KAKO ŽIVETI
Vodi: Lana Praner, Ptuj, 29. julija 2016
Samo še trenutek prosim.
Solutu...
Samo še malo prosim.
Takole. Na srčna dobrodošlica vsem Vladnim, katere Sem Jaz osebno in zasebno povabil v
sodelovanje in v čaščenje nečesa, kar je skupek vsegá kot dobrodošlica za današnji dan. Za
vse, kar Bomo danes opevali in nekako razkrivali, so Oni Tisti, kateri v Vladnih vrhovih,
različnih področij, dejansko tudi sestankujejo, modrujejo, odločajo in postavljajo vse tako, da
je pošteno za vse in za vsakogar.
To so vsi Tisti, katerih jih dandanes ne Bom opeval, vendar jih je mnogo takšnih, kateri
sodelujejo z različnimi fizičnimi civilizacijami. Med njimi je tudi človeška vrsta.
Eni izmed vodilnih prebivalcev, prišlekov in nekako najnižja, po Mojem in Moja ponižna
zahvala za odziv na Vaše odzivanje, je pravzaprav svet Pieršuns. To je svet planetarnega
ozvezdja, kot bi mu pri Nas dejali Modrost.
Zemeljski svet prenaša mnogo vsegá, kar Bomo danes odkrivali in razkrivali. Iz tega planeta,
najvišjega Modrega razkrivanja, Bom nekako, res preprosto opeval, je Vladar Kirs prvič z
Nami v sodelovanju.
Jarsara.
V Našemu svetu se pač dogaja dobrodošlica, tako, da Bom za trenutek majčkeno počakal.
Jasa.
Žal, vi tega ne vidite, vendar, lahko vam prišepnem, da ljudstvo nekako kriči in nekako poje
hvalnico in zahvalnico vsem tem Mojstrom, kateri so dandanes v sodelovanju z Nami in v
bodoče se bodo znova in znova odzivali, tako Mi ravnokar pravijo ali dopolnjujejo Mojo
besedo.
Ponižna zahvala vsem vam, kateri ste se odzvali na Naše povabilo.
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Sem dobil to čast, da Bom sodeloval tudi z vami.
Že kar nekaj časa Me ni bilo v sodelovanju v vaših postavitvah, vsaj ne v
takšni postavitvi, kot so Me danes postavili. Moje imenovanje je tako zelo
preprosto – le Jahvet Jahvarjunski.
Tako Bom dejal. Višje titule ali kaj več pa ne želim niti opevati.
Kdo pravzaprav v prvobitu Sem, da zmorem in smem povabiti vse te, kateri so in ste danes ali
dandanašnji čas – malce težje je prevajati iz Ozvezdnega jezika. Trenutno teče preko 892
jezikov, v prevodu skozi Mojo cev. Tako, da moram biti kar dobro sfokusiran, da prevajam in
da nekako poslušam vse Tiste, kateri so naslonjeni na Mene. Kaj več ni pomembno.
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Tematika, katera je danes postavljena, je sila zanimiva za vse civilizacije, ne le za vašo, katera
je tukaj podana.
Razkritje, kako preživeti, kako obstati preko tega dne, preko naslednjega dne? Kako
pravzaprav postaviti enoto kot neko celoto, bo to nekaj, kar vam zna priti prav. Predvsem
človeški vrsti.
Žal, Moram opevati, da človeška vrsta je skorajda ena najbolj nerazvitih življenjskih
civilizacij izmed vseh civilizacij. Žal, se opevate in štejete mnogo več kot pa ste nekako
dosegli v razvoju vsegá. Preprosto, Moram biti iskren le zato, ker se ne poznate. Le zato, ker
se ne poslušate. Le zato, ker modrujete po svoje. In se vedno obračate, da drugi razmišljajo v
vaše dobro. Tako pač je. Dokler si sami ne boste zaupali, dokler sami ne boste upali postaviti,
si odpreti oči, pogledati v površje vsegá, boste ostajali za večnost večnosti prikovani, ujeti kot
na nekakšni vrvici.
POPEK, POPKOVNI PREDEL
Popkovnica ali popkovni predel je pravzaprav predel, na katero ste ujeti vsi.

Materija je tista, katera prenaša nekako prav popkovni predel, preko katerega je vpeta duša
človekovega razvoja.
Marsikdo bi dejal, da je najvišja modrost v vašemu možganu. Zopet drugi pravi ali opeva, da
je najvišja modrost vsegá v vašemu malemu možganu. Zopet tretji bi opeval, da je morda
najvišja modrost vrelina ljubezni in ljubečnosti srca.
Srce ali ljubezen je res najvišja energija vsegá, kar zmore transformirati, preoblikovati –
pomnite in zapomnite si to – vsakogar!
Še najhujšega nasprotnika zmore ljubezen preoblikovati.
Vendar, najvišja modrost je povezava češarike in popkovnega predela.
Popek imate tako zelo simpatičen, ljubek. Nekateri ga imate malce vdrtega, nekateri malce
izoblikovanega, izbočenega. Vendar, če dobro pogledate, ali takšen popek ali drugačen
popek, vidite, da je nekako rahlo še vedno spiralasto ovit.
Če bi spiralo dobro pogledali in bi na popkovnemu delu pogledali morda z neko tanko
cevčico, bi zapazili, da bi našli v samemu popkovnemu delu nekakšen center ali nekako
najglobljo točko.
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In če bi po popku rahlo iskali, morda s paličico z vato ali kaj podobnega, bi dejansko našli
košček ali kotiček, kateri je najbolj občutljiv na tresljaje, na vibracijo, na dotik, na nežnost, na
sovraštvo – na vse, kot je povezava nekakšnih čustev.
Na ta del se točno dva
prsta, pazite to, nad
popkom – se pravi, popek
in dva prsta nad popkom,
se nahaja prerez.

Prav na temu predelu je prerez nekakšne točkovne delne
enote, ali prostora ali časa, kateri je za vas najbolj zanimiv.

Ko vi spite, ko vi nekako preko dneva, tedna ali noči,
ponoči trdno zaspite, prehajate navzven prav preko tega
dela. Ne izstopate skozi popek. Ne izstopate skozi pleksus,
ampak se najprej izlijete prav dva popka nad prstom (op.
dva prsta nad popkom), se pravi, kjer imam označeno, se
pravi, je ta prerez.
To je tako, kot bi olje nalili na površini nekakšne vode. Olje ostane na površju.
In točno to je prerez, kjer duša
dejansko prične najprej izstopati na
površje. Izstopa prav iz tega predela.
Kot bi odprla svojo rano ali svojo
razpokanino.

Saj poznate!
Telo je razrezano na več smeri – sprednji, zadnji ali hrbtni prerez in oba bočna prereza so
glavni prerezi, skozi katere lahko vidite zasnovnika iz vse smeri.
Nikoli se niste spraševali, zakaj imate prereze?
Morda pa zato, da Mi lahko pokukamo v notranjost, da vidimo, kaj se godi z zasnovnikom.
ZASNOVNIK
Zasnovnika poznate, a Bom poudaril.
Zasnovnik je zadnja živeča energija. To ste vi. Tisti, kateri ste dandanes tukaj živi, gibljivi in
v nekakšnemu gibljivemu, trdnemu stanju.
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Ta zasnovnik je povezan v pleksusnemu predelu. Veste. Spi v
pleksusnemu predelu.

In pazite to!
Njegova nit je vpeta po spodnji delni enoti kot njegova prana,
najprej skozi ta prerez in potem v popkovni predel.

Njegova nit, tako kot bi dejali, da bi nekako, hm, kako bi to opeval, da si boste lažje
predstavljali?
Si predstavljate?
Imate noge. Noge imate trdno skupaj zraščene. Ko bi noge rahlo razmaknili, bi dobili
nekakšno prosojno membrano. Ta prosojna membrana se na koncu stiska in je nekako tako
kot nekakšen en lijak. Ta lijak je nekako na najnižji točki povlečen in se razteza kot nekakšna
nit. Tako je zasnovnik po spodnjemu delu, pazite to!, v zemeljski eter vpet prav čez ta prerez
popkovnega dela v globino samega popka.
KAJ SE DOGAJA S TELESOM, KO ZASPI?
Ko zvečer zaspite, najprej zadiha in se odpre ta energija
prav na temu delu. Šele potem, tik za tem ali hipec za tem
se prične odpirati prerez, vse do, različno pri vsakemu
posamezniku – običajno do grlenega predela, potem do
čelnega predela in vse do vrha kronskega predela.

Telo se razpre. Kot bi izdahnili. In telo izdahne. Ustavi se skorajda srčni utrip. Popolnoma
se umirite ali spravljate dih čisto čisto na golo mirovanje. Mnogokrat preko noči telo
spravite skorajda v mrtvo stanje, ravno zaradi tegá, ko se ta energija razpre.
Takrat prične polzeti na površje duša. Duša materije ali notranjega dela.
PRVA DUŠA – SIVA DUŠA ALI SIVA SILHUETA
Pazite to!
Poznate tri duše: duša, katera je v notranjosti – ta siva silhueta, katera prva pobegne in se
skrije in razkrije dosti kasneje, je tista, kjer nastopi takozvana fizična smrt. To poznate.
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Čeprav smrti ni. Vse je le sprememba gibanja energij. A uporabljam izraze in prevode na
vaših stopnjah razumevanja in doumevanja.
Ko se ta energija notranjosti prične odpirati, ta siva energija ali siva
duša najprej prične polzeti proti zunanjosti te membrane.

DRUGA DUŠA JE TELESNA DUŠA
Takrat se ji prične pridruževati druga duša. To je ta telesna duša.
Telesna duša je običajno razpeta pod kožo, tik pod kožo in
ovija celotno telo. Mi ji pravimo telesna duša.
Ta duša je tista, katera se napihne kot balon in se odpre.

Pazite to!
Ta duša, druga duša je obrnjena naokrog, kot bi gledala v vaše materično telo. Si
predstavljate? Obraz na obraz.
Moje telo je tako kot je. Njeno telo je obrnjeno v obratni smeri in
spi tako, kot bi njeno lasišče prekrivalo moj obraz.
Razumete to? Vidim, da mi sledite.

Ta energija je tista, katera ob določenemu momentu sebe prebudi.
Preko dneva ta druga duša ali telesna duša trdno spi. Ko pa telo počasi spravijo, ne spravite,
spravijo v fazo mirovanja ali spanja, pa ta duša najprej pogleda navzven.
Z hrbtiščem se razpne in za seboj, ko vdahne (vdahne), pride na površje – ritensko polzi
navzven in z vdahom ali prebuditvijo, pazite to!, za seboj pritisne ali prislonjeno na
vakuumu povleče ven to sivo dušo.
To je dušo, katero poznate. Katero vsi opevate. Vsi veste vse o njej. Vsi veste v popolnosti
kako, kaj, zakaj. Zato jo zmorete opisovati, opevati, delati z njo kar želite. V resnici pa
poznate nič od nič ali skorajda nič.
Veste, da je to nekaj, kar shranjuje spomine. Veste, da je to nekaj, kar spi, dokler ste pač živi.
Potem pridete na površje, odpolzite, pobegnete nekam, ne veste kam, kaj se dogaja. Morda
veste? Običajno nič ne veste, pa veste! In tako ste pač ujetniki.
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In ponoči, ko spite in ko sanjate, imate zunaj dve duši. Torej, telesno dušo, katera z
vdahom prebuditve in nočnega bedenja za seboj povleče to sivo dušo. Zanimivo!
In zunaj imate dve duši, kateri dobesedno lebdita, ali sedita ali stojita, zavisi od situacije,
na fizični materiji. To pomeni, da je telo v fazi smrti. In zakaj bi se bali smrti, če vsako noč
gledate in zrete smrti v oči?
Zanimivo! Pa tako zelo se bojite! Pa samo zaspite in vsak dan je novi dan. Zapomnite si to!
Ko ti dve duši sta zunaj, če je potrebno, se prebudi tudi tretja duša. Ta duša se prebuja ob
točno določenemu času.
Vendar, sedaj se dotaknimo bistva!
Vi kot zasnovniki ste torej znotraj, v jedru materije. Nič ne veste, kaj se dogaja. Zakaj telo
zaspi? Kdo misli? Kdo ve, zakaj telo zaspi? Samo ne prišepnite, da je utrujeno. Ne!
Telo zaspi v momentu, ko zaspi zasnovnik. Ko zaspite vi. Najprej zaspite vi kot zasnovna
energija in vi potem počasi izpraznete energijo in jo umirite.
Okoli vas se energija vrtinči toliko časa, dokler se ne izprazni neki meh. Meh pa je prostor
telesa. In zato tisti, kateri imajo višek energije – morda ljubezenske, morda jezljive, morda
seksualne – kakršnekoli, ali pa morda nervozne, skrbne ali drugačne energije, se pravi, se
ta energija suče okoli zasnovnika. Ne okoli uma ali razuma, ampak okoli zasnovnika.
In dokler se ta energija suče okoli njega, zasnovnik ne more zaspati in imate nemir.
In pazite to!
Zasnovnik se prične premikati in premetavati v notranjosti, kot da bi iskal svojo pozo
svojega položaja. In ker se ta ničvredni barabinček premika, telo ne more spati, se
enakopravno premika z njim telo.
Ste kdaj zapazili to? Ste kdaj morda opazovali to? Potem pričnite opazovati.
Skozi to boste dojeli, da sami sebi lahko olajšate položaj spanja in mirovanja ali pa preprosto
lahko cele noči preplešete po postelji.
Ko ta zasnovnik zaspi, se duša prvič prebudi. Ne prva. Prvič!
To pomeni, da takrat, ta telesna duša in ta notranja duša, siva duša – to je
ta, imenovali jo Bomo prva duša, da, bo lažje v prevodu. Se pravi, prva duša
je ta sivo srebrna duša. Se pravi, to je ta energija, katera se prebudi v
popolnosti, ko zasnovnik zaspi.
Ko se ona popolnoma prebudi, vdahne ali se zbudi tudi ta telesna duša, druga duša, se
pravi, in takrat se prične premik in naenkrat prideta na površje.
Takrat se večino časa, nekaj minutk vašega časa, vzameta za pogovor. Vendar se ne
pogovarjata tako kot bi se pogovarjali, na primer midva sedajle tako, na štiri oči.
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Ampak, telesna duša je vedno tako na levi strani. Se pravi, telo spi v
vodoravni strani in na levi strani običajno sedi ali lebdi ta prosojna
energija.

