakšen ogljik. Dejansko boste čisto lahki in s tem lahko vi razbijete
telo in ga premaknete drugam. Vendar, zakaj bi ga premikali, ko pa še v popolnosti ni
ustvarjen program?
ENAKO PRIVLEČE ENAKO
Pa se vrnimo korak nazaj!
Ker ste tukaj in sedaj, sedaj veste, da enako privleče enako. In dokler vi v sebi ne boste
ljubezen, ne boste popolna ljubezen do rastline, do živali, do človeka, do sočloveka, pa to
ne pomeni, da ga morate ljubiti – najhujšega sovražnika. Vi ga morate vzljubiti in mu
dopustiti, da se on prevzgoji.
Vendar, to ne pomeni, da ga morate podpirati in biti z njim. To pomeni, da mu dajete toliko
prostosti, da on sam sebe prebudi in nekako kroži okoli vas ali mimo vas, raste in zori ob
vas. In če tega v določenemu času zorenja ni sposoben spremeniti, sprejeti in se prebuditi, ga
odnese od vas.
Kaj se zgodi z njim, za vas ta trenutek ni pomembno!
Vendar, najbolj pomembno pa je sledeče:
Ko vi postanete ljubezen, ko vi postanete tisto nekaj, kar je zgoraj, je to tisto nekaj, kar Bog
sprejema nazaj. Bog ali Nekdo od nekod drugod, k sebi in za sebe sprejema vedno le tisto
enako, kar je On sam – Ljubezen.
Marsikdo ne želi slišati besede Bog. Ni pomembno, kaj je Bog? Bog naj bo le Višja Energija
Ljubezni, razumevanja, topline in vsegá.
In ker gre enako k enakemu, torej, ne morete iti nazaj nekam, če še niste do popolnosti
ustvarili svoj lasten program!
To pomeni, da dokler se na Zemlji ne zgradite do točke programa, da postanete ljubezen,
se vedno reinkarnirate nazaj.
Večna ujetost. Večna bolečina. Večna groza. Večno utesnjenje.
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Pa tako zelo je preprosto. Le načini so zelo bolečinski. Kako v vas prebuditi bolezen? Kako v
vas prebuditi ljubezen?
Lahko prebudite sovraštvo ali pa ljubezen. Lahko zraste ali eno ali drugo, ali pa oboje in ste
dvojnega karakterja.
Vendar, v dandanašnjemu času ne morete biti več dvojnih karakterjev. Maske so že
popadale. Sedaj že ste to kar ste in vedno bolj se gradite in vedno bolj razmišljate. In to je
bistvo vaše zmage! Razmišljajte. Opazujte. In zaznali boste kaj potrebujete.
DOSEČI MORAMO STOPNJO LJUBEZNI NA ZEMLJI
Ko dosežete stopnjo ljubezni na Zemlji, ste potrpežljivi, ste »polite«, ste vljudni, se
opravičujem, ste tisto nekaj, kar je Bitje Svetlobe, kateri daje drugemu možnost, priložnost
in mu je vzgled, da on spremeni in zacveti.
Vendar, ko pride pravi moment, se lahko vračate nazaj. Vendar le s čistim programom
lastnega jaza in lastnega obraza. V Višave se vračajo nazaj le tisti, kateri so bili ljubezen.
Zato na Zemlji včasih opazujem Našo Lanjuško. Ves čas se kremži, da so vsi najboljši na naši
strani. Da je to krivica! Da so najlepši tam. Da so najboljši tam – pri nas. Saj tudi so!
Zakaj bi šli nazaj? Zakaj ne bi iz vas naredili nekaj lepega, nekaj Božjega? Zakaj se Naša
Lanjuška vedno pritožuje, da so najlepši moški že odšli? Ta je to krivica! Da so na Zemlji sami
čudaki. Pa to nikakor ni res.
Med takšnimi čudaki se najde tudi nekaj lepega. Vendar, lepo se ne gleda zunaj. Lepo se ne
gleda zgoraj. Lepo se gleda znotraj, v ljubezni, v toplini in v harmoniji.
Ne razmišljajte tako kot Lanjuška, da je vse že odšlo od vas! Ne razmišljajte, da je najboljše
priviligirano zato, ker je tam! Vedno se nekako jezi, da je Jezus tam, kjer je najboljši svet. Da
je najboljši moški, kateri je v filmu umrl ali izdahnil, že zagotovo na oni strani, zato, ker vsi
moški, kateri so najboljši, odhajajo na drugo stran.
Najboljši pa vedno trpijo na Zemlji. Kakšna krivica! Hm..
Jaz Bom dejal takole:
Res se mnogokrat dogaja, in to opevam za Našo Lanjuško, da najboljši najbolje trpijo.
Vendar zakaj?
Ker ste in so in bodo vzgled. Ker so ljubeči. Ker so potrpežljivi. In ker imajo vero v svojega
lastnega Boga!
Kaj je njihov lastni Bog?
Kristal, ljubezen, svetloba. Zato tisti, kateri trpijo in ohranjajo to vero v tisto čistost, se
naša Lanjuška krivično odzvanja, da je to krivica. Nikakor ni krivica!
Oni so vzgled. Oni so vam vzgled, kako oni trpijo in ljubijo nekaj. Vendar ne ljubijo nekaj –
postajajo nekaj!
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Pazite to!
Postajajo nekaj. Postajajo kristal.
In kar na vsem lepem se Zemlja umiri. Na vsem lepem nekdo izdahne in odide od vas.
Vendar, pazite to!
Čez nekaj desetletij tudi tega več ne bo. Pa ne zato, ker ne bi bilo Zemlje. Vendar zato, ker se
bo človeška telesna struktura preoblikovala.
Če postanete kristal, postajate lahko predhodniki premika iz Zemlje. Tisti, kateri trpijo se
klešejo, tako, kot bi kresali diamant. Ustvarja se diamant. Ustvarja se gostota ljubezni.
In pazite to!
Tisti, kateri ste poleg takšnih trpečih in jih morda sovražite, jih morda grdo gledate in upate –
prav včeraj sem gledal nekoga, ko je dejal: »Pa daj že umri!« Pa ga pogledam iz višine in
vidim, da trpi. Hm.
Verjemite, sovraštvo ne dela odrešitve, ker tisti nekdo ne more umreti, ker išče ljubezen ali
odpuščanje oziroma kanček ljubezni v vas. In ko v vas, kateri ga sovražite in upate, da
izdahne in da odide od vas, da se ga znebite, da se ga otresete, da vam preneha parati živce
in da po njemu dobite končno že bogastvo, on ne more oditi od vas, ker išče ljubezen v vas.
Duša odide v trenutku, ko za trenutek od vas dobi odpust. To je pa ljubezen.
Vse je ljubezen. Tudi, da duše lahko odidejo od vas. Tudi, ko se ujamejo v enemu svetu nad
vami ali med vami, je osnova ljubezni.
Zakaj duše prihajajo nazaj in se ne morejo odmakniti od vas? Vam hodijo po stanovanju in
vam malce tresejo kakšen pult, vam malce prižigajo luči, vam strašijo in vas malce davijo, vas
malce grizljajo. Vas morda celo spolno zlorabljajo? Le zakaj vas ne bi, ko pa vas poskušajo
spraviti na najnižjo točko sovraštva ali pa ljubezni. Kdo bi vedel?
In takšna duša najde mir, ko vi v sebi prebudite ljubezen, trohico ljubezni ali kristalček
ljubezni v vašemu srcu, njemu odpre kristal ljubezni, v njemu samemu in se nad njim odpre
portal svetlobe ljubezni in topline. In takšna duša lahko odide od vas.
Tisti, kateri nekako sovražite, dragi moji, niste sedaj ravno vi, v temu prostoru, ne Bom dejal,
da je kdo izmed vas, ker vem, da ste vsi popolni. Vsak je popoln po svoje in najboljši.
Takšni popolneži, kateri upajo, da bodo morda po komu kaj dobili, morda premoženja,
morda denarja in upate, da se čim preje nekako stisne v takšen raven položaj, da vam bo
lažje. Nikakor vam ne bo lažje!
Pa morda po njemu končno dobite nekaj denarja in se ga znebite, da vam več ne tečnari, ne
godrnja in vas ne pije, ne živcira, ne budi in da vas ne moti njegova prisotnost.
Vendar takšna duša v osnovi ne odide. Ker ste bili vi zlobno ali hudobno naravnani niste
prebujali ljubezen, pa ste lahko za njega zelo lepo skrbeli. Vendar znova ni bilo to tisto nekaj
srčnega.
Vendar, to ne pomeni, da vi nekoga, kateri je nebogljen, ko ga daste v dom, ker ga doma ne
morete urejati, to ne pomeni, da zato, ker ga date nekam, kjer bodo za njega poskrbeli, ker
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ste vi v suženjstvu služenja, se pravi, da ste vi hladni in, da je to tisto nekaj, da bi morali
skrbeti za njega. Ne. Nikakor ne. Ne govorimo in ne opevamo tegá.
Se pravi, to se dela na čustveni bazi. In ko pride do trenutka, kjer duša odide in se ujame v
navidezni svet, vidi, da je nekdo za njim, pod njim doživel neko sovraštvo. Nekaj je ostalo
neprebujenega. In takšna duša se spusti na materialni svet in prične godrnjati in hoditi z
njim v štric.
Ker imate denar po možu, ker ste končno upali, da se vam nekako – kako pri vas lepo
opevate, kako rad imam jaz ljudi, ko pridejo pred nas: »Kdaj se bo moj mož stegnil?«, Mi je
zadnjič ena dejala.
Nekaj časa Sem bil čisto tiho. Najprej sem poskušal razumeti »stegnil« - kaj to pomeni? Da se
morda malce stegnete in razvlečete? Morda, da malce vdahnete ali pa, da postanete vosek?
O, ja, zelo dobro Sem vedel, kaj to pomeni »stegniti«.
Pa Sem jo malce pogledal in ji dejal: »Ali to pomeni »raztegniti«?« Pa mi je dejala: »Ne, ne,
ne, ne – kdaj bo crknu?«
Pazite to!
Pa Sem se ji nasmehnil, pa Sem ji dejal: »Ali to pomeni, da nekdo umre in izdahne?«
Pa Mi je zabrusila v obličje, da naj se neham delati norca!
Pa Sem jo ponovno potolažil: »Kaj pa boste dobili po njemu, če se on malce stegne?«
Ali veste, kaj Mi je dejala? »Mir, ne bom ga več gledala. Ne bo mi več težil in končno mi bo
dal mir!«
Hm. Kakšna ljubezen?
Takšna duša in ta duša je res po nekaj dnevih odšla.
Vendar, pazite to!
Ta duša ni našla svojega miru, ker je v ženi videl sovraštvo. Takšna žena je njega ujela in
takšen moški bo njo počakal. Zakaj?
Ker na bazi Zemlje, na bazi zemeljskega življenja ali tega trenutka, tukaj in sedaj, se nista
znala sporazumeti, se ljubiti, spoštovati in imeti toliko ljubezni drug do drugega, da bi drug
drugemu dala svobodo.
To je ljubezen, dragi moji.
Ne, da vztrajate skupaj in upate, da se vaš moški ali vaša žena morda kaj kmalu stegne. Ni to
rešitev! Ljubezen!
Imejte toliko ljubezni drug do drugega, da dopustite svobodo in vnovično popotovanje
naprej drug drugemu.
Takrat se v vas prične prebujati kristal. Takrat se prične v vas graditi ta ljubezen in se
prične odzvanjati ta svetloba. To je moč ljubezni, partnerske veze ali razveze.
Dragi moji, ko dosežete stopnjo ljubezni na Zemlji, vas Bog ali Božja vrata spuščajo nazaj.
Nikakor ne morete iti nazaj skozi Božji hram v neki vmesni svet ali kam drugam, če na Zemlji
ne ustvarite program. Zato vas mučijo – ali partnerji, kateri se ne stegnejo ali pa situacije,
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katere vas trpinčijo zato, da padete tako zelo nizko, da se obrnete v sebe in da pričnete
spreminjati program.
Kristal je tisto hrepenenje, tisto upanje, vera, zaupanje in nekaj, kar je zgoraj, vas vleče nazaj
zgoraj.
SPOŠTOVANJE JE OSNOVA LJUBEZNI
Dragi moji. V življenju si zapomnite eno:
Spoštovanje je osnova ljubezni. Spoštljivi odnos je iskreni odnos. Iskreni odnos je globina,
vrlina ali največja mojstrovina, da vi pridete do ljubezni.
To je tako, kot bi pričeli na eni točki in hodili okoli svojega repa in se združili, kjer se začetek
in konec vaše zmage združita. Nastane ljubezen.
Iskrenost pomeni ali ljubezen pomeni, da lahko poveste, da se lahko izražate, da lahko ste
to, kar ste.
V ljubezni vas nihče ne želi spreminjati, vendar, postanete enostno v eni celoti. Postanete
ljubezen. Postanete harmonija. Sprejemate in spreminjate svet. Vaše misli torej
spreminjajo svet vsegá – okoli vas, okoli vašega mesa, okoli vsakogar, ker je to stožec, vaš
stožec, kateri se poveže z Nekom in je zaprta kara.
Nekdo drugi ustvarja svojo karo. In če se zgornji povezujejo s spodnjimi, se pravi, se
povezujete isto misleči. In na zemlji pričnete spreminjati program – program sebe, katero ste
ustvarjali in program drugega. Pričnete se spoštovati.
Spoštovanje je vrlina modrosti. Modrost je norost. Ker v norosti lahko vidite vse navzdol in
vidite vsakogar – kam pluje, kam teče, kam nazaduje, kam napreduje. To je tako, kot bi se iz
ptičje perspektive ulegli na vaš oblak in bi gledali na vaš korak. Gledali in občudovali navzdol,
kaj dela nekdo spodaj. In se vidi.
Ko pridete do stopnje modrosti, vidite, čutite in veste, kaj ste naredili vi, kje vse ste
napredovali vi, kaj vse ste spremenili vi, kaj vse vas moti pri drugemu, ker ste to že
prestopili.
V drugi osebi vas vedno zmoti le tisto nekaj, kar ste vi spremenili. In bolj, ko vi spreminjate
sebe, boljša, bolj kompaktna bo vaša raven. Močnejša bo vaša ljubezen, bolj boste
potrpežljivi do drugega, se mu znali odmakniti, ga znali tudi klofutniti, tako v opevanju, v
narekovaju opevamo, ga pustiti, ga stresti, ga dejansko tudi občudovati in ga počakati, da
on pride navzgor do točke, kjer se bosta združila in radostno veselila.
O DARITVAH
Pa smo še pri točki skupine.
Ko se velika skupina medsebojno poveže, vendar, dragi moji, to ni tisto, kjer se vi zavestno
gradite in tekmujete drug mimo drugega, kdo bo več znanja odnesel, kdo bo več daritev
odnesel, kdo bo več nečesa odnesel, da bo več naredil?
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Daritve so veličastne. Tudi danes so bile veličastne. Vendar, daritve se morajo aktivirati. Te
današnje daritve pa se aktivirajo na vašo ljubezen, na zasnovnika. Zasnovnik pa je tisti,
kateri je povezan ali kot kristal povezan s srcem, kar pomeni, da se bodo aktivirale le tiste
daritve pri tistih, kateri so srčni, iskreni, ljubeči, pozorni, harmonični, predani Bogu,
Energiji Ljubezni ali svoji osnovi. Enako se z enakim gradi.
Ostali, kateri niste in še niste morda v določenemu momentu zaharmonirali ali zavibrirali na
določeno točko, vas bodo te daritve v vaši avri počakale.
Če pa ste pogumni, pa greste lahko iz avre pogledati tudi navzgor ali pa iz telesa v avro, pa jo
poskušajte prijeti, pa boste videli, kaj se bo zgodilo? Lahko jo prenesete spodaj. Ne bo se
stopila. Zgodilo se bo le, da jo ne boste zmogli prenesti. Ne boste jo zmogli premakniti. Kot bi
zrak poskušali uloviti. Vendar, le zato, da boste vedeli, da daritev je.
Vendar v momentu, ko se bo v vas, v zasnovniku kristal pričel premikati, gibati v strani ali
v smeri ljubezni, se bo ta energija samodejno spustila do vas.
Tako, da, košček po košček jo lahko obirate ali pobirate, vendar s svojimi dejanji, dragi moji.
Ne z nečem, kar je kot prisotnost, vendar dejanje – iskrenost, ljubečnost, pozornost,
predanost Svetlobi, je tisto nekaj, kar bo današnje daritve naredilo še bolj veličastne.
NE SPREMINJAJTE SVETÁ OKOLI SEBE – SPREMINJAJTE IZKLJUČNO LE SEBE!
Vsak ima ljubezen v sebi, tudi tisti najtežji. To je Meni Lana nekoč zabrusila v obraz. Nekaj
časa sem jo prosto opazoval in Ji dejal: »Zlo nima ljubezni!«
Pa Mi je ta mali deklič stopil pred obraz in dejal: »Vsakdo ima v sebi ljubezen, le ne ve, da jo
ima!«
Pa Sem se pričel smejati. Pa Sem Jo ponovno opeharjeno nazval: »Kako to misliš, da ne ve, da
jo ima?«
Pa se je takoj našopirilo in dejalo: »Seveda, če nima pogojev, če ga noben nima rad, pa
potem on ne ve, da ima ljubezen v sebi!«
Si predstavljate, da imate kot enega takšnega dekliča pred seboj na Zemlji, pa ste vi tako
veliki, pa se šopiri in šopiri in šopiri. In Ona Mene želi prepričati v to, da ima vsako zlo, vsak
hudič, vsak demon v sebi dobro, košček ljubezni!
In kaj Sem dejal? Izbezal Sem jo. Izzval Sem jo: »Če pa je temu tako, pa dokaži!«
In kaj Sem naredil?
Nad Njo sem poslal čisto zlo.
Kaj mislite, kaj je bilo? Mesec dni je deklič neprestano godrnjal, godrnjal, se smejal, poskušal
zabavati hudiča, poskušal preoblikovati tega »hudiča«, v narekovajih opevano. Čisto zlo pa Jo
ni imelo rado.