Nasproti nje je siva energija in se povezujeta, pazite to!, ne z
umom in razumom, kot bi vsi, vidim tukaj, skorajda pomislili, če
bi vas povprašali.
Ampak, tako kot poznate, duša je prah. Duša je dejansko tako,
kot bi prah vzdignili in ga zavrtinčili. Zvok jo drži skupaj.

Ne misel. Ampak zvok. Zvok pa je frekvenca. Frekvenca pa obdrži energijo uma ali spomina
skupaj. Nič drugega. Zvok. Zato tisti, kateri mislijo drugače, vam moram, žal, opevati, da ste
v zmoti.
Če zvok spremenite, se spremeni oblika duše, oblika energije in lahko izpuščate spomine.
Tako, da boste malce več vedeli o nekih energijah, katere so v vašemu telesu. In prav je, da
veste.
Torej, zvok drži eno silhueto. Drugi zvok ali vibracija drži drugo silhueto. Medsebojno se
prah ene in druge medsebojno povezujeta. Tako, kot bi dejali, kakšen atomček ali pa morda
sestavljenka.
Opevajmo tako – prah na prah, prašina na prašino, bo lažje, da, se medsebojno poveže z
energijo kot las.
Si predstavljate?
Prah – prah in las. Energija se medsebojno poveže. Tako se združita in
predajata spomine. Tako komunicirata.

In ko nekaj dorečeta in ko pregledata – pazite to!, tok dneva, kako ste ga VI kot zasnovniki
izživeli, ne oni. Oni imajo ustvarjen spomin, ker je davnina živa, sta najprej onadva ali ti dve
duši, vsi ti prašni delčki se medsebojno povežejo in pregledujejo in si izmenjavajo tok dneva.
Pregledujejo in pretehtajo, v pičlih nekaj svetlobnih sijajnih stotinkah, ali tisočinkah ali
milijoninkah.
Pravzaprav bi težko primerjal naš čas z vašim časom, ker je žal, tudi vaš čas najbolj ujeti in
najbolj obteženi čas, na katerega lahko zelo hitro vplivate vi sami, da se hitreje giba ali pa
počasneje. Simpatično!
Edini imate še to opcijo. Zato se tudi čas hitreje premika, kar se nekako tudi krajša tok dneva
in še marsikaj drugega, na kar imate vpliv tudi vi sami.
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Ampak, vrnimo se nazaj.
Prašni delčki se medsebojno povežejo, medsebojno pretehtajo in največ dnevnega
spomina ima siva energija.
Ta preda, kaj ste vi kot zasnovniki storili, kaj ste vi kot zasnovniki čutili, kaj ste vi kot
zasnovniki spregovorili, kaj ste vi kot zasnovniki morda postorili napačnega, grenkega,
netočnega, neiskrenega, nekorektnega, nepoštenega morda v nivojih, kjer ste prizadeli
drugega ali si celo prilastili kaj, kar ni bilo vašega.
Ampak, če si prilastite nekaj, kar ni vašega in nihče ne trpi zaradi tegá, še vedno niste tako
kaznovani, da ne boste mislili. Ampak se pri tehtanju zgodi tako, da ob priliki zgubite vi
dvakrat več kot ste izmaknili. Tako se pretehta in se izravna ta energija.
Tako, da vi, kateri ste zadnji živeči, imate mogočen vpliv vsak dan, vsako noč, da lahko
predajate, kaj ste novega naredili ali postorili.
Pazite to!
Ko siva duša odda, kaj ste vi kot zasnovniki naredili ali postorili, mu prašina drugega dela
telesa vrača informacijo nazaj – kaj so oni preko noči naredili, pazite to!, da bi vas izurili,
izoblikovali ali izučili.
Torej, kar vi kot zasnovniki preko dneva naredite, dajete ali podajate, delite ali razdelite,
samo tisti delež se tehta za to, kaj bodo oni vam znova naredili.
Dobro Me poslušajte!
To pomeni, da morate najprej ugotoviti, koliko minutk časa ali trenutkov ste vi sploh budni
ali živi tekom dneva.
Hm. To pa je umetnost!
Kako vedeti, kdo ste? Preprosto!
Ko se vi pričnete spraševati in to poslušamo večkrat dnevno, večkrat letno, večkrat v
tisočletjih, milijonskih letih ali bilijonskih letih ali svetlobnih letih, takšnih ali drugačnih, je
vedno znova pritoževanje: »Kaj naj naredim? Nisem več tako živ. Nisem več razigran. Nič več
se ne smejem. Postajam turoben. Ne nasmejan.«
Godrnjate. Usihate. Ne smejete se, ampak zavistno gledate k sosedu, kaj ima. Morda k
sosedi, kakšne nogice ima? Pač, gledate drugje.
Kaj vi mislite, da ste to vi, kot zadnji živeči? Nikakor ne!
Vidite, ko ste vi na površju, ste v momentu hvaležnosti.
NALOGA – PRIČNITE SE ZAVESTNO OPAZOVATI
Vam Bom dal nalogo!
Ves čas tekom dneva, večera ali noči se pričnite zavestno opazovati.
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V nekih momentih, ko morda, dobro sledite!, vidite malega otročka, vam poskoči energija,
se radostite, se razigrano nasmejite in se spomnite tistega momenta. In iz vas privre nekaj
na dlan, na dan, na površje. Pričnete cepetati in se igrati. Postajate igrivi. Iskreni. No, če ste
le tisti, ta pravi?
Nato ta energija zažari in potem znova ponikne.
Ali se vam je kdaj to zgodilo?
Morda vam je zaigralo srce in ste se razveselili nekega uspeha in ste zajokali?
Kdo misli, da to proizvaja? Kdo oddaja signale čustev? Ne srce, ampak zasnovna energija.
Kar pomeni, da nobena zasnovna energija ni okužena z energijo zlobe, ampak je zasnovna
energija edina energija, katera je podana v popolnosti.
Nahaja se v tej žlički. V tej
žličkasti enoti.
Zasnovnik je mali, tako, kot
imate noht ali pa izrastek
nohta. Višek nohta je znotraj, v
sredinski energiji.
Ko se porodite, ste tako majceni, kot bi las navili v kroglico. En las, si predstavljate?, katerega
posukate in zvijete. Nastane kroglica. Jo daste v sredino ali v središče pleksusa, prav v
središče pleksusa in tam dobite zasnovnika.
Dejanja pa vas pričnejo večati.
Ampak, večajo le dejanja modrosti, čutnosti, srčnosti, iskrenosti, igrivosti, predanosti,
podpornosti, vztrajnosti, podanosti vzpodbud, pomoči, pohvali, dotiku, objemu, tolažbi…
Naštevam vam lahko do jutra ali do jutranjih dni. Toliko je tegá!
Samo tisto, kar je v skladu z Božjo Ljubeznijo, kar v prvobitu ste bili, to vpliva na zasnovno
energijo zasnovnika, da prične rasti.
Hm. Ne povezave. Ne dela, kjer se vi pri meditacijah odpirate in razpirate, ampak vaša
dejanja.
In, če bi Jaz sedaj vstal in nekoga pobožal ali ga objel, ga lahko objamem dokaj iskreno. Pa ne
boste vedeli, ali Sem bil popolnoma iskren ali ne? No, v naših svetovih vemó. Ampak vi
zagotovo ne bi vedeli.
Kadar pa Mene v objemu oblije znoj sreče, Mi privrejo solze na oči, Me oblije ljubeča, topla
topna energija, pa to v stotinki sijaja poveča zasnovnika. Zakaj?
Ker točno to ste vi.
Sedaj pa tokom dneva v življenju opazujte in sebe gradite po teh načelih!
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Ko ta mala pikica v središču prične dobivati hrano, ona raste,
tako kot rastete vi po telesni strukturi. Ko ste dovolj veliki, ta
ovojnica ali njegova avra poči, ker postajate vedno modrejši.

Jaz verjamem in verujem v vas, da ste vsi lahko tako veliki, da poči ovojnica in se pričnete
pretakati po telesu, se gibati po telesu, kar pomeni, da ste dovolj modri in veliki, da
spoznavate svoje telo ali svojo hišo.
Ko pa ste tako orjaško veliki, pa boste lahko prešli in sedeli morda na svoji lastni rami. Takrat
šele se boste pričeli spogledovati s telesno dušo, katera vas bo spoštljivo sprejemala in vam
podajala različne preizkušnje.
PREIZKUŠNJE POSTAVLJAJO PREIZKUŠEVALCI
Preizkušnje pa postavljajo preizkuševalci, dragi moji.
In poglejte. Kar vi tokom dneva prespite in vegetirate, niste nič kaj veliko naredili. Zakaj?
Ker tokom dneva vsi drugi pridejo na površje, vsi drugi, kateri so v davnini že živeli in skozi to
življenje popravljajo zapise spominov. Oni se gradijo. Oni zaključujejo. Ko so dovolj opravili
svoje naloge, spremenili zapise, kar so jih imeli za pokrpati ali za spremeniti. Saj veste, če
boste koga pretepli, stepli in zmaličili, vas bo ta morda zasovražil, boste morali iti v novo
rojstvo. Tako pač je!
Če pa vam tisti nekdo oprosti, odpusti in ga to ni preveč prizadelo in mu uničevalo njegovega
življenja, pa ne boste šli zaradi tegá v ponovno rojstvo, ampak boste imeli morda samo
poduk. Takšni spomini se medsebojno znova in znova, skozi vsako življenje, postavljajo na
površje.
Sedaj prihaja najboljše!
Ker vi spite in skorajda nikoli ne usmerjate pozornosti na to, da bi opazili sami sebe ali kot
zasnovnika postavili na površje, da bi se morda malce »prekomolčkal«, ker se vsi radi
komolčkate, zakaj se ne bi tudi zasnovnik, vsaj v pravemu pomenu?, pomeni, da dajte – vsaj
tukaj bodite komolčkarji. Pričnite opazovati! In ko boste videli, ko boste hoteli pristopiti k
nekomu in ga, na primer, objeti, se spomnite na to – kako in s kakšno energijo ga bom
objel? Pristopite in ga objamite. In opazujte, kaj se zgodi?
Če se ne zgodi nič, se pravi, niste naredili nič.
Stopite korak nazaj. Malce pocepetajte, se razigrajte. Znova pristopite in se znova
objamite.
Boste videli – energija bo boljša! A najboljša bo, če se bosta nasmehnila, zacepetala,
stopila nazaj, pocepetala in si stekla v objem, se objela in se razigrala.
In v trenutku se bo energija drugače zasukala.
In zasnovnik pride na površje. Takrat se boste pričeli smejati. Razigrano se boste smejali in
razigrano se boste objeli. In to je moment, katerega boste dodali zasnovniku.
To naj vam bo naloga!
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Primer: Tako delajte, ko boste morda nesli krožnik juhe nekomu pred obličje. In če ne bo
opazil in vas pogledal, vzemite juho nazaj in ga odnesite. Naj vas pogleda!
Naj vam reče, opeva, karkoli – držite se pokončno. Ga pogledate. Mu znova prinesete nazaj.
Če bo prijel juho, jo bosta vlekla. Ampak, morda se bosta popekla? A ga boste počasi izurili.
Naj vas pogleda. Naj se vam zahvali. Tako se boste igrali. Tako boste skozi igro prevzgajali –
morda moža, če je siten in tečen. Se bo pač malo popekel. A se bo prevzgojil.
V naslednjemu dnevu vas bo morda nezaupljivo pogledal in vas bo že gledal, ker se bo bal, da
mu boste kaj odnesli.
V tretjemu dnevu bo že vstal in vam bo pomagal. Morda bo podal svoje roke v bližino, da bo
on sam sebi ponesel krožnik. Vse se dá!
In počasi se boste skozi igro zbližali, povezovali, igrali in zasnovnika nahranjevali.
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Ravno zato, da vi sami dobite vpliv na fizično telo.
Ko sta dve duši zunaj in sedita, se s prašino povezujeta, si predajate spomine, nočna duša
ugotovi, kaj je bilo preko dneva vse napák postavljeno, pa vi kot zasnovniki sploh niste bili
krivi. Ampak vsi drugi preko življenja vse očistijo. Vi mali pa ostajate mali, nepomembni,
neopazni. Ubogi jaz, kateri ne ve, da živi, pa živi!
Se pravi, to pomeni, da vas duša teme ali dneva, noči, v skupnemu sodelovanju pelje v fazo
trpljenja toliko časa, da se vi zbudite in pričnete razmišljati: »Kdo pa sem jaz, da me bodo
takole hecali?! Le kaj jaz delam tukaj, da me eni tam Zgoooraj pikajo? Le kaj se dogaja
Zgoraj, da so oni tam Zgoraj čisto zanič?«
Saj poznate te zgodbice!
Vedno znova so krivi drugi. Vedno znova so krivi Tisti Zgoraj. Če ne Bog, pa Tisti, kateri vas
vodijo, pa čeprav nič ne vedó, zakaj vas vodijo, ker sploh ne pridejo do točke, da bi vas vodili.
So krivi tisti tam spodaj. So krivi sosedje. So krivi lepi, drugi in »onakvi« – taki in drugačni.
Samo vi niste krivi!
Pa točno vi ste tisti, kateri ste premalo budni.
Če bi bili več budni, bi imeli več vpliva na to, da bi opazovali tok dogodkov. Če vi sprostite
zasnovnika, pričnete opazovati tok dneva.
In ker vas učimo, da se spomnete, nič drugega, nobene filozofije vašega časa ne ustvarjamo,
ampak vas samo spomnemo. Potem pa vi delate, kar pač delate. Nekateri delate. Nekateri
pač ne delate. Nekateri spite. Nekateri pa hodite in govorite.
Pazite to!
Ko boste vi prehajali v fazo trpljenja in ko vi pričnete iskati žrtve in krivce v drugih, da je
vam hudo, vi šele prehajate v fazo, da se boste obrnili v sebe in pričeli gledati in nekaj
migati, ali delati ali obračati energije naokoli, da boste pričeli spreminjati življenje.
Nič prej! Prej ste lepo naslonjeni v svojem sedalu. Bi namakali nožice. Bi se sončili. Bi uživali
na soncu in čakali, dokler sonce ne pade z neba. Takšni ste! A le zato, ker morda iz
nevednosti, neukosti ali obupa, bede, nemoči dajete priložnost vsem drugim bitjem, kateri
lahko zaključujejo svoje faze zgrešenih davninskih spominov.
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Kdo je torej kriv?
Tisti, kateri so v davnini že živeli in so ustvarjali proces nečesa, kar je vam v sedanjosti veliko
breme.
Kako je mogoče, da vi kot zasnovniki potem prehajate v fazo, da za njih živite?
Zato, ker se ne znajdete.
NALOGA – JUTRANJI POGLED V OČI
Koliko vas je, no, nekaj vas je, kateri se pogledate v ogledalo zjutraj, ko vstanete in
opazujete svoje oči?
Neumno se gledate in si mislite: »Star sem. Grd sem. Siv sem. Ha, ha, upadel sem. Oooo,
premalo makeup-a.«
Vse drugo gledate na obrazu – ne gledate pa v oči.
Mi smo vam dali nalogo – zjutraj, ko vstanete, ko ste še čisto zaspani – ne glejte svoje lepote,
ker vaša lepota je popolna lepota. Ste res lepi in krasni. Včasih malce čudaški, a le zaradi
neukosti. In tudi ta neukost bo šla proč in bo prešla v ukost in učljivost.
Pričnite se gledati v sredino oči, kot bi hoteli iz notranjosti sebi pogledati v globino. Si
predstavljate – ne gledate fizično oči, lahko tudi si jih občudujete, da boste videli, kakšne
pikice, okraske, sončnice in še kaj lepega in božanskega imate na svojih očeh.
Glejte skozi njih, kot bi hoteli pogledati skozi materijo. Prav tako, v prosojnost.
Dajte. Delajte to. Skozi prosojnost boste sami
sebe našli.
Našli boste nekaj, kar je zapeto izza oči. Tisti
nekdo, kateri vas gleda izza oči, ne skozi oči,
ampak izza oči. Zato Smo dejali, da glejte v oči,
da si boste prebudili to energijo in da boste
skozi to zmogli videti nekaj, kar vi rabite.
Dajte vsaj teden dni. Glejte si v oči zjutraj, ko se vstane.
Takrat so še vse energije gibljive in mehke in vodljive. Takrat boste morda videli, da se vam
nekdo nasmehne, da se morda nekdo grdo obrača proč. Morda gleda drugače. Morda boste
videli, da ste podobni mami ali očetu, pa boste dejali: »Ojoj, saj sem ista mama. Saj sem isti
ata.«
Ne obremenjujte se. To so njihovi deleži v vas.
Ko pa pridete na površje vi sami, pa dobesedno v trenutku,
ko se boste našli, bo ta zasnovna energija, tako kot
vibrirna gmota, prav tako kot silhueta, pride dobesedno
kot val navzgor pred oči in se razlije preko telesa. Energija
se vpne na bradavice in se zlije v podkožje, prav dva prsta
nad popkom, na ta oljnati predel.
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Takrat vi zaznate harmonijo, veselje, srečo in dobro si vtrite v spomin tisti moment. TO STE
VI.
In preko dneva se boste naučili najti sami sebe, ker dobite eno osnovo.
Ko boste dojeli, kako malo pridete na površje, boste ugotovili, le zato, ker niste aktivni. A
življenje gre mimo.
Lepo je, da poskrbite za druge. Ampak malo pa lahko poskrbite tudi za sebe.
Zakaj vam to poudarjam?
Ko vi pridete na površje, takrat se vam odpre Nebo.
Kako to mislimo? Zelo preprosto!
Ker se vi vradostite, iz vas prične sevati energija. Kot val. Prav tukaj,
izpod tega dela te oljnate površine, pride val energije točno tako navzgor
in vas prelije. Šele nato se zlije rahlo navzdol proti medeničnemu dnu.

Takrat imate občutek, da kar cvilite, da skačete in se radostite. Prav to je tisto, kar morate
večkrat obračati, pospešeno iskati in podajati in hraniti. To je tako, kot, hm, vaša najbolj –
ne Bom dejal ničesar – neki Pokemončki, katere vi nabirate. Če ne vi, pa vaši otroci, ali
sosedje ali vaše drage. Tako nekako bi Jaz dejal, da vi pobirajte in nabirajte svoje točke
dneva.
Zakaj?
Ker takrat, ko se vi radostite, oddate signal, frekvenco valovanja, katera
vam valovi od približno popkovnega dela, do prsnega dela.

Valovi takole na široko, nato se zoža v
obliki obraza in se razširi.
Nastane
nekakšen
lijak,
odboj,
frekvenca.

Vibracija je spiralasto zavita in navita. Nastane energija ali frekvenca odzivanja ali odboja.
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Ker vi oddate to frekvenco, se takoj na to pripne srčno polje, srčno
polje zasnovnika, srčnega srca.

Torej, srce je ena energija. Zasnovnik je druga energija.
Vmes imate pač fazo združevanja. In srce se združi ali srčna energija se
združi z zasnovnikom in odda širino signala.

RAZTEZANJE SRČNE ENERGIJE
Kaj Smo vas učili?
Ko aktivirate srčno polje, se polje razteza in širi v neskončnosti.
A vedno nekako približno v končnosti.