Po mesecu dni Sem pristopil in dejal: »Sedaj imaš naslednji mesec dni. Prevzgoji ti Njo, da bo
postalo zlo.«
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Si predstavljate, kaj Mi je naredil deklič? V momentu trenutka sijaja je postal prah. Padel je v
nezavest. Vdahnil Sem ponovno življenje in dejal: »Sedaj bosta obrnila vlogi, da vidim, kaj
bo?«
Vendar, ta deklič ni bil kar tako zastonj deklič. Ni se dal. Hudič jo ni preoblikoval. Vendar,
verjemite, da ne bi bil na Njeni strani, niti v Njeni vlogi, kaj šele v Njeni koži!
Čez leto dni sta postala prijatelja, vendar ne zato, ker bi on Njo preoblikoval, niti ne zato, ker
bi Ona njega preoblikovala, vendar sta prišla le do momenta, kdo bo prej popustil. In zlo je
popustilo.
Tako je nekdo prestopil na našo stran in se zavestno pričel preoblikovati. In zopet smo tam,
na tisti točki sanjarjenja, kreiranja, kjer je v materiji se zlo ali slabo pričelo preoblikovati.
Tako, da, dragi moji, nikoli nad nikomur ne obupajte!
Vendar ne sprejemajte izzivov, da boste zavestno nekoga spremenili.
Moj deklič je dejansko dojel ali doumel, da po letu dni ne moreš nikogar spremeniti, razen,
če se sam odloči za to. To je največja modrost tega vašega časa. Ne spreminjajte svetá okoli
sebe! Spreminjajte izključno sebe. Ne pričakujte od drugega, da bo vam dal nekaj, kar vi
mislite, kar vi pričakujete, kar se morda spodobi, da vas morda mož potreplja po zadnji plati
pa vam deja, da ste lepa, da ste seksi, da ste najlepša žena. Ne pričakujte tegá! Ker bo rajši to
priznal sosedi. Vendar, tako pač je.
Zato ničesar, nikdar ničesar ne pričakujte. Ničesar. Se pa izražajte, zato, da bo morda vaš
mož opazil, da pa vi morda res pričakujete, da bi on opazil vaše obline, vašo postavo. Vsaj
nekaj lepega na vas, če že on nima nič lepega videti na vas.
Vendar, to ne pomeni, da vi spreminjate njega. Vi ga le spomnete in nekako piknete. Leto za
letom mine, žena odide od vas, mož pa pride do druge. Znova se situacija ponovi in znova ga
piči druga.
Z enakim vzorcem – kaj mislite, da se zgodi?
V nekemu momentu se mož prebudi, se obrne vase, če ima toliko modrosti in upanja vase,
da se prične zavestno spreminjati.
Zato, dragi moji, ne pričakujte ljubezni od nikogar, pa čeprav mu dajete ljubezen. Moj
deklič je to zelo zelo pozno spoznal ali prepoznal. Ljubezni se ne da v drugemu prebuditi, če
nekdo ni pripravljen na to.
Če hudič ne bi na koncu popustil, ali demon ali starka smrti ne bi bila usmiljena in se pričela
prilagajati njej, Mi ne bi bili danes tukaj.
Zato, dragi moji, pomnite in zapomnite si to!
Ljubezen vzgajajte v sebi, za sebe in postajajte kristal. Kristal bo spreminjal vas. Energijo v
vas. Vaša energija, telesna struktura se bo spremenila. Svetloba sijaja se bo razlila preko
vašega obraza, preko vašega telesa, preko vašega dneva, tedna, leta. Postajali boste
kristal. Oddajali boste kristalno energijo ljubezni, ljubečnosti in pozornosti.
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Vaša energija bo prekrivala druge in jih postopoma, postopoma spravljala v skušnjavo in v
tisto nekaj, zakaj ste vi takšni in vam bodo pričeli počasi slediti. Nič hudega, če vam sledijo
zaradi zavisti. Če je to dobra zavist, naj bo to najboljša zavist! Naj se pričnejo prebujati. In
svet okoli vas se bo pričel spreminjati za vas.
Zato, dragi moji, ne pozabite!
Ljubezen pripelje ljubezen. Ljubezen pritegne ali privabi nasprotni pol zgoraj in spodaj.
Ljubezen je edino, kar vam odpre pot v izpust, v odpust. Ljubezen je tisto nekaj, kar je
najmočnejšega na Zemlji in jo imate v ustvarjanju tedaj, ko imate najnižjo točko, to pa je
materija.
Ko izstopate iz materije, ste že ustvarjeni, ste že program.
Če ne znate tukaj ljubiti, če ne znate tukaj sprejemati, spreminjati ali spoštovati, ne boste
znali narediti izven materije nikakršen program. Zato ste stopili do najnižje točke. In ko boste
sprejeli v sebe, za sebe ali se povezali s svojo Najvišjo Osebo, Energijo, katera je sanjarila in
vas je ustvarila, se pravi, tam je najvišja moč vsegá.
Zato, dragi moji, ne pozabite na sebe! Najprej ljubite sebe, potem boste ljubili celi svet. Ker
vaša ljubezen bo spreminjala svet, ker bo vaša ljubezen spremenila pogled na svet,
spremenila program na svet, spremenila vse okoli vsakogar in bo kot virus, kot bakterija,
katera bo spremenila program.
Tako kot Mi spreminjamo vas, na nek način vas spreminjamo, vendar ne spreminjamo v
takšni meri, da bi vas zavestno hoteli spreminjati, vendar vam le damo in vas spomnimo,
opomnimo. Vas le piknemo, tako kot je žena piknila moža in dosegamo osupljive rezultate.
Vendar, ljubezen do sebe, do življenja je najmočnejša energija vsegá.
Ker vas ljubim, sprejemam in spoštujem, vam bom dal premor, da boste malo se oddahnili,
da se boste malo okrepčali in podkrepili. Da boste morda malce pogodrnjali, kaj Smo vam
zopet dali.
Vendar, danes vas nismo gnali v kakšno delo. Danes ste le poslušali.
Vendar si pomnite in zapomnite!

Ljubezen ste vi.
Ljubezen je vse, kar imaš.
Ljubezen je vse, kar oddaš.
Ljubezen si.
In v ljubezen se znova porodiš.

Lepo, lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Samo še malo prosim.
Takole. Počasi Smo se končno povezali nazaj. Tako, da, en res topel, srčen pozdrav nazaj tudi
od nas do vas. Jaz upam, da ste se nekako odpočili, da nismo bili predolgi ali nekako predolgo
v povezavah, da ste nekako tematiko sprejeli, razumeli.
Bila je le tematika, katera se vas dotakne in vas morda majčkeno razjasni, tako zgoraj kot
tudi spodaj, tam, kjer ste vi, čisto sami.
Tematika je v bistvu govorila tudi o temu, kako zelo pomembni ste prav vi od spodaj, kot
zasnovniki. Tako, da, resnično, resnično blagoslovljeni in opazujte se in res zapazite vašo
modrost, vašo veličino, predvsem pa sposobnosti in postavitve srčnosti in ljubečnosti, v
kateri ste in v kateri tudi plujete.
Ta čas je vsekakor namenjen vam, dragi moji, tako, da, če želi kdo karkoli povprašati, morda
na tematiko, morda kaj drugega, ker nekako tudi to je tisto, kar je zanimivo za vas ali hkrati
tudi za nas. Vam bomo z veseljem odgovarjali in z veseljem tudi postavljati različne odgovore
ali postavitve.
Kdo bi prvi pravzaprav povprašal? Kar z besedo na dan.
»Hvala vam. (Jasara) Spoštovani vsi, ki ste nas danes zasipali z izjemno močjo ljubezni – ne
samo danes, tudi že prej. Hvala vam za vse, kar ste nam prinesli, (Jasara) nam v obliki
modrosti, podelili življenjske nauke, da bomo lažje pluli naprej. Imam eno vprašanje,
osebno bolj. Namreč, imela sem neke sanje, pa me zanima, če mi lahko na kratko poveste,
kaj bi bil pomen tega?«
Te sanje so preroške sanje in napovedujejo prihod določenih sprememb. Določena oseba,
katera se je nekako pojavila v sanjah, govori o neki bodočnosti ali preoblikovanju. Se pravi,
program nove postavitve prehaja pred vas, med vas ali za vas. Tako, da, vsekakor so to
preroške postavitve ali pa hkrati tudi prelomnica, kot zaključek nečesa starega in prihod
nečesa novega.
Tako, da, poskušajte te sanje sprejeti z ljubeznijo, z nekakšnim čutom in plujte naprej po
vsakdanu.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. (Jasara) Jaz bi se vam najprej lepo zahvalila, ker ste skrbeli za
mene in skupino na potovanju, (Jasara) da je bilo vse tako čarobno. Tako, da res, hvala
lepa. (Jasara) Moje vprašanje se pa nanaša na obnovitvene delavnice in me zanima, kako
se prva in druga skupina gradi in kaj je še potrebno in kaj se s skupino dogaja? Hvala.«
Zelo dobro vprašanje!
Marsikaj. Nekateri rastejo. Nekateri malce nazadujejo. Nekateri poskušajo preveč morda
modrovati, nekateri pa premalo sebe na površje dati. V osnovi, če nekako povlečeva neko
linijo ali nekakšen trenutni postavitveni red, vam kot skupini izjemno dobro tudi gre.
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Nekateri posamezniki celo bolj izstopajo od nekaterih v povprečju, tako, da imate v skupinah
nekako dve res zelo zelo izjemni osebi, zelo topli in zelo predani osebi. Tako, da vsekakor Jaz
vzpodbujam na teh obnovitvenih delavnicah, da si v osnovi res zavzemate, da se gradite za
sebe.