Takrat postanete odbojni signal za Nebesa, za Nebeške energije, za Višje strukture ali pa za
tiste, kateri vas vodijo preko tega dne.
Preko dneva vsakega posameznika vodi svoja skupina.
Gremo korak dalje!
Torej, ko se srčna energija razteza, postane membrana. Membrana srčnosti od srčnega
odboja, se odbija frekvenca le navzgor. Širša, daljša je raztezna enota, višja je frekvenca
bitij, do katerih prehaja vaša energija.
Ne razmišljajte tako!
Ne razmišljajte, da se boste zavestno usedli in meditirali in odpirali to polje! Vi morate
sami priti in postati ta harmonija.
Dovolj bo, da le pomislite na to, da se odpre ta srčna energija. Ampak, v življenju morate
to še živeti.
Žal, vidim vaše misli, zato vas dopolnjujem, da boste pozorni na to, da boste postali ljubezen
in harmonija.
Gremo stopnjo dalje.
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Torej, ko ustvarite to energijo, se odbojna faza OD ZASNOVNIKA odbije navzgor. Takrat
šele pridete do svojega teama.
Med vami, dva, trije so prišli večkrat v zaporedju do tega frekventnega vala. A so se ga tudi
zavedali. A premalo je tega.
Torej, srčna energija naredi kanal ali ta pleksusna združitev naredi kanal. Ta se razteza, ker
je vpeta na zasnovnika. Ker je signal zasnovnika bil oddan, se naredi prehod in vi
zavibrirate na materiji.
Postanete srečni. Vas preliva energija – energija sreče, harmonije, odskoka, poskoka.
Hm, vi sami prelivate telo, da postanete srečni. In čuti se energija migetanja. In kar vriskate
od tegá.
No, kolikokrat ste srečni?
Ne govorite na to, da imate kupe položnic in tečne šefe in tečne žene doma ali tečne može.
Ne, ne. Tega ne govorite! Niti ne razmišljajte!
Ne iščite izgovorov, zakaj NE! Iščite podane smeri, zakaj DA!
Ko vi kot zasnovniki oddate ta signal, šele pridete do ekipe, do Bitij Svetlobe, kateri vam
polepšajo dan. Takrat se dogajajo čudeži realiziranosti vaših sanj.
SPOMINI SANJ ALI SANJARJENJA – ODPIRANJE KANALA
Vi imate želje, hrepenenja, sanje, momente, utrinke, kot tisto nekaj, kot od otroških dni
navzgor. Bolj, ko so materični in bolj, ko so otroški, bolj so v globini.
Shranjujejo se nekako tako pri kolenčnemu delu,
prav nekako vzporedno se nekako giba ta energija
spomina, kar se tiče vaših sanj ali sanjarjenja.
Vpeta je tako, v prerez, na levi strani kolena.
Ampak po zunanji strani kolena.
Tam so vam spomini.
Ko vi odprete energijo, ta Bitja Zgoraj obsijejo spodaj in vam v hvaležnosti in v vzpodbudo
podajo nekaj, kar ste si morda želeli, zahrepeneli, da ste lahko dobili, kar ste si morda
želeli.
Hm. Točno to Bom dejal. Primer. Uf, ta bo vroča! Vidim že odziv. Dobro. Ampak ga Bom
uporabil. Nekateri se že smejejo nad Menoj, ker bodo več kot polovica popadali.
Naša Mala Lana je bila mala deklica. Gledala je knjigo Titota. Bom šel prav na njega. Saj vem,
ne bi smel, ampak Bom.
Deklica je gledala grob. Mnogo cvetja. In Njena želja je bila obiskati ta grob. Razmišljala je,
kdaj bo Ona nahranila toliko denarja, kakšen bo moral biti tisti šparovc, »prešič«, kot mu je
pravila, da bo poln, da bo lahko plačala sebi karto. Ni razmišljala o prevozu, ampak o karti.
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To se ji ni realiziralo, vendar je bilo večkrat v zaporedju opaženo Njeno sanjarjenje. Zanimivo!
Hm, kar grob! Tipično Njeno!
In kaj se zgodi?
Ko zasnovna energija v določenemu momentu iskreno zažari, odpre kanal, ji tisti od
zasnovnikov pošljejo in realizirajo Njene sanje.
Tako je v letošnjemu letu končno realizirala svoje sanje in čisto nepričakovano in neplansko.
Deklica je jokala od hvaležnosti, ker se je spomnila vsegá.
Ta bitja, zasnovna bitja iz tega življenja, katera so izbrana za vodstvo, so Ji košček od
Njenih sestavljank realizirala ali izpeljala. Koščki sanj so se realizirali. Košček za koščkom.
Deklica je kar opazovala. Deklica? Dobro – Dekle. Sedaj je že Dekle. Ženska. Je opazovala in
se čudila. Dva dni je jokala od hvaležnosti, ker je vedela, da Ji realiziramoooo, pazite to –
realiziramo in peljemo Njene sanje v zaključna stanja.
Simpatično – zato, ker ni bila pozorna na to, ker je bilo Njenih želja mnogo, morda kar
preveč, so se koščki sidrali in utrinkali, kako naj?, zatikali ali postavljali – upam, da Sem našel
pravi izraz iz Ozvezdnega jezika?, so potem ta Bitja, kateri so tisti dan izpeljali tudi ta ogled,
nekako izbirali te utrinke, so med njimi izbrali tudi to. Sito se zmanjšuje. Čisto malo je še
ostalo od Njenih hrepenenj ali želja.
Kar pomeni, da od danes dalje boste vi zelo pazili na to, da boste prebudili in gradili
zasnovno energijo, da boste odprli kanal, da bodo vaša Bitja vam realizirala in izpeljala in
iskreno, z ljubeznijo in z ljubečnostjo pričela izpolnjevati in URESNIČEVATI vaše skrite želje,
sanje, morda celo iz otroških dni.
Torej, vi sami sebi boste ustvarili realizacijo vaših sanj. Ne eni na Zemlji. Ne sosed. Ne mati.
Ne oče. Ne mož. Ampak vi – vi sami! Vi ste tisti, kateri povzročate čudeže.
To so Bitja, katere vi sploh ne poznate.
To niso zasnovne energije, katere krožijo med vami kot vodniki, kot zvodnice ali zvodniki, kot
različna angelska, nadangelska – različna Bitja, da ne Bom delal prehude selekcije ali pa jih
premalo opeval. Ne bi bilo pošteno do Njih. Zakaj?
Ker ima vsak svojo skupino različnih bitij in postavitev.
Zato bodite pozorni!
Ta zasnovna energija je torej ključ do Svetlobe.
Ta energija ali ta kanal vas kot zasnovno energijo prepelje v sam lasten vrh, do zasnovnih
vodilnih. Ta Energija ali Bitja vam še niso poznana, ker nikoli in nikdar, zato Me prosim na
povezavah ne sprašujte: »Ali sem se povezal ali ne? Ali jih uporabljam ali ne?« Ne sprašujte
Me tegá. Ker sedaj šele veste, da obstajajo. In resnično, vi sami po sebi se naučite videti,
čutiti, zaznavati to vodstvo.
Običajno so tri, maksimalno 23 živih Bitij, živih Bitij, kateri zaradi vašega premalega
aktivnega življenja ne živijo v simbiozi z vami, ampak, žal, pridejo in odidejo. Pokukajo in
odkukajo.
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Zakaj pokukajo?
Ker pogledajo na vrhu kanala, ko vi končno odprete nekaj tam doli na Zemlji, v telesu kot
zasnovniki, potem Oni lahko pridejo in pogledajo. Oni pa, ker ta kanal skorajda pri vsakem je
zaprt, čisto nekje znotraj, ker niti ne veste, da obstaja. Zakaj bi se trudili? Ampak, sedaj se
boste trudili! Se pravi, je ta energija vseh teh privržencev, Bitij Svetlobe neuporabna.
Ko ga srečate, ko ga vidite, ga lahko vidite v prostoru kot Angela sreče. Padate na kolena, od
hvaležnosti, od vsegá, ker vas je prišel pogledati. On pa vas je prišel pogledati zato, ker vas je
želel spomniti, da je že skrajni čas, da pričnete malce MIGATI, malce delati, malce ŽIVETI VI,
ČISTO SAMI.
Ta Bitja so samostojna Bitja, kompaktna Bitja, katere lahko v prostoru celo videvate. Zato
nekaterim posameznikom se celo pojavljajo v obliki angelov. Angelov peruti. So običajno
svetlo belo lesketajoča se Energija ali Svetloba. Včasih kot samo snop luči ali snop energije,
katera obseva vas ali nekoga drugega.
Zato bodite pozorni.
Hvaležni bodite za informacije, zato, ker boste od danes dalje vedeli mnogo več, kako
živeti, da za sebe gradite vse.
In se vrnimo korak nazaj.
Ko sta dve duši lebdilni na telesu in si prenašata spomine prahu, tehtanja, pridejo prav ti,
kateri so bili predhodno opevani, na pozicijo, ko vi spite, okoli vas. Vi imate občutek kot,
da lebdite. Oni vas spravijo v pozicijo gledanja. Zato večkrat dnevno, vendar le preko noči,
ne preko dneva, oni prehajajo naokoli in se pojavljajo v prostoru sobe, tam, kjer spite –
doma, svetišča ali kjerkoli se pač nahajate in iz različnih smeri gledajo vas kot zasnovnika.
To pomeni, da pridejo celo čisto do vas in se vas dotaknejo. Zato mnogokrat čutite njihove
dotike, njihovo energijo toplote, ljubečnosti. Ali se celo sanja o njih, kot, da ste bili sprejeti
ali vas čakajo in sprejemajo.
To je ta svet nekakšne virtualnosti ali popolnosti v svetu sanj.
Kot Sem vam na samem začetku dejal – telo je razrezano in lahko pogledamo znotraj v telo iz
različnih smeri. Mi seveda vidimo tudi iz vseh smeri – skozi vsak atom, skozi vsako celico, če
je potrebno, če smemo ali pa ne smemo. Kakorkoli že. Oni gledajo prav skozi te prereze.
V ČASU SNA SI LAHKO OGLEDAMO ZAPISE, PREGLEDUJEMO DOGODKE
Na podlagi tegá, če zasnovnik predolgo spi, ga celo izbezajo na površje. Takrat zasnovnika
nekdo dobesedno v roko poda in ga ponese v vrhove, višave ali daleč stran od fizične
telesne strukture. Zato mnogi sanjate, da se prenašate, da letite ali lebdite.
Vi ste tako majhni, da vas običajno ti Angeli dobesedno nesejo v žlički svoje dlani. Če ste
malce večji, zelo pazijo na vas in vas prenašajo. Vendar vas ne odnesejo zelo daleč, ampak
ponesejo na raven, kjer oni na svoji frekvenci gledajo, kaj se dogaja v času budnega sna.
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Takrat vas prenesejo nekam, v en svet, pazite to!, v svet, kjer vi dobesedno lahko
spremljate, kot v neki dvorani.
Spomnite se. Mnogokrat ste v nekih dvoranah, v nekih steklenih dvoranah, kjer je kar nekaj –
tako kot neka sedala, ali neke knjige ali neki nivoji, kjer stojite, kjer vas opazujejo. To ne
sanjate – ampak ste na pregledu!
Oni dajo vas v posebno vibracijo ali v poseben program – se pošalim tako, vas dajo v
posebno frekvenco in vas izpustijo, kot na neki točki lebdenja vi oblebdite. Oni izparijo in
izginejo neznano kam. Ampak ne izginejo, ampak postajajo prosojni, da jih vi, ko se zbujate
in postajate veliki, večji in največji, ne vidite.
Zato vi podoživljate, kot da ste nekje v eni dvorani. Skorajda vsakomur se to večkrat v
zaporedju dogaja.
Ko vi nekako pregledate neko knjigo ali dogodke, vi dobesedno lahko pregledujete, kaj se
je dogajalo oziroma, kaj ste vi vse naredili. Zato vi lahko jočete, kričite ali hrepenite. In
zaradi moči čustev vi lahko padete celo v fizično telo in ga prebujate preko noči in se zbudite
vsi objokani ali pa vsi nasmejani, vsi razigrani.
In dokler traja ta proces, se pravi, tega gledanja ali ozaveščanja, so ta bitja skrita ali
prosojna. Potem se postopoma pojavi eden, drugi in tretji, tako, da se vi postopoma
navadite na njih.
In takrat oni pričnejo govoriti z vami. Ust ne uporabljajo. Če pa jih uporabljajo, pa vam jih
uporabljajo samo zato, navidezno, da bi vas pretentali. Oni ne govorijo skozi usta, ampak
dejansko skozi um. Tudi tam se vsi pogovarjate skozi um, a vi ves čas govorite in se polnite z
drugim etrom, zato, ker imate pač program, da morate govoriti, tako kot trenutno govorimo
Mi sami. Ker, lahko bi pa se pogovarjali preprosto telepatsko in bi vsi vse vedeli, vse bi
razumeli in bil bi popoln svet. Prav lepo bi bilo. Kaj bi potem delali Mi med vami, če bi bilo
vse popolno? Nič kaj veliko! Uživali bi. Ha, ha, zelo preprosto.
NA NAS SE PRIPENJAJO BITJA ali ANGELI: UPANJE, ZAUPANJE, MOLITEV, HREPENENJE in
SREČA
V tej fazi, ko vi nekako gledate te zapise, se vam to dogaja večkrat preko noči.
Pazite!
Preko dneva ali noči vi pregledujete te dogodke – kaj ste naredili, kaj ste postorili. Takrat
se na vas pripenja vzpodbuda ali upanje. Bitje, eno Bitje se opeva za UPANJE.
UPANJE pristopi k vam in vam daje vzpodbude in pravi: »Jaz bom UPAL namesto tebe, da si
boš ZAUPAL.«
In takrat se pojavi Bitje ZAUPANJE. To je drugi Angel.
ZAUPANJE pristopi do zasnovnika in pravi: »Jaz bom MOLIL za tebe, da bo vse dobro za
tebe.«
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In pristopi MOLITEV. Molitev ali Bitje pristopi in običajno poda na ramo
svojo dlan in pravi: »Jaz MOLIM za vse nas, da bomo dobri in najboljši, da
bomo postali HREPENENJE.«

In takrat se pojavi Angel ali Bitje HREPENENJA. Stopi proti vam in vas gleda v obličje.
Angel se preprosto nasmehne, se vas
morda dotakne ali pa ne, in pravi: »Jaz
hrepenim za vas, za vse vas, predvsem
pa zate!«, in mu potisne kristal,
katerega nosi vpetega tako, rahlo na
desni strani, kot bi dejal, zasnovna
energija in tako, na temu predelu, se vpenja ta točka hrepenenja.
Hrepenenje, Molitev, Upanje, Zaupanje so Bitja, katere združijo svoj položaj.
Nato pride zadnja energija in to je SREČA.
SREČA običajno prilebdi izza ozadja, izza višine in se izza njega spusti.
Dobro poslušajte!
Ta Bitja ali ta Angel objame vas izza ozadja in se prisloni na vas.
Prav tako – prisloni se vam na ramo in vas objame in sloni na vaši
rami in pravi: »Jaz sem tvoja sreča. Postal boš srečen in
zadovoljen.«

In tako vsi Angeli ali Bitja, katera so lahko tri ali maksimalno 23, podajajo pregled in njega
vzpodbujajo in bodrijo.
Ko je to bitje dovolj zrelo ali vi, kot zadnje živeči, se pravi, zasnovniki so tisti veliki ali ste
veliki, ko vas prenesejo v tisto sfero, postanete njim enakopravni. Vsaj navidezno. A v tisti
točki vi v sebi prebujate vse, kar želite biti.
Zato v vas Sreča poda kristal – ne Bom opeval, kje ga imate, zato, ker boste potem vsi
dejansko pričeli premikati te kristale, pa še niste zreli za to.
Sreča poda svoj premik. Hrepenenje poda svoj premik. Zaupanje. Vera. Molitev. In vse, kar
pač pride do vas, poda kristalček ob kristalčku.
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Lahko vam približno opevam, vendar, ne jih iskati. Se
pravi, od desnega predela jih imate tako okoli, do
srčnega srca ali predela – se pravi, to je ta predel med
zasnovnikom, okoli te cevi, katero ste že aktivirali mnogi,
ker ste že delali določene tehnike, tudi samozdravljenja,
se pravi, ste to bitje že združevali.
In se potem ti naslednji kristalčki ovijejo nad to cevjo in potujejo
običajno proti bradavici in je zadaj, v ozadje ali pa vse do trtičnega
predela.
Zavisi, kako velike kristale imate.

In pazite to!
Več, ko imate vere, srčnosti in hrepenenja preko toka dneva, večji postaja kristal. Zakaj?
Košček je droben, katerega ste dobili in kot zasnovnika, v zasnovniku prenesli v fizično
materijo. Vedno več je lahko hrepenenja in vedno več je gnanja v smeri, da hrepenite, si
zaupate, upate in verujete, se srčno radostite in tako se nekako proces radostenja,
hrepenenja in življenja tudi nadaljuje.
Tako kristale ali koščke hranite sami.
Večji kot je kristal, večja je energija, močnejša je energija, prej se odda signal. Razpoči se in
znova se oddaja frekvenca. Spirala nastaja. Nastaja prehod v točno določeno smer, po
čemer hrepenite in to tudi dobite.
Sedaj Mi naslednji korak dobro sledite!
Ko se ta frekvenca odda, na primer, srčnega hrepenenja ali pa samo srca ali hrepenenja ali
veselja ali česarkoli pomeni, da bodo iz smeri – na primer, hrepenenje se bo povezalo s
plastjo hrepenenja in se bo iz svetá Hrepenenja odzvala nazaj energija življenja in bo k vam
prihajal v vsak dan tok ljudi, tok situacij, tok gibanja, da boste, ali hrepeneli ali bili srečni, ali
zadovoljni ali upali, verovali ali pač tisto, kar ste vi polnili, da je prišlo do eksplozije, do
prepolnjenosti in da ste oddali signal.
Ampak, to ne pomeni, da samo pride in odide, ampak vi, za celo svoje življenje ali
vstajenje, odprete energijo kanala, odprete pot, katera ostane odprta za vas.
To je tisto, kar otroci delajo na nezavedni ravni, ker pač so, hrepenijo in so iskreni. In odprejo
to energijo hrepenenja in zato vse življenje hrepenijo in znajo hrepeneti. Znajo biti srčni.
Znajo biti iskreni.
In kar je najpomembnejše, so tam Bitja hrepenenja, katera vam vedno znova prihajajo do
vas in vam pomagajo tokom dneva – a le tedaj, ko je budna ta zasnovna energija.
Zasnovnik je tisti, kateri lahko odpira in oddaja in pripenja prostore, čase, bitja, momente
na sebe, da jim – ne služijo. Mi ne služimo. Mi ne pomagamo, ampak se radujemo in
predajamo, zato, ker Sami želimo, da je temu tako. To se naučite!
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Ko boste v življenju se naučili biti iskreni in predani in nič pričakovati v zameno, boste
razbremenjeni, boste veseli, boste radostni. To si zapomnite!
In ko se odpre ta energetski pol, k vam pristopi en izbranec.
Ta izbranec pristopi v vašo avro ali do vaše avre, ampak, običajno v
vašo avro in se nasloni na kristal. Poveže svoj kristal z vašim
kristalom in postane vaš Vodnik hrepenenja, sreče ali česarkoli ste
pač odpirali.

To je energija moči.
To Bitje ostaja za celo vaše popotovanje tega življenja z vami.
Kar pomeni – pazite to! Sledite Mi!
Kadarkoli ste žalostni in sebe umsko in razumsko spodbujate ali spomnete, se zasnovnik
vedno znova prične obračati, ali verovati ali hrepeneti ali prepričevati sam sebe, oddaja
signal in takoj dobi pomoč, ker je Bitje, katerega je zasnovnik pritegnil k sebi ali prislonil na
sebe, dejansko vam ves čas v takozvanem podrejenem položaju in pripravljen vam
pomagati. Zato se dogajajo čudeži. Zato, ker tedaj prosite ali molite od srca.
Ko pa vi tokom dneva vedno znova samo govorite in nič ne čutite, pa niste vi, ampak so bitja
davnine. Morda imajo kaj takega, ampak običajno nimajo kaj takega. Oni nimajo možnosti
odpiranja takšnih kristalov.
Zakaj ne?
Ker so oni svoje kristale že imeli. Če so jih aktivirali, so jih, če jih niso, jih niso.
Če pa se zgodi, ali sila redkost, a se zgodi, da so bitja, katera so v določenih življenjih bili
najboljši od najboljšega – morda v zaupanju, morda v srčnosti, morda v predanosti, pa se
aktivira, ko vi aktivirate svoje kristale ali svojo cev, pripne na to cev in vam dá sam sebe za
vas. Sam sebe za vas!
To pomeni, da daruje, žrtvuje in postane prevodnik, služkinja, suženjčad, služinjčad ali suženj
vas samih.
A to je Ljubezen. To je predanost. To je popolnost.
Tako se vaš, nekakšen ta portal še poveča, še ojača in postanete še boljši.
In ko dosežete to stopnjo, se zgodi naslednje:
Vi tokom dneva greste morda mimo nekoga. Se zgodijo različni momenti ali pa morda
trenutek, v kateremu vi v nečem zahrepenite. V istemu momentu vas bo morda, če boste
zahrepeneli, da bi nekoga slišali, oddali signal. Ta signal bo letel kot puščica v točno določeno
osebo, v zasnovnika – ne kam drugam, ampak v zasnovnika, in se odbil nazaj. Zato dobite
klic, zato dobite sporočilo. Vi ste zelo moderni – imate SMS, kar pomeni, da se vam odzove ta
energija na takšen ali drugačen način. Kar pomeni, da vi sami lahko vplivate na sistem.
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Vendar, bodite pozorni!
Mnogokrat se tudi karma ali karmična podlaga tukaj ne poda, zato morate sebe graditi.
TRETJA DUŠA – ČREVESNA DUŠA
Najbolj pomembna postavitev pa je, da proti drugi uri in vse do četrte ure, se k vsej tej
postavitvi poda še črevesna duša, kar je najtežje.
Zato imate od druge ure pa do četrte ure najtežja obhajanja, najtežje premike in zato tudi
otroci največ jokajo ali trpijo, ker k črevesni duši pa prihajajo bitja razkroja in vsega, kar je
ostalo nespremenjenega.
To pa so lahko tudi stvori, različne silhuete brez obličja, različne postavitve, na katere vi
nimate vpliva, niti se jih ne želite srečati, kaj šele, da bi zahrepeneli, da bi jih srečali, se pravi,
pa se na površje prikaže še ta energija.
Tako v nekemu momentu, kratkih stotink sekundnega sijaja, so na površju telesa, zunaj
sedeča ali lebdilne vse tri duše. Razumete?
Nato se prva rahlo odmakne in vse tri se medsebojno poznajo. Takrat telesna duša in siva
duša – prva in druga, kateri sta si izmenjavali prah in to energijo povezanosti, se rahlo
razpreta, kot bi se posedla druga poleg druge in lebdita in gledata ali zreta v njo. Ona ni
prašni delež, tako kot sta onidve, ampak, ona ima lepljivo gmoto, kar rahlo sluzasto ali kot
spolzko lepljivo zmes. Ampak, tako kot bi se kapljica rahlo vlekla ali upogibala.
Navidezno je tako kot, kot prašni delež, ampak takšen – mehek. Si predstavljate? Iz takšnih
mehkih, gibljivih deležev je sestavljena prav ta energija. Ta energija je le kratek čas na
površju. Le toliko časa, da k njej pridejo vsa bitja, vsi tisti, kateri so povezani z njo, se
naslonijo na njo, jo pomirijo, umirijo, da še ni njen čas in znova jo potisnejo ali pahnejo nazaj
– ali v dvanajsternik ali v katerikoli, pač, del telesa, kjer je ona vpeta, da se ona zlije nazaj.
Takrat se ti dve duši, kateri sta zunaj, običajno spogledata ali gledata eno v drugo, kot, da bi
se naslonili druga v drugo. Bitja, katera so okoli, rahlo škodujejo vam, ker vas strašijo, zato
imate tudi lahko nočne more, ali pa odženejo določena bitja – kot rajne, kateri pridejo do
vas, da bi se morda malce spogledali, malce pokramljali, malce se radostili ali veselili, in jih
oni dobesedno odženejo.
VODNA SIRHARJUNA
Vendar, ne potraja dolgo, ko se iz telesa končno spusti vodna Sirharjuna. Vodna Sirharjuna
pa je Bitje vodnega hlapa. Najbolj pomembna energija vašega obstoja. To je voda.
Vodovje. Saj poznate, da imate telo iz 95 procentov vode, na primer, tako nekako. Recimo
temu tako.
To je najmočnejša energija ali vodna Sirharjuna, katera se vzdigne izza
zatilja telesa, ker telo spi, se vzdigne in dobesedno poplakne vse, kar je
zgoraj.
Vse, torej obe duši, ju potisne v sebe ali s seboj v telo in takrat v telo
potisne tudi zasnovnika. Ona naredi tako kot zaprti člen.
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Takrat se telo zapre. Konec je pregledovanja. Konec je nekakšnega kramljanja, če temu
sploh Smemo opevati tako, se vsa energija zlije nazaj v telo.
Če je preveč sunkoviti val, se telo zbudi in se kar trese, kot da bi se prestrašili. Zagotovo ste
to že doživeli, da telo kar drgeta in kar lovite sapo od groze in strahu, ker ste se morda
polovili ali spomnili določenih bitij zunaj, ker ste kot zadnji zasnovni energetski pol leteli
zadnji in ste videli, kaj se dogaja zunaj, se dodatno prestrašite in telo tudi zbudite.
Vendar, kaj je najbolj pomembno?
Ni toliko pomembno vse, kaj je bilo zunaj, ampak, najbolj pomembna so bitja, katera so
povezana na same silhuete.
Na prvo dušo, se pravi, to SIVO DUŠO pridejo Bitja vodstva, katera so povezana z davnino.
Oni so tisti, katere vi opevate ali imenujete tako – vodniki, zvodniki, angeli ali pač tisti,
kateri imajo neke dobre energije in dobre zapise. So dosti milostni, a so zelo nepopustljivi.
K TELESNI DUŠI prihajajo tisti, kateri so povezani s telesom. Se pravi, bitja, katera vodijo ali
pretehtajo ali vas vodijo in morda celo ŠČUVAJO, da nekaj naredite in postorite, kar ste že
naredili in zato veste, da ne smete narediti, vas vedno znova prebujajo in premikajo v
telesu in vam DAJEJO SKUŠNJAVO.
Zato se vi v telesu bojujete, kot bi se bojevala dva polja, dobrega in slabega.
Dobro polje pravi: »Ne delaj tegá! Pusti! Ne bodi zloben! Ne naredi nekaj!«
Nekdo drugi pa pravi: »Daj, naredi to! Dobro ti bo! Maščuj se! Udari! Naredi to! Vzemi!
Premakni! Izdaj!«
Se pravi, to je tisto, kar je najbolj pomembno. Ta bitja, katera preizkušajo, ne vas kot
zasnovne energije, ampak celotno silhueto, se pravi, telesno dušo preprosto preobračajo
ali preobražajo.
Telesna duša se običajno tako nekako prebuja po levi strani in se
naslanja na vas in vam daje te neprijetne spomine ali ponovno
podoživljanje.