Obnovitvene delavnice so namreč namenjene postavitvi hitrejšemu graditvenemu
procesu. Če mislite, da boste morda kateri ovinek naredili in ga nekako prestopili in vam je
morda branje teksta preobširno, so zato obnovitvene delavnice morda nekakšen ovinek ali
pa krajša pot, da ni potrebno vsega dodelati, razumeti, ker vam v bolj preprosti postavitvi
nekako obrazlagate tudi vi, čisto sami.
Zato obnovitvene delavnice so namenjene gradnji vsakega posameznika. Se pravi, tisti,
kateri potrebuje morda dodatno pomoč ali dodatno obrazložitev, kjer je morda tekst
preobširen ali nerazumljiv ali pa še morda majčkeno prezahteven, je nekako obnovitvena
delavnica ena takšna ločnica.
Vendar, v osnovi se resnično, resnično zavedajte, da se najprej gradite za sebe.
Nekateri, kateri se pripravljajo za podučevanje drugih – vsekakor je osnova graditev sebe.
Ljubezen je osnova. Ljubečnost je osnova. Pozornost je osnova. Vse, kar je tukaj, v kristalu,
je zgoraj. Od zgoraj prehajajo postavitve navzdol, se pravi, spajanje prehaja tako zgoraj kot
tudi spodaj, kar Smo predhodno opevali.
Zato v osnovi naj bodo obnovitvene delavnice namenjene graditvi in ne le podučevanju.
Nekateri posamezniki, kateri se skozi obnovitvene delavnice pripravljajo na šolanje oziroma
bi želeli nadaljevati ali pa nekaj takega iz tegá izpeljati oziroma podučevati in predajati,
graditi, zdraviti, pomagati, usklajevati, je zopet prva osnova sestaviti sebe. Ljubiti sebe,
sprejemati sebe in predvsem razumeti, razumeti ta celovitostni sistem Zemlje in življenja.
Tako, da pogumno naprej!
»Hvala.«
Nekdo Mi pravi, da morda nisem odgovoril na košček vprašanja, kaj se dogaja z ljudmi,
nekaterih, na delavnici? Bom Jaz opeval le takole:
Vsak se gradi po svojih zmožnostih.
Kar izvolijo naprej.
»Spoštovani Gospodje, spoštovana Lana. (Jasa) S srcem, ljubeznijo, hvaležnostjo, toplino,
se zahvaljujemo za vse in želim samo, da mi poveste. Prihajam k vam, v kratkem na
karmično luščenje in katere barve plamenic naj prinesem s seboj? Hvala vam. Z ljubeznijo.«
Jasara. Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo ali predajo.
Vsekakor, pri vas bomo potrebovali dve rdeči svečki, tri rumene plameničke, eno temno
zeleno in eno svetlo zeleno, eno vijolično. Če ne boste dobili vijolične, lahko prinesete tudi
lila. In eno temno rjavo plameničko. To je tisto, kar bi potrebovali.
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»Pozdravljeni. Najlepša hvala za današnjo delavnico, za darove, ki smo jih prejeli. (Jasara)
Moje vprašanje tokrat se ne nanaša na delavnico, bi pa rada vedela – pred dvemi dnevi sta
bila moja mucka zelo nemirna in hči je vzela fotografski aparat in je posnela ena bitja, ki so
bila zelo množično prisotna. Pa me zanima, kdo je to? Kaj je to bilo?«
Na Zemlji se je pred nekaj dnevi oziroma, če se točno spomnite, kdaj se je pričel nekakšen
mrk. Se pravi, od tistega mrka dalje se je na Zemlji naredil nekakšen nemir. Druga plast,
katera je bila nekako v odhajanju ali prehajanju in se je na eni strani nekaj odtočilo, na drugi
strani pa nekaj pritočilo. Se pravi, so prišla na Zemljo ali izpod zemlje neka globina.
Zato, če se opazujete, opažate, da ste izjemno utrujeni, izjemno zaspani. In še nekaj dni zna
to potrajati, vendar le zato, ker ta energija nekako prehaja skozi in nekako tako, kot bi vas
želela sleči oziroma se vije in obvije vsakogar.
To pomeni, da je tako kot bi nekakšen vosek stresali in ga stiskali okoli posameznika in ga
vlekli navzgor. To je polje, skozi katerega nekako prehajate. In če ste morda malce nižji,
boste hitreje prešli skozi to fazo. Če ste malce višji, boste malce kasneje prehajali skozi to
fazo, ker gre dobesedno kot raste vaša rast.
Zato bodite pozorni!
Nekaj dni še to polje vztraja, potem pa bo neka prelomnica za neko luno in ta plast tudi
odhaja in se boste tudi vi veliko bolje počutili.
Živali pa vsekakor so veliko bolj nemirne, ker vidijo, ne le to plast tega olja ali te gosti ali
goste zmesi, vendar vidijo predvsem bitja, katera nekako se postavljajo iz te plasti. Zato je
tudi žival zelo zelo nemirna in dejansko tudi zelo velikokrat pihajo in so zelo agresivne. Ker
ravno tako, kot bi njo tudi ovijali in jo slačili oziroma prehaja preko nje, je to tisto, kar je
morda naporno za živalico.
Vendar, vsekakor, vsekakor – če je tukaj kdaj pregosto ali pretežko, poskušajte si pomagati s
kakšnimi belimi plamenicami, da prižgete v prostoru bele plameničke, ker na to se povezne
ta svetla energija in malce razblinja ta prostor. Poskušajte si s tem tudi pomagati.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni (Jasara) in prisrčna in ponižna hvala za današnje daritve in znanje.
(Jasara) Vprašanje pa – me neki zanima. Velik se mi je jih danes porodilo, pa me zanima,
če, med predavanjem, če lahko vi enega izberete od mojih vprašanj, ki so bili?« (smeh)
Jaz Bom dejal takole:
Če pričnemo izbirati, lahko izberemo kar veliko. Jaz vam Bom dejal takole – na eno vprašanje
vam Bom nekako prišepnil en odgovor.
V nekaj dnevih imate neki zaključek nečesa starega. V nekaj dnevih se naredi preobrat pri
vas. Vstopate namreč iz enega zapisa v drugi zapis. Zato znate tudi eno osebo izpustiti ali kot,
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da bi vam nekako odpadla od srca ali se nekako zaprla za vami. Na drugi strani pa znate neko
osebo spustiti do svojega srca.
Prav ta prelomnica je, ker boste vi nekako se odločali, kaj boste naredili in nekaj boste tudi
uspešno izpeljali. Tako, da, jaz bi javno govoril le toliko.
»Prisrčna hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Iskrena hvala za vse dogodke, ki ste mi jih pripeljali, da so se
odvili v mojo, v mojo korist. V bistvu, v teh dneh, pravzaprav že kar nekaj časa, sama pri
sebi opažam to, kar ste danes rekli, nasprotja z enim in drugim poljem. Mene samo
zanima, a mi bo uspelo priti do same sebe, do tistega pravega jaza in obraza?«
To je res obdobje, skozi katerega nekako plujete, vendar ne vi, ta plast sama nekako potuje,
diha in prediha, se pravi, in se vzdiguje nad vami in se potem v nekemu momentu neke
frekvence, preko astrala tudi nekako razplamti, zagori in nekako zogleni.
Kot drugo, vsekakor, vsekakor boste prehajali in našli točno tisto, kar iščete. Vendar, vedno
znova bodite pozorni. Opazujte sebe!
Ko začutite ali pa morda, če vam bo lažje, morda tekom dneva ali ko se odvije dogodek, da
se obrnete zavestno nad tok dogodka in da vidite ali ste dobro izpeljali.
Vendar, kako ločiti dobro ali slabo?
Izjemno težko, a hkrati zelo lahko.
Preprosto. Poglejte dogodek in pomislite, kako ste se odzvali, kako se je odzvalo vaše telo, ali
duh ali energija na določen del nekega programa. Ko vidite, da ste, in če vidite, da ste
poslušali svoje telo, pomeni, da ste na pravi poti. Se pravi, da je to točno tista prava pot
spajanja jaza in vašega takozvanega obraza ali prvobita.
Če v gledanju dogodka vidite, da ste predvsem taktizirali, razmišljali in se ovijali, se pravi,
ustvarjate karmo, karmičen zapis, se pravi, znova obtežitev nečesa in nekako se odmikate
od tistega svojega zaželenega cilja.
Ko ugotovite, ko vidite, kako in kaj ste reagirali in če ste pravilno ali dobro, srčno sebe
postavljali in vidite, da je bilo to tisto, kar vam je telo ali srce ali nekakšen instinkt narekoval
ali postavljal, se pravi, ste lahko ponosni na to, ker ste dobro izpeljali, se pravi, se vedno bolj
bližate svojemu jedru.
Če ugotovite, da se niste dobro odrezali, da ste bili preveč v umu in razumu, pomeni, da v
naslednjemu dogodku, se pravi, morda v naslednji uri ali dveh, zopet opazujte sebe, kako
boste odreagirali. In ko dobro odreagirate, sebe pohvalite.
Bodite samohvalni! Pohvalite se.
S tem boste nagradili nekoga, kateri je doprinesel nekaj dobrega. V telesu je več bitij. In
vsako bitje ima možnost in moč neke postavitve. Tisti, kateri naredi dobro, se lahko z
dobrim tudi nadgradi.
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Pohvalite ga! Tako, kot pohvalite malega otroka. Zakaj ne bi pohvalili »otroka«,
takozvanega otroka ali nekoga v sebi, da je dobro naredil? Bodite ponosni na to!
Ko vidite, da nekaj ni bilo dobro, preveč ne grajajte, vendar le ozavestite, da to ni bilo
dobro. In ob priložnosti znova, znova tako delajte.
In naenkrat bo to polje pohvale ali tega dobrega dela dobesedno prelilo telo, se spojilo s tisto
celoto ali osnovo, drugi del pa dobesedno se raztali in od vas odpusti. Tako, da kar pogumno
naprej.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. (Jasara) Imam pa eno srčno željo in prosim, če mi lahko
kaj pomagate? Imam pa še eno vprašanje. Pred kratkim mi je neko noč nad mano bil kot
en vrtinec. Naslednjo noč ali dve pa kot neki pritisk na spodnji del hrbtenice, rahlo boleče.
Kaj bi to bilo? Hvala.«
Kar se tiče vaše pomoči – vsekakor Bom Jaz odposlal Nekoga, kateri bo malce, nekaj dni bolj
nekako bedel ali delal dodatno za vas, pa Bomo videli, kako vam lahko pomagamo.
Jaz Bom poskušal nekaj preko noči, vendar ne upam obljubiti, da Bom v današnji noči
uspešen, ker imam časovno stisko, ker se Mi tudi kanali hitreje zapirajo danes in proti jutru.
Tako, da v roku treh dneh vam Bom nekaj prinesel, pa vam Bom predhodno pripravil, spustil
na bazo Zemlje, nižine in preko Laninega telesa, da Bom dal res na bazo in podal na to bazo
telesne strukture vam Bom nekaj prinesel in vam Bom poskušal nekaj pomagati.
Kot drugo, vrtinec zgoraj pomeni, da ste bili opazovani in ste nekako gledali, kot bi nekdo,
kateri se je spajal iz zgoraj navzdol, pregledoval vašo energijo. Odtok je bil narejen spodaj,
kar pomeni, da se je slabo ali tiste usedline, katere so v kostni energiji, so se dobesedno
odtekale od vas. Na podlagi tegá ste se dobesedno razbremenjevali zapisov iz kosti, iz
materije, iz fizičnih ljudi. Se pravi, prav na strukturi zadnjega življenja.
To je na nek način dobro. Hkrati pa ste zaznavali tudi to povezavo, se pravi, Vesoljnega dela
in osnove planetarnega ali planeta Zemlje. Se pravi, ta os se je zaznavala. In to je tisto, kar je
za vas vsekakor zelo zelo dobro in tudi velik napredek. Tako, da Jaz vidim tukaj, da bi bilo
karkoli slabega.
(op. težave z ozvočenjem) Mislim, da potrebujemo malce zvoka. (smeh)
»Lepo, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Hvala za vse darove. Jaz bi pa najprej prosila
za mojo hčerko, če ji lahko stojite zdaj, pri zaključnih izpitih ob strani, da ji bo lažje steklo.
Pa bi imela eno osebno vprašanje. Ko sem bila nazadnje pri vas, ste mi rekli, da mi boste
pomagali pri enih zaznavah videnju svetov, pa da naj bom pozorna na zaznave. Pa me
zanima, a sem v tem času bila uspešna?«
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Kar se tiče tegá, ste zelo dobro postavljali. Vendar niste še čisto na koncu. Tako, da, še malo
bodite v opazovanju in sodelovanju in takrat se tudi dejansko vse te postavitve tudi zgradijo
oziroma tudi kot vakuumirajo in vstavijo.
Kar se tiče pomoči hčerki – vsekakor Bom odposlal Nekoga, kateri bo nekako tudi malce
podprl. Pa Bom videl tudi, kaj Jaz lahko naredim še za vašo hčerko poleg te pomoči, katero
Bom odposlal.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni.«
Tudi vam.
» Globok poklon in srčna zahvala vam za vso pomoč (Jasara) in ljubezen. Imam pa
vprašanje – moj beli mačkon vsako jutro pride s štirimi, šestimi klopi. Kaj lahko tu
naredim? Pomlad se je komaj začela. Hvala.«
Vsaka kri ima svojega oboževalca. To so vaši klopi. Klopi so pač insekti, kateri se hranijo iz
določene krvi. Očitno ima vaša mucika dobro kri, da se nekako oprijemljejo klopi.
Klope lahko odženete ali nekako odmažete, če bi muco natrli s sokom česna, se pravi, da bi
nekako česen stisnili in jo nekako ga vtrli tako pod dlako, na kožo. Se pravi, to je tisto, kar bi
nekako tudi pomagalo.
Kot drugo, lahko nekako poskušate – boste videli, kaj bo muci predvsem ugajalo, lahko tudi s
kisom malce našpricate dlako. Vendar ne čisti kis, še malo vode dajte poleg, da ne bo muca
pravzaprav kar zblaznela. Tako, da, to naredite. Se pravi, to je nekaj, kar dejansko tudi
odganja od muce klope. Boste videli, kaj boste obrali.
Drugače pa imate določene ovratnice, katere dajejo tudi določeno sestavino strupa v telo,
tako, da niso ravno najbolj primerne. Če bi morda poiskali kaj na bazi narave kakšno
ovratnico proti klopom, prav na bazi narave, bi vam bilo to tudi dobro za muco.
Drugače pa določene tekočine ne mažite kar muce tako za klope, katere kupujete v
trgovinah, ker so znotraj tudi razni strupi. Res dobro preglejte in poglejte, kaj je tisto, kar je
naravnega. Tako, da bolj z naravnimi zelmi poskušajte odganjati tudi to nesnagico.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav, da ste mi pomagali. Vprašanje pa imam, če bi se dalo seme v prvotno obliko
nazaj spremenit?«
Jaz Bom dejal tako:
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Ko je nekaj ustvarjeno, se da marsikaj spremeniti. Vendar, vsak posameznik je tisti, kateri
lahko marsikaj spreminja. Mi se ne spuščamo na to bazo, da bi nekako spreminjali to
postavitev, če Sem čisto iskren. Zakaj?
Ker mi imamo svojo mladost, svojo postavitev, svoje barve, svojo samopodobo. Torej, vsak
skrbi pri nas, v našemu svetu, sam za sebe.
Tisti, kateri nekako zanihajo v energijah in predvsem so veliko žalostni in so nekako trpinčeni
ali prestrašeni, kar pomeni, da so v neharmoniji ali v neravnovesju, je to tisto, kar je morda
najtežje od najtežjega, se potem tudi barvno malce spreminjajo ali pa spreminjate.
Nekateri, kateri uživajo določene gomolje same rastline, se pravi, katerih imate kar nekaj na
Tibetu ali v okolici, se pravi, so določeni lišaji, kateri nekako pospešeno ohranjajo čilost
človeka.
Vendar, tudi mladost, navidezna zunanja mladost ali energija se predvsem ohranja.
Tako, da, če vam Jaz izdam določeno zel, boste ljudje čisto ponoreli za to zeljo in boste
izpraznili Zemljo in boste naredili neravnovesje, ker ne boste imeli meje. Ravno tako, kot vsi
uživajo ali pa uživate nekako iz kokosa, iz palm, iz marsičesa, kakšno olje ali dodatke, se
pravi, je to tisto, kar prehitro in premogočno posegate v naravo.
Tako, da Jaz vam Bom svetoval tako:
Poskušajte uživati čim več svežega sadja in zelenjave in se poskušajte čim bolj umirjati in
nekako relaksirati v sami naravi, v sami naravi.
Večkrat se poskušajte nekako nasloniti na telo, tako, da začutite preko hrbtišča, kako se
odpre hrbtišče in kako iz hrbtišča zrastejo nekakšni laski na drevo in v drevo. In breme se
bo razbremenjevalo v drevo in po zunanjosti, se pravi, po krošnji navzdol se dodaja hrana,
energija za zdravo telo.
Tako, da Jaz vam svetujem, da bolj uživate v takšni postavitvi.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Jaz se vam zahvaljujem za vse, vaš trud in za neizmerno ljubečo skrb za
mene in za mojo družino. (Jasara) Predvsem sem zdaj v reševanju nekih osebnih zadev.
Drugo me pa zanima, če lahko pomagate pri iskanju neke odlične parcelice, ki smo jo
trenutno zgubili. Sredi tedna smo videli, da tam ne bo nič. Kaj zdaj? Hvala, hvala vam.«
Bom videl, kaj lahko tukaj naredim? Vsekakor se Bom potrudil za vas. Bom govoril nekako z
usojevalci tega področja, pa Bom videl, kaj lahko za vas naredim, da se nekaj čim hitreje reši
ali razreši. Tako, da, lahko vam le – dajem besedo za to, da se Bom potrudil za vas.
»Hvala vam.«
Prosim.
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»Prisrčna hvala za vse darove in za vse učenje in današnjo delavnico. Prosila bi za
usmeritev in nasvet glede osebe, ki se bo šolala na eni lokaciji – ali je ta dobra na dolgi rok
za njega in za vse? Ali bi bilo bolje napore dati v tisto prvo varianto?«
Jaz vidim takole:
Na tej postavitvi zna biti zelo dobro, ker nekdo posluša sam sebe. Iz tegá zna zrasti nekaj res
izjemnega. Ta oseba naj predvsem posluša res sebe in naj zaupa v sebe in se bo vse dobro
postavljalo za njo. Tako, da, predvsem zaupanje, vera v to, da je to tisto, kar on čuti oziroma
ta oseba čuti. In to je tisto, kjer dejansko so tudi usojevalci na strani te osebe.