Opazujte se!
Kadar nekdo vas nekaj ščuva, ga je pripravilo to vodstvo preko noči na momente, da bo on
iz sebe – saj poznate, da je duša sestavljena in je sestavljena iz spominov, da bo te spomine
podala na površje in da bo popravljala določene spomine.
Takrat vi veste, da nečesa ne smete narediti in dobesedno se borite sami s seboj. Vi kot
zasnovniki se borite proti tej strani, katera ščuva nekoga. Vi se upirate. Po drugi strani
imate nekoga, kateri stoji za vami in pravi: »Ne delaj tega! Naredi tako in tako.«
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Opazujte se! Spomnite se. Preglejte se – kako ste bili ujeti!? Ali bi naredili dobro ali bi
naredili slabo? Ali bi vzeli ali ne? Ali bi dali ali ne?
Se pravi, ves čas ste v temu tehtanju. In to je bistvo! To ste vi! Vi ste EDINI zasnovniki, kateri
zmorete narediti red in preobrazbo vsegá.
Če vi skozi tok dneva zmorete prevzeti nalogo in se prebudite, si s tem, pazite to!,
podredite telesno dušo, dušo sivega silhuetnega snopa, vodno Sirharjuno in tudi črevesno
dušo.
Ampak, črevesno pustite pri miru! Ne drezajte tam, ker še niste niti približno toliko zreli.
Ampak, opevam vam, da si jo lahko podredite. Vendar, to ne pomeni, da si jo boste podredili
tako, da jo boste pogledali in dejali: »Od danes dalje boš delala tako in tako in tako! Od
danes dalje boš ti naredil to in to in to!«
NE! Vaša dejanja, kjer vi pretehtate, ali bi naredili ali ne, so tista, skozi kar vi sebe rastete,
dodajate to energijo. In s tem, ko rastete, ko se hranite, raste zasnovnik. Postajate
močnejši od levega ali desnega pola, se skozi to transformirajo zapisi spomina in si
podredite njih.
Ker so oni vodeni, si avtomatsko podrejate tudi njihovo vodstvo!
Si predstavljate, kaj lahko imate na dlani, da dela za vas? Dobra skušnjava! Zelo dobro! Če
samo spoznate, kaj ste vi!
TEHNIKA – JUTRANJE PREBUJANJE: POZDRAVIMO TELESNO DUŠO, VODNO SIRHARJUNO,
ČREVESNO DUŠO in SPOMINSKO NOTO – SIVO ENERGIJO (posnetek 1:28:03)
Ko zjutraj vstanete, ko se zbudite, prav zaznate, kako spolznete v telo. Vdahnete in pravite:
»Joooj, vstati moram! Ura je… Oooo, še malo!« In se obrnete in se pokrijete.
Takrat imate odprto prvo polje, kjer je nekako polje vpeto dva prsta
nad popkom, se pravi, ta oljnati predel.
In najprej se aktivira energija telesa, kar pomeni, da je najprej tisto
telo, katero sloni in točno je budno ali ta duša, telesna duša je tista,
katera vas tudi spravi pokonci. Če telesna duša ne vstane, ne vstane niti
telo.
To ste že opazili kdaj, ko je telo kar mirovalo in ga niste zmogli pobrati.
Torej, ko se zjutraj zbudite, odprete oči, se obrnite v telesu in recite:
»Dobro jutro, telesna duša. Danes bom jaz glavna in danes boš ti meni
pomočnica.«
Boste videli, kako se bo energija spremenila. Nasmehnila se bo. Postala
bo pretkana in tako, kot bi jo malce zasrbelo vse skupaj. Boste videli,
kakšen bo efekt!
Ampak, vi se boste skozi to naučili kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Zato se boste še malo morda
posukali kakšen trenutek po postelji.
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In ko vstanete, daste noge dobesedno na tla. In stopalne čakre
se spodaj, prav na temu predelu, dobesedno zaprejo.

In energija se izpod podplatov pretoči
v ta sprednji del in se naredi takšen
vakuum in se skupaj, v temu delu,
zaprejo vse niti vseh bitij, katere so
povezane in ujete na fizično telo in
tvorijo fizično meso.
Ko imate navzdol nožice, se boste dejansko z
dlanmi dotaknili takole, tik nad koleni, se pravi,
dobesedno, kot bi vam prsti pogledali rahlo,
skorajda do konca kolena, boste rahlo potrli
svoje dlani in boste zaznali – prav, ko trete tale
predel, boste zaznali ledvica.
Prav poskušajte. Prav poskušajte.
Ko trete to, nastane pritisk v ledvicah. Prav začutite ledvice. Kar pomeni, da se aktivira
vodna Sirharjuna.
Takrat boste misli usmerili na to in boste zaznali, nekateri boste dobesedno prav videli – to je
prosojna vodna energija, katera ni tako fizična kot vi, ampak je voda, katera se giba in izgleda
kot milni mehur. Tudi barvitosti ima zelo podobne. Takšna modrikasta energija je in je
prelivajoča se iz vijolične v modro, v belo, zavisi, iz katerega zornega kota jo gledate.
Takrat, ko boste aktivirali to, jo boste pozdravili in boste dejali: »Dobro jutro«, ali, kar
boste pač dejali in jo boste ogovorili.
Ona se steka tako, izza ozadja nad vami in zaznali boste celo migetanje,
ker vas bo tako pogledala iz višine navzdol.

In pričeli boste sodelovati s svojimi bitji.
Ne boste več spali, ampak jih boste preprosto spoznali.
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In aktivira se prav na temu predelu.
Pozdravili jo boste in se boste naučili komunikacije z njo. Tudi ona z vami.
Morda bo potrebovala nekaj trenutkov ali nekaj, morda pičlih stotink
sekunde, da se bo izoblikovala, vendar boste lahko celo slišali razločno njen
glas. Ampak ne tako, po govoru, kot govorite vi ali Mi ta trenutek, ampak
preko misli.
Nato boste naredili sledeče:
Tako boste, kot bi pocrkljali svoje dlani. Desno dlan boste dali na ta premični del tik nad
komolcem in na drugi strani in boste rahlo, kot bi hoteli zunanje robe ali kotičke pritisniti,
boste dejansko zaznali, če boste sfokusirani, kako energija pritiska, se pravzaprav sprošča v
temu spodnjemu delu.
Na različnih predelih je vpeta pravzaprav energija črevesja in jo boste le pozdravili.
Sčasoma boste videli energijo, kako leži. Dobesedno. Si predstavljate? Imate cev in v cevi je
nekako stisnjena energija, katera spi preko dneva. Tudi njo boste pozdravili.
Torej, pozdravili boste vodno silhueto. Pozdravili boste telesno silhueto. Pozdravili boste
črevesno silhueto. In pozdravili boste spominsko noto, se pravi, to sivo energijo.
Ta siva energija pa se pozdravlja tukaj znotraj, v
tej žlički je pravzaprav nekakšna membrana.
Pritisnete jo znotraj in jo vibrirate. Tukaj so vaša
čustva.

Ko ste najbolj čustveno prizadeti, se blokira ta čakra. Morda, ko ste najbolj prizadeti, ko ste
najbolj v nizki točki obupa, stresajte si to. Stresajte si. (Vdahne) Zadihali boste. Olajšali se
boste. Kar pritisnite in tresite v notranjosti. Sprostila se bo energija. Živčnost bo popustila.
Nervoza se bo razblinila. In umirilo se bo energetsko polje in s tem tudi fizično telo.
Tam boste dejansko zaznali, ko boste vibrirali ali nekako na to membrano,
tako Sem jo pač imenoval, pritisnili in tresli, sedaj ne Bom Jaz ne vem kaj
tresel, tukaj ni ravno primeren trenutek za to, Bom Jaz nekako le tako
preprosto opeval, kako boste vi sami naredili.

Se pravi, se bo aktivirala ta sprednja energija.
Prav zaznali boste to v sprednjemu predelu, kot bi nekako tako, kot bi od
popka dve dlani takole prekrili, se toplota sprosti prav tukaj in se bo
energija zaznala, kako se sprosti navzgor.
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Takrat boste postopoma zaznali, če boste to več dni v zaporedju delali, kako se ta siva
silhueta nasloni dobesedno navzven iz telesa in vas pogleda. Pogleda pa vas, kot zasnovno
energijo znotraj v telesu. In ta energija bo pričela komunikacijo z vami.
Tako zelo preprosto je vse skupaj. Pa niste še nikoli nič takega naredili.
Sedaj veste, da so to bitja, s katerimi morate ustvariti komunikacijo. To boste naredili
ZJUTRAJ, predno boste pobegnili iz postelje.
Resnično, to so bitja, s katerimi morate imeti takšen, neizpodbiten, prijateljski in zavezujoči
odnos. Če boste imeli »sovražnika« na svoji strani, neprijateljev ne boste imeli. Saj poznate
to.
Če pa imate takšne prijatelje, kateri so malce takšni in drugačni, pa boljših sploh ne rabite,
ker jih rajši ne iščite, ker jih bodo odgnali. Kar pomeni, da boste naredili zavezništvo znotraj,
v sistemu.
Ko se ta bitja postavijo, jih boste
zaznavali, kot bi bili vpeti v
notranjost tega silhuetnega dela, se
pravi, dva prsta nad popkom – to
olje ali ta prostor, boste zaznavali,
kako so ta bitja, kot bi rasla iz njega,
a hkrati je to le en nivo, skozi katerega oni lahko sebe malce ustvarjajo in postavljajo.
Pazite to!
Duša je skupek vsegá, kar pomeni, da je skupek spominov. Spomin je energija. Energija je
duh. Duh je tisti, s katerim ste nekoč, nekdaj imeli kontakt. A ne vi, kot zasnovniki, ampak
pač tisti, kateri so vam pač posejali med in mleko zato, da ste danes tukaj, kjer ste.
Se pravi, s tem postajate prijatelji s svojo lastno silhueto, s svojim lastnim spominom ali
bitji, kateri tvorijo spomin, s svojimi lastnimi karmičnimi zapeljevalci. Kar pomeni, da so to
tisti nasprotniki, katere boste vi pridobili na svoje strani.
Končno jih boste spoznavali, spoznali in pričeli prijateljevati.
Če zmorete kot zasnovniki ustvariti prijateljski tok, vas oni ne bodo obremenjevali. Zakaj bi
svojega obremenjevali ali mu grenili življenje, ko pa lahko delijo življenje skupaj?!
TEHNIKA: JUTRANJA POVEZAVA Z NEBOM in ŽIVO NARAVO (posnetek 1:38:22)
A razumete bistvo, kamor vas peljem?
Ko boste vstali, se boste oprhali, se boste oblekli – pač, boste naredili, kar pač zjutraj
naredite in predno stopite prvič na zrak, ko stopite iz stanovanja, iz bivalnega prostora, iz
morda avtomobila, če boste znotraj spali.
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Se pravi, ko stopite navzven, boste pogledali za trenutek v nebo in
misli usmerili v čelno čakro in v trenutku se boste povezali z Nebom.

To bi lahko delali vsak dan. Nekateri to naravno naredijo, nekateri pa, večina, ne.
Se pravi, pogledate v nebo. Začutite nebo. Občudujte nebo. To je stotinka. Nič ne rabite
ure in ure. Se pravi, zapazite to lepoto. Zapazite in ozavestite, da je Nekdo Zgoraj, da je
svet zgoraj. In v trenutku, ko boste pogledali modrino, boste zaznali pritisk v čelni čakri, na
tretjemu očesu.
Najprej na čelni čakri. Od tam se odda signal na Nebo. Od Neba se
odda signal v tretje oko in se poveže ta energija.
Kar pomeni – ker ste hvaležni Nebu, ker občudujete nebo, ker ste v
lepoti neba, vam bo Nebo pomagalo in podajalo vam različna bitja, s
katerimi ste povezani Zgoraj.

Če to naredi zasnovnik, se skozi Nebo direktno lahko poveže s temi bitji, katere Smo
predhodno opevali, ker iz hvaležnosti ali globine lahko prehajate tudi do njih, kateri so
samostojni in begajoči. Se pravi, se lahko prosto gibajo in premikajo.
Torej, ko pogledate v nebo, se povežete in dobite k sebi vsa ta bitja, katera pridejo k vam.
Zaznavali jih boste kot goste, tople energije in dobesedno vam bo kar srce poskakovalo.
Z veseljem se boste vsedli v svojega konjička in ko boste dali nožice v avtomobil se
zavedajte, da nimate tal pod nogami, ampak morda sedite. Takrat opazite tla, travo,
naravo, živo energijo. Poglejte v naravo. Poglejte v drevo ali zelenje, ali bilko ali nekaj, kar
je živega. Prav? Lahko tudi ptička. Karkoli. Samo opazite živo naravo.
Vdahnite. Rahlo priprite oči in takrat boste zaznali migetanje, ker
boste v trenutku začutili, kako boste eter narave ali življenja pripeli
na lička.
In od tam se bo odbila energija nazaj.