Tako, da vsekakor, tukaj le pogumno naprej, ker je prava smer.
»Prisrčna hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za vse daritve. Imam pa eno vprašanje, in sicer,
danes ste že parkrat omenili živali. Pri nas doma imamo tudi dve živali oziroma moji hčeri
jih imata. In kar nekaj časa se mi že poraja vprašanje – zadnje čase imajo ljudje polno živali
doma, polno vseh domov, neke male živali, pse, mačke, ne vem koliko domačih živali. Zakaj
pravzaprav imamo ljudje takšno potrebo imeti domačo žival oziroma kaj pravzaprav, zakaj
se to dogaja? In seveda še eno prošnjo hkrati. Eden izmed teh naših kužkov je zelo nemiren,
če mu lahko malo pomagate pri tem. Hvala.«
Tega kužka dajte morda v kakšen drugi prostor ali na kakšno drugo področje. Malce ga
zamenjajte. Kot bi dali sever ali jug na drugo stran, pa bo kužek veliko boljše.
Kar se tiče pripadnosti ali povezave človeka z živaljo, to je že res odkar človek obstaja.
In ne le to! Bodite pozorni!
Vsakdo, tudi pri nas, v našemu svetu, ima svojega privrženca, pripadnika, čuvaja ali neko živo
bitje. Jaz osebno imam dva zmaja. To sta moja hišna ljubljenčka. Kot drugo imam dva res
orjaška, podobna pitonu, takšna, takšne velike, velike zveri. To sta Moja hišna ljubljenčka.
Potem imam iz vsakega živega bitja, katero je izumrlo, po eno živo vrsto. Vsi so Moji
ljubljenčki, vendar ne živijo v hiši oziroma v mojemu domu. So pa na prostosti.
In ker skozi zgodovino je Nekdo, pa recimo temu Bog, ustvaril živo življenje in njemu
sledilca, privrženca ali pomočnika – nekoga iz narave ali za naravo.
Ker, če nekdo dobi nekoga iz narave, živita v simbiozi, v ljubezni, v sožitju in v tej
postavitvi, je osnova, če ljubite svojega ljubljenčka, boste ljubili del njegovega sveta. To je
prvotna postavitev.
Pa poglejmo, ali je temu tako na Zemlji?
Obožujete ljubljenčka in sovražite, sovražite morda kakšnega zunanjega ali pa, da Bom
nekako bolj preprosto, da ne Bom, ne Bom pičil, ne Bom pičil (smeh). Morda sovražite svet
okoli sebe – živali, naravo, se pravi, sekate drevesa, pulite rastline, špricate in uničujete
plesni, plevele in še marsikaj. Tako rekoč uničujete živi svet svojega ljubljenčka, a hkrati tudi
sebe.
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Vendar, ker je v obstoju, se pravi, vedno šlo živo bitje, tudi v delnemu kompaktnemu svetu
z nekom navzdol, so to običajno vaši čuvaji. Zato skorajda vsak ima hišnega ljubljenčka.
Nekoč Sem se izjemno smejal.
Neka gospa, katera je bila pri Meni, je dejala, da je alergična na perje, da je alergična na
dlako, da je alergična na hišni prah in da bi rada imela ljubljenčka. Karkoli Smo gledali, Smo ji
dejali, da ne more imeti. Potem pa Sem dejal: »Pa imejte pajka!« Gospo je kar odneslo. Pa
Sem dejal: »Saj imate pajka, tam v spalnici, v kotu.«
In ne boste verjeli – prav tisti pajek, katerega ona ni hotela posesati, ker je bil malce
previsoko in bi se morala res nekako potruditi, da bi ga posesala in ne odstranila ali oddala v
naravo, je to tisti pajek, kateri spremlja njo iz življenja v življenje, iz vstajenja v vstajenje, še
preden je nastal planet Zemlja.
Tako, da nikoli ne veste, kje imate tisto ljubezen, katera vas gleda in opazuje.
Vsako božanstvo ima nekaj svojega. Če vas Bogovi ali Božanstva preizkušajo, vas bodo
preizkušali skozi kače.
Tako, da, ta delni kompaktni svet je ravno tako povezan z živim bitjem, z živaljo, ker je to
osnova vsegá. Ker žival pelje človeka ali »lastnika«, kateri si je prilastninil žival in je dal
energijo nad njo, da on odreja, kdaj bo živalica jedla, kdaj bo pila, kdaj bo kakala, kdaj se bo
sprehajala, kdaj bo kaj delala – se pravi, je to ta nadzor nad njo.
Vendar vsakdo, ne boste verjeli, vsakdo ima v sebi eno skrito željo, potihoma upa, da bi
imel morda nekoč, nekdaj, tudi žival. In točno tisto je bilo, kar je z njim na Zemljo tudi
prešlo.
Tako, da, tisti, kateri morda nimate živali, se ne trudite. Morda imate hišnega pajka. Morda
imate hišno muho ali kaj takega. Imate v bližini kakšno žival.
Vendar, bodite pozorni!
Vsaka žival vas opazuje. In mnogokrat skozi živali opazujejo, občudujejo, prenašajo misli,
prenašajo energije v Vilinski svet.
Vilinci uporabljajo živali. Tako, da včasih morda zaznate, da vas žival opazuje in vas gleda,
kot bi bil nekdo, kateri bi skorajda spregovoril in vam govoril. In taka žival ima običajno
nekoga, kateri njo uporablja v nižini, da iz višine vidi, kako se imate in kako se gradite.
Tako, da, ne pozabite na živali. Vendar, to vam bo sledilo zato, ker ste bili tako ustvarjeni.
Kar izvolijo.
»Z ljubeznijo vas pozdravljam. (Jasara) Z ljubeznijo se vam zahvaljujem za vse, kar ste nam
dali, podelili, še posebej meni. In že vnaprej se zahvaljujem za ostale darove. Imam pa eno
vprašanje samo. Prej smo govorili o sadju in zelenjavi. Je pa polno pesticidov na teh
sadežih. Pa tudi gensko so že spremenjeni. Kako se naj obnašamo? Hvala.«
Hm. Zelo lepo vprašanje. Takšno Mi je všeč.
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Tako kot se spreminja hrana, tako se spreminjate tudi vi, čisto sami. Kako narediti čisto
hrano? Preprosto!
Poskušajte morda razumeti, da je hrana živa energija. Živo energijo lahko preoblikujete z
mislimi, z ljubeznijo, z vibracijo.
Če imate pred seboj morda jabolko, katero je »umetno«, tako zvano bolj umetno ali polno
nekih pesticidov, nečesa in vam ne gode in jo nikakor z užitkom ne morete pojesti. Imate na
enemu krožniku. Na drugemu krožniku pa imate hrano oziroma jabolko, katero je morda
malce črvivo, malce bolj takšno čudno, malce čudno izoblikovano in ima kakšne »fiške« na
površju, kakšne pege in ni ravno najbolj lepo. Vendar, ko ugriznete v njega, kar teče in je
sočno. Tisto pa je domače in najbolj ta pravo. Prav tisti s pegicami so najbolj ta pravi. Tisti,
kateri se svetijo in sijejo, pa so čisto mrtvi, prazni in neuporabni.

TEHNIKA – MANTRA ZA OBUDITEV »MRTVE« HRANE (posnetek 36:57)
Če želite nekako uživati hrano, katera je malce bolj mrtva, naredite čisto preprosti preizkus
ali pa si pomagajte:
Jabolko dajte na levo dlan, ne na desno dlan. Ga dajte pred srce in
začutite energijo srca, kako se povezuje z energijo jabolka.
Vdahnite preko nosa in jabolko držite pred srcem.
Vdahnete, tako, da skozi nos povlečete energijo, energijo v prsni koš in
jo zadržite. To naredite dvakrat ali trikrat.

Pazite to!
Nato naredite tako, da vdahnete skozi jabolko, kot bi vdahnili skozi čakro
ali pleksus, se pravi, skozi jabolko, v srce, energijo povlečete naokoli.
Kot bi jo dali, se pravi – skozi jabolko, skozi srce, okoli, okoli telesa ali ob
telesu ali malce znotraj, malce zunaj, čisto po občutku, jo dajte spredaj,
jo vpnite v pleksus in zamantrajte.

Vdahnete preko jabolka, preko srca, okoli sebe proti pleksusu in energijo
obdržite tukaj.
Če vam, če dihate pransko, vam zna pobegniti dih, tako kot Meni in potem
vdahnete tako, da energijo na hitro povlečete in pričnete z mantro:
Oooooooooooooooooooooooommmmmmmmm

Jabolko držite na roki. Če le naredite preizkus in nimate nič na roki in date levo roko pred
oprsje, se pravi, pred srce, si poskušajte zamišljati, da imate jabolko, vdahnete preko nosa,
navzgor trikrat – čisto po svojemu občutju, kar naredite to. Zadržite zrak. Znova vdahnete, se
pravi, da se popolnoma umirite in dajte zavedanje na jabolko, na adamovo jabolko.
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Vdahnete preko jabolka, v srce, kot bi energijo povlekli vznotraj. Z mislimi jo vlečete in jo
postavite naokoli telesa in jo dajte pred sebe.
Se pravi, še enkrat:
Vdahnete pred jabolkom, povlečete skozi jabolko, okoli sebe, se pravi skozi srce okoli sebe,
pred seboj, pred pleksus. Jo zavrtinčite in mantrajte:
Ooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmm
Ali čutite vibracijo na roki? Ali čutite vibracijo na dlani?
Še enkrat vdahnemo, preko jabolka naokoli:
Oooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmm
In prav energijo obdržite tukaj spodaj. Ali čutite na roki energijo? Že sedaj se spreminja. Ko
boste dali jabolko ali karkoli drugega, se bo njegova energija spremenila.
Če ne verjamete, naredite preizkus z vodo in jo en kozarec vode dajte na dlan in vdahnite
preko tegá, da boste povlekli energijo preko kozarca vode, preko srca naokoli v pleksus,
skozi pleksus in mantrajte:
Oooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmm
Se pravi, to mantro. Zavedanje navzdol, da gre v to polje in v to rošado.
Drugi preizkus naredite, da daste kozarec morda pred seboj na mizico ali pa direktno pred
pleksus. Okus, barve in vonja se bo spremenil. Potem pa poskušajte narediti tako, da pijete
oziroma daste kozarec direktno iz potoka, izvira ali pa iz vodovoda. Kar vam bo lažje.
Poskušajte, naredite eksperiment.
Tako lahko uničite slabo. Obudite in prebudite energijo živega življenja v jabolku in boste
zagotovo pojedli veliko bolj sočno jabolko.
To lahko naredite dvakrat ali trikrat, kot obred, kot zahvalo, kot bi se poklonili naravi in
hkrati boste razbijali in deblokirali tako telo, ga prebudili, ga ustvarili budnega in hkrati
tudi živega.
Mali trik, a hkrati velik trik in velika postavitev v tem, kako spremeniti in izničiti pesticid.
»Hvala.«
Prosim.
»Najprej se vam zahvaljujem z vso svojo ljubeznijo, ki jo premorem, da sem sploh danes
tukaj. (Jasara) Šele v tem mesecu sem vas spoznala. Dali ste mi napotke. Sami veste, da
sem lansko leto odprla in se podala na pot, poslovno pot, ki pa mi ni prinesla nič dobrega
in sem se precej zadolžila. In me sploh zanima, ali mi lahko pomagate, da vsaj vrnem te
dolgove, ki jih imam in mi poveste, ali zaprem s.p.? Hvala lepa.«
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Jaz vidim takole:
Imate dve poti tukaj odprte in od vas bo odvisno, katero pot boste obrali. Če boste imeli s.p.
odprt, ga boste zagotovo preoblikovali. Šli boste v neko spremembo, v neko takšno
postavitev in skozi preoblikovanje boste nekaj novega, svežega dodali, katero bo zelo
zanimivo in bo pričelo nekako obračati tudi ta dotok sveže energije, svežega denarja do vas
in se bo nekako naredila izravnava.
Če zaprete s.p., boste novega kaj kmalu odprli zato, ker se bo porodila nova ideja, vendar v
združenju ali v povezavi še z nekom.
Vam pa kaže pritok denarja od nečesa, kar ne boste planirali. Vendar ne od poslovnega dela.
Od nekod boste nekaj dobili, kar skorajda ne boste upali niti pomisliti. Tako, da, čez čas se bo
to tudi izravnalo in zaprlo.
Tako, da Jaz vam vsekakor svetujem, da za celo življenje ne razmišljajte, da boste popolnoma
prenehali s samostojno potjo. Vendar, vi pričnite razmišljati, kako bi nekaj spremenili,
preoblikovali, morda malce preuredili in boste videli – dobili boste točno tisto, kar bo
mikavno zato, da se nekako prične obračati tudi denar.
Bom pa videl, kaj lahko Jaz še na temu področju naredim, v temu tednu dni, kar Bom tudi
sodeloval na bazi Zemlje. Se Bom potrudil za vas, pa Bom videl, kako lahko ustvarimo kakšen
zanimivi zapis, da dobite dobro idejo in dobro postavitev.
Jasara.
»Pozdravljeni in hvala lepa, da sem danes lahko tukaj. Pa hvala lepa za lepe besede. (Jasa)
Jaz bi vas v bistvu prosila, če lahko pogledate na mojo hči, ki ima velike čustvene težave.
Zdaj je v puberteti. Predvsem me pa zanima, kako bi ji jaz lahko na najboljši način
pomagala?«
Zna biti nekako tako – dve, tri leta zna biti tako, malce nihanja, predvsem na bazi čustev. Ona
bo spoznala še nekoga, neko osebo. Na podlagi te osebe se bo ona tako kot vkoreninila, kot,
da se bo stabilizirala. Ta oseba bo znala njo postaviti tako, v neko trdno postavitev, kar jo bo
ona v času pubertete zelo zelo potrebovala.
Ne vidim, da boste to vi. Neka oseba, neka simpatija. In iz te simpatije se porodi ljubezen. Iz
te ljubezni se zgradi stabilnost, njena volja do življenja, do poslušnosti in do miroljubnosti.
Tako se bo to dekle zelo močno preoblikovalo. Prav ljubezen jo bo nekako spremenila in zelo
se bo pričela zavzemati za določene odločitve. Predvsem tudi v času nekakšnega šolanja ali
izoblikovanja ali postavljanja, bo postajala vedno bolj pripadna nekemu odločnemu koraku.
In kar se bo odločila, bo tudi zgradila in postavila.
Tako, da boste imeli na eni strani takšna nihanja, vendar bolj stabilna. Tako, da, kar pogumno
naprej. Bom pa videl, kaj lahko še tukaj naredim. Bom odposlal še kakšnega odposlanika do
vas ali med vas, pa Bomo videli, kako lahko kaj te energije ali pubertetnike malce uskladimo
ali pomirimo.
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»Lep pozdrav in hvala za daritve. (Jasara) Moje vprašanje pa je, ali je bil ponedeljek moje
dno in ali na vse skupaj gledam dovolj z veliko ljubeznijo? Hvala.«
Tako kot vidim, veliko razmišljate o tej postavitvi in to je dobro. In hkrati tudi veliko čutite,
kar je pa še boljše. In v zelo kratkemu času se bo to nekako tako postavilo ali postavljalo, da
boste vi dobesedno začutili, da ste naredili, postavili ali zgradili najbolj prav.
Počakajte še nekaj dni. V nekaj dnevih se neka prelomnica tudi zgodi. In tedaj boste točno
videli, čutili, da je to tisto, kar je najbolj pravo in da ste dobro postavili.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepše se zahvaljujem za vse darove, ki sem jih do sedaj prejela.
(Jasara) Me pa zanima, če se ta prelomnica, ki se mi zdaj dogaja, če je, če gre to v pravo
smer glede službe. Če lahko še v stari službi dosežem to, kar sem že začela, če je to dobro?
Ter poslovno, kako mi sledijo, če moje želje gredo v pravo smer? Najlepša hvala.«
Kar se tiče vaše stare službe, vsekakor je dobro, da spregovorite in da govorite tako, kot ste
zastavili. Pojdite v tej smeri naprej. Nekdo se bo pripravljen nekako prilagoditi in znate najti
neki skupni dogovor vam v prid. Nekako, kot da vas bodo potrebovali, se bo tukaj nekaj
uskladilo. Tako, da se še ne bo čisto na hitro vse zaprlo.
Lepo počasi. Počasi se daleč pride.
To je tisto, kjer boste vi nekako tudi profitirali. Kasneje, na dolgi rok, ne boste tukaj v tej
postavitvi, ker boste vzporedno že nekaj za sebe postavili. Nekaj novega se boste, kot
domislili ali nekako postavljali.
Vendar, ne bo še, to letošnje leto res tisto najbolj trdno in stabilno leto. Šele leto, tako
nekako 2016 do 2017 oziroma 2019, se pravi, tam boste pobirali pridelke svojega res
pravega dela. Tako, da, letošnje leto je pravzaprav prelomnica. Preko poletja se nekako ta
prelomnica tudi konča. Vi boste pričeli nekaj, z nečim novim, ne Bom javno opeval s čim.
Se pravi, na podlagi te novosti se bo nekako pokazalo ali videlo v roku enega leta res dobra
postavitev. Kot, da boste se prestopili, premaknili in na koncu tudi razcveteli. Tako, da
pogumno na tej poti, ker ste na pravi poti.
»Hvala.«
Prosim.
»Srčen pozdrav in hvala za vse. (Jasa) Zanima me, kaj pomeni, če ima nekdo prosto vibrirno
ljubezen?«
Prosta vibrirna ljubezen je energija ali ljubezen duha, srca ali vsemogočnega. Prosto
vibrirna ljubezen je lahko kreacija vaših sanj, vaših želja. To je nekaj, kar je program. Kar je
lahko iz vas same. To pomeni, da to lahko ustvarjate vi, skozi hrepenenje, skozi postavitev.
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Lahko pa je to ljubezen od nekoga za nekoga. Se pravi, to je ta koncept, katerega Smo
predhodno, na predhodni tematiki tudi odpirali in razpirali.
Vendar, to je ljubezen, katera združuje in ne razdružuje. Ta ljubezen povezuje.