Ko boste v naslednje odprli oči, boste zaznali energijo umirjenosti, hvaležnosti, ker, narava
vam poda bitja nazaj in tista bitja, katera so v naravi, do katerih vi lahko pridete.
Če se spomnite, ko Smo dolgo, dolgo tegá nazaj – ne dolgo nazaj ali ne davno nazaj, pisali
svoje prošnje na suha listna drevja, ali stebelce ali listke od rastlinic, svoje želje in jih pokurili,
upepelili in podali v samo naravo. Točno ta bitja se povežejo z vami, kar pomeni, da
ustvarjate harmonijo in hkrati oddajate hvaležnost za to, kar so.
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Ta bitja so tista bitja, kjer iz narave skrbijo za varno pot, da boste prešli do tiste točke,
kamor ste namenjeni. Vas bodo obhajali, umirjali in naredijo okoli vas kot nekakšen
vakuum.
Če si sedaj predstavljate, kaj vse zbudite le zato, ker daste pozornost in ozavestite. In ker
ozavestite, opazite. In ker opazite, se prične komunikacija in niso le nekdo in nekaj tam,
nekaj nepomembnega, se pravi, oni postajajo vedno bolj aktivni z vami. Postajajo hvaležni
oziroma vam podajajo to hvaležnost, opaženosti nazaj in sodelovanje je za njih to velika čast.
In okoli vas nastaja nova energija. Energija, s katero vi stopite v prostor. In verjemite,
nikogar ne bo v prostoru ali daleč naokoli, kateri vas ne bi opazil.
Energija posebnosti, moči je tako globoka, da vas bo očarala. A hkrati boste skozi to postajali
mehki, nežni, vljudni. Morda nesramni – kar zagotovo ne boste, ker zasnovniki niste takšni,
ker ste pač popolni. Kar pomeni, da boste na svoje strani pridobili bitja, kateri preko dneva z
vami živijo, za vas delajo ali pa ne, ker jih ne uporabljate, jih boste v nekaj sekundah, tu in
tam pozdravili.
S pozdravom jih boste pripeli in vpeli na sebe, da bodo z vami kot v varovanju, v čuvanju, v
ljubezni, harmoniji in vsemu, kar potrebujete.
Ta bitja vam bodo pomagala tudi pri duhovni rasti. Tudi pri prevzgoji vas samih. Pri lepoti
vsega.
TEHNIKA: ZAHVALA NEBU PRED SPANJEM (posnetek 1:44:13)
Zvečer, ko prehajate v posteljo, ne pozabite za trenutek pogledati v nebo. Ko je nebo že
temno obarvano in ozvezdnato in se zahvalite Nebu ali ga občudujte vsaj toliko, da na
enak način pritisnete k sebi nočno energijo.
In v noči se bo noč razlila namesto varovala in vas pokrila, čuvala in dala v vakuum, da bo
vaše spanje res trdno spanje.
To so bitja, s katerimi vi delate, pa ne delate. Se prepletate, pa se ne prepletate. A so vaša.
To je vaše. Zakaj ne bi to uporabili, saj vam dnevno podajajo spomine, trenutke in momente,
da ste živi, da se ukvarjate s situacijo karme prav zaradi tegá, kar nosite, nosite preprosto v
sebi.
Zato od danes dalje in ne od jutri – od danes dalje, poglejte v nebo, poglejte v okolico, v
naravo, v življenje in pričeli boste v nekemu momentu dihati s celoto celega obstoja.
Zaznavali boste utrip. Zaznavali boste energijo gibanja.
In ne le to!
V določenemu momentu boste zaznali skupen srčni utrip, kar pa ga
imate vpetega kot duhovno srce tukaj, na desni strani.
To pa je tisto, kar Smo dejali: ko telo doživi šok, komo, ali umetno smrt ali
pa tisto drugačno stanje mirovanja ali pa odhoda in ponovnega vračanja
nazaj v telo, se najprej aktivira ta energija, to srce.
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Zato ljudje vedno začutijo srce naslonjen tukaj, na desni strani. Tukaj se
čuti ta utrip, bitje srca.

Giba se točno tukaj, v ospredju, v
tej energiji in od tam, ko se ustvari
gibljiva energija, se odda signal v
fizično materijo.