Običajno je prisotna v partnerskih povezavah ali v ljubečih odnosih med moškim in med
žensko. Ne med žensko in žensko, niti ne med moškim in moškim, ker tam je drugačna vrsta
postavitve ali te ljubezni. Se pravi, ta ljubezen je izključno med žensko in med moškim.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala za vso pomoč, ki jo prejemamo od vas. (Jasara) Imam pa
vprašanje, ali je primerno obdobje za selitev zame oziroma kdaj bo primerno, primeren
čas?«
Vi boste tako – nekaj boste planirali, kot vidim tukaj in v tistemu planu boste nekaj tudi
spreminjali. Kot, da boste malce zamaknili ali pa nekaj, ne ravno v nekemu roku, do tistega
časa, uredili.
Imeli boste občutek, kot, da je vse dobro, a hkrati, kot da nekaj stoji.
Bodite pozorni!
Hitite počasi! Ne prehitevajte, da se vam bodo res dogodki dobro zložili. Prav začutite. Ne
razmišljajte in ne taktizirajte, kdaj je tisti pravi moment, vendar začutite, kaj je tisto oziroma
katero obdobje je tisto najbolj pravo. Bo pa nekako za mesec ali dva zamika od tistega, kar si
boste vi postavili oziroma zatrdno odločili. Ker takrat šele pride tisti čustveni moment, ker
boste točno vedeli, da je pravi moment in se boste potem tam tudi dobro nekako počutili.
»Hvala lepa.«
Prosim.
Še eno vprašanje. Eno.
»Pozdravljeni. (Jasara) Zahvaljujem se tudi jaz za vse, kar ste nam dali, za vse nasvete.
(Jasara) Pa bom jaz izkoristila še zadnje vprašanje in bom probala ga združit, da bi
odgovorili obema, kar se tiče pranskega duha, če sva ga zgradili in če sva dovolj zrele, ali
kako bi temu rekla, za karmično luščenje?«
Vsekakor je zrelost za karmično luščenje vedno primerno, če čutite, da se ne želite več
vračati nazaj.
Če se ne želite več vračati nazaj v življenje, v to zemeljsko vstajenje in želite iti nazaj, morda v
svoj čas ali v, na svoj planet oziroma na enega izmed naših planetov ali kakorkoli že – naprej
iz Zemlje, ste vedno zreli za karmično luščenje. Vendar ga boste naredili tam nekako proti
jeseni.
Kot drugo, pranski duh je tu in tam že aktiven. Opazujte se.
Najbolj zapazite, da je pranski duh aktiven preko dneva. Kadar vi nekako veliko govorite ali
pa nekako manj vdahnete in več izdahnete in to prav tako, ko ste popolnoma sproščeni,
počasi opažate, da morda kar ne dihate in se potem zavestno spomnite, da morate vdahniti.
In takrat dejansko nastane panika in pričnete dihati, ker morate dihati, drugače bi izdahnili.
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Tako so vas naučili. Se pravi, je pranski duh aktiviran in je že živeči z vami. Tako boste sami
sebi dejansko kot prepričali, kot videli in razumeli, da pranski duh že sodeluje z vami.
In ne le pranski duh, tudi ljubečnost in ljubezen ali duh ljubezni, v kateremu ali o katerem
Smo nekako predhodno govorili, Bom Jaz nekako pripeljal do konca ali do zaključka
današnjega druženja.
AKTIVIRANJE KRISTALA LJUBEZNI
Kristalček v samemu zasnovniku je pravzaprav ljubezen. Ljubezen pa je tisto nekaj, kar
privablja ljubezen. Vsi iščete, iščejo in bodo iskali vedno enako polje.
Pazite to!
Ko vi v sebi, kot v zasnovniku, aktivirate in začutite ljubečnost, ste dejansko pripravljeni na
to, da k sebi pritegnete, upam, da Sem našel pravi izraz?, privlečete, ne, pridobite, se pravi,
tudi tisti drugi pol.
Poglejte, kaj se dogaja?
Ker ste vi v osnovi zasnovnik nevtralnega polja, to, kar ste zunaj. Če ste zunaj ženska, imate
znotraj ženskega zasnovnika, nevtralnega, popolnoma nevtralnega. A hkrati imate moško in
žensko telo v notranjosti. Se pravi, moško in žensko polje.
Moško in žensko polje ima, ne boste verjeli, vsak svoj vdihljaj ali kristal in to na koncu
bradavičk. Moški ga imate na levi. Ženske ga imate na desni. Pri nekaterih je moško in
žensko polje obrnjeno in je ravno obratno.
In kaj se zgodi?
Ko se pri vas, ta zasnovna energija ali zasnovnik prične spreminjati program ali v ta kristal,
se hkrati aktivirajo vaši kristali, skorajda Sem dejal, bradavičke. Se aktivirata še hkrati s tem
dva kristala.
To pomeni, da kar gradite v sebi, na temu osnovniku ali zasnovniku, hkrati se enako dogaja
v ženski, če ste ženska, v ženskemu polovičnemu delu energetskega pola. Se pravi, če ste
moški, se ta del enako duplira ali prebuja v vašemu moškemu delu.
Saj poznate, da je telo razdeljeno na dva dela, na dve polovici – na moško in na žensko polje.
In ne le to, dragi moji!
Kar je najlepše – ko vi aktivirate kristal v sebi, se torej aktivira v vaši ženski polovici, se
hkrati aktivira v vaši moški polovici in hkrati skozi to se aktivira na drugemu delu človeka,
kateri nosi drugi delež od vas.
Torej, če iščete usojenega partnerja – on nosi vašo polovico, o tem Smo mnogokrat opevali,
pomeni, da nosi vaš drugi delež. Zato ne iščite moškega, če ste ženska. Iščite sama sebe v
moškemu in našli boste sama sebe in našli boste moškega svojih sanj – usojeno polovico.
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Skozi to, kar gradite tukaj, se gradi v teh dveh stebrih, se premakne tudi pri njemu. In takrat
pričnete program spreminjanja in prebujanja v njegovih, takozvanih bradavičnih kristalih,
dajmo, recimo temu tako.
Njegove dve kristalne kode, njega pričneta gnati v to, da se prične on tudi ukvarjati,
spreminjati in morda, celo ga aktivirajo do enakega polja.
Vendar, najlepše od najlepšega pa je, da, kjerkoli, pazite to!, kjerkoli ima kdo od vas vaše
kose energije, pa smo zopet pri karmičnemu luščenju. Se pravi, pri karmičnemu luščenju se
pobirajo ti deleži, vaši, nazaj. Se pravi, kdorkoli živi na simbiozni račun, na vaš račun in se
morda ne reinkarnira in vi njemu čistite karmo, živite njegovo karmo, spreminjate njegove
zapise, se pravi, ima kos od vas, ima vsak kos tudi mali kristal.
To je tako kot Smo opevali.
Kot od zgoraj se je gradilo do določene točke materije, se pravi, se je potem delalo sito v
zemljo in v podzemlje, se pravi, v to nizko frekvenco. Tam ni teh kristalov, ker ni živih energij.
Se pravi, se vi hkrati prebujate lahko in prebujate druge tudi, kateri imajo vaše deleže. Se
pravi, na drugih delih spreminjate in prebujate in aktivirate energije.
Tisti, kateri ste svojo energijo pobrali nazaj, ali preko karmičnega luščenja ali preko česarkoli,
čutite zato tudi večjo moč svoje energije.
Tako, da, ne delate to le tukaj in sedaj. Delate spremembe za sebe, za ta trenutek, tukaj in
sedaj kot ženska, če ste ženska ali moški, če ste moški, hkrati pa tudi za svojo bodočnost.
In ne le to!
Skozi te razpršene energije, kjer so znova ti drobni delčki, kjer se duplirajo. Se pravi, če vi v
osnovi spreminjate sebe, se zavedate ljubezni, ste ljubezen in postajate ljubezen, kakorkoli
obračam, boste pri ljubezni, se pravi, hkrati spreminjate, okužujete, prebujate ljubezen v
vaših kosih. In v vaših kosih so ti drobni kristalčki, kateri se aktivirajo in oddajajo signal.
Tako, da vzemite to kot res veličastno delo, zato ste zelo zelo pomembni. Ne spreminjate
sebe, vendar tudi svet okoli sebe.
Vendar, to ne pomeni, da greste programirati tisto, kar je okoli, ker ni vaše. Vi sestavljate
sebe, ljubite sebe, spreminjate sebe. Hkrati se enako dogaja tako tukaj kot v deležih,
razpršenih energijah. In to je tisto, kjer je svet na koncu lahko tudi lepši in bolj popolnejši.
Zato Bi Jaz nekako prišepnil takole:
Zaključimo na tej točki ljubezni. V prihodnjemu druženju se Bomo dotaknili ljubezni naprej.
Ljubezni do istospolnega partnerja. Ljubezni do drugačnih od vas. Morda do tistih, kateri
imajo v materialnosti spola oba. Morda do tistih, kateri imajo v ženskemu polu ali v
ženskemu telesu prebujeno moško energijo.
Se pravi, nadaljevali Bomo tematiko ljubezni, da boste razumeli popolno ljubezen, popolno
predajo in popolno sestavljanko vsegá.
Ker vas imamo radi, ker vas ljubimo in spoštujemo, vam želimo še naprej en res lep in sončen
dan.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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