Tam se naredi kot iskra življenja in se zavrtinči energija in se prične pregrevati telo oziroma
se prične gibati energija in prične se ustvarjati fizični utrip.
Od prvega fizičnega utripa za trenutek pride do plitkega vdaha. Zakaj?
Ker si energija izbori prosto pot v možgan ali v um in razum, se zavrtinči
in v trenutku prične prebujati fizično telo. Centri ali center se prične
aktivirati in od tam, ko se energija okoli možgana sprosti, kot sneta
energija se spusti, kot bela, lesketajoča, močna energija, kot kozmos
prodre skozi vaše telo, skozi vsako celico in prične zbujati in prebujati
vsako celico v telesu.
Takrat se telo prične iz trdote spravljati v mehkobo, v gibljivost. Vendar, običajno to kar
majčkeno boli, predvsem, če je dosti dolgo trdo ali olesenelo telo, opevam ali zelo preprosto.
In ne le to!
Kaj se potem dogaja ni pomembno.
Želim vam opevati, se pravi, ta srčna energija je bitje, ali ta duša ali kos duše, katero vi
imate ob sebi, katera vam spi in jo nikoli ne aktivirate, ker ne izpolnjujete vse deležev.
Deleži pa so opaziti, da ste vi zasnovniki. Opaziti vsako silhueto, vsako dušico posebej.
Vzpostaviti komunikacijo. Potem vzpostaviti komunikacijo zgoraj in spodaj, do koder seže
vaš podplat. Od tam pa se potem vse te energije medsebojno povežejo in se prebudi in
aktivira ta energija.
To bitje pa je glavno bitje, katero odloča koliko časa vi živite, koliko časa boste vi v
določenemu momentu ujeti ali ne. In ta energija, ko z njo vzpostavite komunikacijo, pa je
neprecenljive vrednosti.
In tukaj Bom Jaz za danes tudi zaključil. Jaz mislim, da je čas za majčkeno premora. Zelo dolgi
Smo bili, vendar Smo nekako zajeli neko celoto.
Sedaj veste, na koga se obrniti, kaj opaziti, kako preživeti tok dneva, da bo vam v prid, ne
pa v breme. Ker skozi to vi sebi razbremenjujete spomine. Skozi to pa tudi fizične kontakte,
fizične situacije, na katere imate sami vpliva.
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Zato ne morete več nekako obteževati Neba, da so Oni ali Mi ali drugi skoraj krivi za nastalo
situacijo, ker ste vi tisti, kateri imate vse vajeti v svojih rokah.
Sedaj pa uživajte v premoru in se vidimo po naslednjemu delčku.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Jamasara…
Takole. Pa Smo zopet pri drugemu delu, pri nadaljevanju ali razkrivanju že odkritega, vam
tudi že poznanega, podanega. Tako, da upamo, da vam je bila predhodna tematika res
zanimiva, da ste izluščili kaj spodbudnega, kaj zanimivega za sebe, za vsak dan. Tako, da, res
lepo pozdravljeni tudi nazaj.
Sedaj Bom Jaz Tisti, kateri Bom odgovarjal na vaša vprašanja. Ampak ne Sam. V popolnosti
Sem povezan z vsemi, tako Zgoraj kot tudi Spodaj, na različnih nivojih. Vendar, danes Me
časti pravzaprav čast, da Mi ob Meni sedi ali sloni Oseba, katera je Meni najbolj draga in
najbolj mila. To je Moja Lanjuška.
Tako, da, v temu kontekstu pravzaprav Njej podarjam naslednjo čast in slavo, katero imate
(op. ploskanje) – Jasara, Jasara.
Prav vzel bi si trenutek časa v temu spektru, da se Ji iz srca zahvalim, ker je Ona Tista, katera
je dopuščala vstop Nadnebeških sil Nadnebeškega stvarstva, iz koder prehajam tudi Jaz ali
prehajava Oba.
Milijonska leta je potrajalo, da Sem nekako prešel do te faze, da danes lahko sodelujem tudi
z Njo. Je Tista Oseba, katera pred več kot leti, nekaj leti, ne Bom opeval kdaj točno, ni hotela
sprejeti Moje dlani in zapustiti fizične smeri, postati Moja nevesta, žena in sopotnica vsegá,
ampak se je dejansko bodrila Sama Sebe in se postavila nazaj.
Prvič v obstoju Sem dojel in doživel širino Ljubezni, smrtnosti, nesmrtnosti in
požrtvovalnosti. Njen edini pogoj je bil – ne Bom omenjal otrok, otroci so pravzaprav pesem
ali postavitev za sebe, kateri imajo res močno postavitev v Njenemu življenju, ampak vi, dragi
moji!
V svojemu obstoju ne Bom pozabil besede, ko je dejala: »Ne grem! Ne morem iti!«
Nežno Sem jo pogledal in pogladil po obličju, se Ji priklonil in poklonil. Jokal Sem. Dejal Sem:
»Bodi Milostna in pojdi z Menoj. Zaključila Sva popotovanje tukaj in sedaj. Prosim, bodi
Milostna z Menoj.«
Pristopila je in Me objela. Bodrila Me je: »Ne obupaj sedaj. Toliko časa, toliko tisočletij,
milijonskih in milijardnih let si čakal, da Sva se našla. Sedaj ne Morem iti. Za Menoj, v
zemeljskemu stvarstvu je toliko lepih ljudi, je toliko popolnih duš. Je toliko ljubezni.«
Počaščen Sem bil.
»Ne Morem oditi. Odšla Bom šele tedaj, ko boste podali rešitev za vse in za vsakogar.
Obljubim, da pojdem s Teboj«, Mi je dejala. »A le tedaj, ko boste Zemljanom, ko boste
dušam Zemlje, kateri so ujetniki in ujeti na Zemlji, podali svoje dlani, dejansko podali
Besedo rešitve, da bo vsakdo na zemeljski obli dobil možnost pobega in rešitve iz ujetosti,
v kateri Sem se predhodno znašla tudi Sama. Takrat odidem. Obljubim Ti!«, Mi je dejala.
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Takrat Sem dojel, da je Njena Ljubezen brezpogojna, brez omejitev. Trpljenje, katerega je
podajala skozi Svoje življenje ni vredno opevanja, ker ne Morem opevati, kaj Sem doživel, kaj
vse Sem preživel, kaj vse Sem videl. Kratko bi dejal – borba za življenje in za obstoj vsak
trenutek Njenega življenja.
In le Njej Osebno in Zasebno se imate zahvaliti, da boste dobili rešitve, skozi katere se
rešujete.
Zato bi ponižno apeliral na vse in na vsakogar – vse, kar vam dajemo, je podano od srca za
vsakogar. Ne tekmujte medsebojno! Radujte se in sprejemajte. Vse, kar vam dajemo, naj
vam pride prav. Če ne razumete, če ne doumete, se ne trudite! Samo sprejmite in živite.
Nastala bo knjiga – knjiga Besednega vsegá, celovitostnega vsegá in dojeli boste, kako rešiti,
zakaj živeti, zakaj je vredno živeti, pa čeprav je potrebno tudi trpeti.
Zato Se ponižno zahvaljujem Njej, ker je bila Ona Tista,
katera je odprla prvobit prvobitni civilizaciji, od koder
prehajam čisto Sam.
Res, iskrena zahvala. Jas.
Jasara.
(ploskanje)
To Sem moral dejati in moral Sem priznati, zato, ker je to nekaj, kar Mi leži na duši, ker
želim, da ta Deklič postane Nekdo, poda nekaj od Sebe, katera je v življenju najbolj
neopažena, bo v obstoju večnosti še kako zelo opažena.
Verjemite, ne podaja rešitve samo za vas, ampak tudi za tiste, kateri so mrtvi, kateri so
razkrojski, kateri so ujeti.
Največja sreča je Ona Sama za ubojnike, za tiste, kateri prelivajo kri, kateri nimajo občutka
srčnosti. Ne Morem opevati, kaj vse je ta Deklič naredil za ujete duše, katere ne poznajo
Svetlobe, katere ne poznajo možnosti ponovnega rojstva ali vstajenja.
Njim Smo podali dejansko nevtralna življenja, nova življenja, skozi katere se jih je že več kot
8.392 že uspešno reinkarniralo in z novim spominom, z novo zavestjo, z novo ravnjo, kateri
so se pretakali preko Njenega telesa v zadnjih desetih letih in vse do zadnjih Njenih
dvaindvajsetih letih pretakanja teh energij, ni niti ena duša dosegla stopnjo uboja,
sovraštva, udara, neprivoščljivosti, nesrčnosti, ampak so nova generacija v spreminjanju
programa točno tam, kjer ni mogoče ničesar spreminjati.
Vse se spreminja, tukaj in sedaj, v materiji. Zato se zavedajte, da je materija, katero imate
na razpolago, neprecenljive vrednosti, ker točno ta vam daje možnosti vstopanja,
preoblikovanja, vnovičnega postavitvenega reda in ste edina še živeča vrsta v obstoju,
katera se lahko reinkarnira, pozablja in preoblikuje.
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Zato ste neprecenljive vrednosti kot celota, kar imate. Skupaj ste neuničljivi. Skupaj ste
popolni.
Zato naj ta popolnost veže vse in vsakogar s svojim telesom, ne glede na to, kakšno je telo
– ali je debelo ali je suho. Ali je staro ali je tako ali drugačno. Ni pomembno!
To so bitja, katera so se od srca odločila za vas in za vsakogar.
Telo torej sestavljajo energije, bitja, katere so predhodno opevali. Sedaj veste, kakšne
neprecenljive vrednosti imate okoli sebe, da ste vi sploh v obstoju. Zato cenite!
Ponižno vas prosim – cenite in se zavedajte, veselite in radostite se vsakega kilogramčka
več, ker se pojavijo rešitve, da tudi kilogramček ali dva ne bosta več preveč. To si
zapomnite!
Vi ste samo energija. Ta mala energija, katera se vrtinči in nima nič. Nima spomina. Nima
ničesar, dokler se ne postavi v gibanje. Ko je v gibajočem se stanju, zmorete spremeniti
svet, spraviti vse v razcvet. Ker tisto, kar je najtežje od najtežjega, je spravljeno v materiji.
A to je bitje – eno, drugo, tretje.
Če ne bi bilo njih, ne bi bilo vas. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo drugih, ne bi bilo popravnih
izpitov, ne bi bilo spreminjanja programa, ne bi bilo spreminjanja zavesti.
Zato se zavedajte celote.
Če vam Mati narava ne bi dajala dihanja in vas spoštljivo sprejemala in vas pokrivala in
shranjevala, tudi ne bi bili tukaj in sedaj.
Če ne bi bilo Neba, da bi vam odpiral vrata in vas sprejemal in vas pocrkljal, umirjal in vse,
kar vam podaja, kar poznate zelo malo ali skorajda nič, ne bi bilo vas.
Ker nevtralna energija zaživi šele tedaj, ko jo izpustijo bitja, katera so v notranjosti speta z
vami.
Ko se zasnovna energija zbudi, ko se ozavesti te celovitosti, ko prične ljubiti vse in
vsakogar, vsak svoj bit, vsako svojo postavitev, vsako svojo kapljo, vse, kar je, kar bode –
ponižno vas prosim, zavedajte se tegá!, se boste vi lahko prelili preko njih in se delili med
njih.
Kdo vam bo dajal nesmrtnost? Nihče drug kot oni.
Zato prosim, ponižno vas prosim – spoštujte, kar imate!
Ko boste vi prešli na površje, ko se bo telo odprlo, ko dosežete svojo stopnjo, morda že
dosti prej, ko boste še živi. Lana vam je iskreni primer. Če je Ona iz nič lahko ustvarila in
odprla vse to, boste tudi vi. Ona se je Sama ustvarjala – vi imate ustvarjeno pot, podano
vse. Veliko lažje vam je. Kar pomeni, da lahko desetkrat hitreje sebe zgradite od kogarkoli
drugega in se povežete v to celovitost.
In ko napoči ta čas prehajanja, boste, žal, se morali soočiti z vsemi bitji, kateri so bili vpeti v
vas, ker drugače drugega življenja ni, dragi moji! Za večnost večnosti boste povezani z
njimi.
A to ne pomeni, da boste živeli z njimi v enemu telesu. Nikakor ne. Samo tisto, kar boste
ustvarili v življenju, zasnovnega dela – več kot bo, večja bo vaša energija, večja bo vaša
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postavitev in davnino, kar je vašega, kar bo vašega, se bo spelo z vami in se boste vi
prelivali preko tegá.
Tisti, kateri bodo pa izstopali, dragi moji, to si zapomnite!, pa bodo v simbiozi živeli z vami.
Lahko, da boste živeli pod isto streho. Lahko, da boste živeli v istemu naselju. Lahko, da
boste živeli na istemu planetu. Kako se boste počutili tedaj, če pa celo življenje samo
godrnjate?
Prosim. Spoštujte to. Spoštujte vsakogar. Vse, kar ste.
To je nekaj, kar vam še prišepnem:
Lanjuška je prehajala že kot otrok v mrtve sfere, v najnižje sfere – a ne zato, ker bi bilo tam
tako zelo lepo, ampak zato, ker je hodila bodriti duše – tako hudičev, tako demonov, tako
bitij, katerih ne želim opevati, ker so že njihovi izrazi zelo globoki. A ne zato, da bi z njimi
prijateljevala, ampak zato, da bi jih naučila, kaj pomeni ljubiti sebi drugačne.
Po Njeni strani Smo dandanes tako kompaktno vezani in sodelujoči.
Ko vi pridete na čiščenje karme, dragi moji, mora prav Ona za vsako vaše bitje, za vsak vaš
bit poskrbeti, kar pomeni, da imate mnogo bitij, katerih morda v drugemu ne želite videti,
katerih se morda bojite ali jih morda celo grdo popljuvate, govorite preko njih, mora Ona
iti k njim, prositi njih za vas, da vam dajejo prostosti, jih pridobiti na svoje strani, da gredo
z Njo v Njeno telo, da jih Ona spremeni in reši postavitve za njih in hkrati tudi za vas, da
vas izpustijo.
In si predstavljajte, koliko napora je potrebno za vas, za tiste, katere Lana niti ne pozna.
Kateri pridete in greste. Kateri ne znate se zavedati niti obstoja, kaj šele kaj drugega.
Na to ima vpliv.
Le na eno samo postavitev nima vpliva. To pa je na smrt.
Tam, na smrt – takozvano »smrt« ali takšno frekvenco gibanja, kar pomeni, da se s takšno
hitrostjo prične vse skupaj gibati, da pride do navideznega stojnega položaja in telo samo
sebe oleseni, otrdi in oslepi. Takrat se vse skupaj tudi prične ali konča.
In vedite nekaj, da se ne boste dobro počutili, če boste sovražili svoje telo. Ker za bitja, za
katera je poskrbljeno in bode poskrbljeno, se bodo oni zelo dobro počutili.
Vi pa delate program ničvrednosti, zaničevanja, nesprejetosti, kar pomeni, da se boste vi
nekoč, nekdaj spogledali z njimi iz oči v oči, jih pozdravili in videli, kdo so, kaj so in zakaj so.
In tedaj bode vam neprijetno. Vi se boste počutili slabo. Zato nikoli ne sovražite. Nikoli ne
obsojajte!
Smrt je stanje višjega vsegá. Kar pomeni, da ko vi prehajate k Nam, Mi pogledamo v vaše
zapise, vam pomagamo, vam podajamo različno besedo, različne postavitve. Mi vam
preberemo, kaj vam sledi. Vi pa ste tisti, kateri kot zasnovniki lahko vplivate na sistem.
Sedaj poznate paket sodelovanja bitij od enega, bitij od drugega, bitij od tretjega in vsegá.
To pomeni, ko se vi znotraj sebe za nekaj odločate in ne govorite navzven, delate nekaj, kar
dela v strukturi materije, lahko povzročite tudi prehiter odhod. Lahko povzročite prehitro
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smrt zaradi bolezni, katera morda sploh ni bila podana, ampak ste jo sami samozavestno ali
zavestno lahko celo postavili.
Mnogo je dejavnikov, zakaj in kako? Zato vas ponižno prosim – ne nalagajte težine, da nekdo
je sokriv ali kriv za to, ker ne More opevati in ne Sme opevati, kdaj nekdo odide.
To se dosti pogosto dogaja, da nekdo oporeka zato, ker ne ve, kdaj odhaja. Ali pa, ker ne
Smemo opevati kdaj bo nekdo odšel, ker bi s tem kršili dogovore.
So določene postavitve, katere želim, da se jih ozavestite.
Vendar, ta čas je namenjen vam. Malce Sem vam ga pobral. A nič zato. Mislim, da ste mnogo
odnesli od vsegá. Vendar, kljub temú Bom odgovarjal še na kakšno vaše vprašanje.
Želel Sem ta čas izkoristiti prav za Njo, ker Ona nikoli ničesar ne spregovori. In prav je tako.
Ker skozi to vi ustvarjate svoje mišljenje, svojo postavitev. Vse, kar ste, oddajate na
površje.
Vendar, Jaz verujem, da ste dobri, najboljši. Zato, ker Sem ponosen na vas, ker se gradite po
sistemu svojega lastnega bita, Našega vsegá, a predvsem Njenih sanj.
Sedaj pa kar vprašanje – kdo želi vprašati?
(ploskanje) Jasa. Jasa.
»Draga Lana, tudi iz naše strani ali pa iz moje osebne, res hvala za Tvojo čisto ljubezen, ki
nam jo podarjaš in poklanjaš vsak dan in vsak čas. Res, hvala Ti in hvala tudi vsem
Gospodom in vsem Nebeškim energijam, ki – mislim, da brez vas. Nimam besed, ker, ker mi
je lepo, da sem z vami. To mogoče je eno tako – zahvala za vse. Vem, da sem se v tem
krogu našla. Vem, da, vem, da sem tu našla največjo srečo, ki jo lahko sploh najdem na
Zemlji. In hvala vam in hvala Lana Tebi za vse to, kar si mi odprla. Za vse, kar sem
spoznala. Bi pa eno vprašanje mogoče postavila, se opravičujem, ker jokam, ampak ne gre,
ker sem tako ganjena za vse te besede, ki ste Ji poklonili naši dragi Lani.
Kako vplivamo na čas? Vi ste rekli, da imamo to možnost. Nam lahko še okrog tega še kaj
poveste? Hvala vam.«
Najprej ponižno sprejemamo vašo res srčno zahvalo. To je nekaj, kar Mi bo zagotovo še kar
nekajkrat oponesla zaradi tega, ker Ona ne želi nič opevati ali govoriti o sebi. Ona želi le biti
Lana. Vse ostalo je pač nekaj nepomembnega. Želi živeti tukaj in sedaj. Tako kot vi. Tako kot
vsi ostali, tako tudi Ona.
Tako, da, Bom velikokrat, po Mojem, dobil kar malce pod nos. Ampak, tako pač je.
Kar se tiče ali dotika nekakšnega časa pa je tako:
Ko vi spoznate bitja, tako kot čas duše – ene, druge, tretje, se pravi, vseh teh energij vsegá,
ko vi dojamete, da vi lahko stkete prijateljstvo s temi bitji ali s to energijo, je to tisto nekaj,
kjer vi skozi to dobite bitje na sebe in skozi to bitje vi dejansko vplivate na njene zapise. In
tako, kot Sem dejal oziroma so dejali že na samemu začetku, kjer se zapisi razpršujejo in
raztezajo pomeni, da se njeni spomini dejansko pobirajo, odstranjujejo in razbremenjujejo.
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Na ta način vi lahko vplivate na čas, da v določenih časih ali momentih vse skupaj sebe
umiri, da nimate natempiranih dogodkov in da nimate nekako dogodkov vezanih ali ujetih
eden na drugega.
Kot drugo, pa tudi z zlatimi daritvami, katere so podarjene iz Naših strani, predvsem pa
tudi iz Njenih strani, ker to je energija prahu, s katero lahko vplivate na tok dogodka, da se
raztaplja.
Ko vam Mi podarimo nekako zlate energije, se ta energija spusti in stali zapise in se
razbremenjujete, ne da bi se tega zavedali. Tudi na ta način lahko sebi postavljate drugačen
čas.
Kot tretje pa je najbolj bistveno, česar se morate zavedati, kar se tiče časa, je pa, da se
energija, katera je v kontekstu ali v celoti kot spirala ali galaksija ali celotna povezava
planetarnega sistema, vrtinči in vrtinči dosti hitreje samo zato, ker je spremenila svoj tir ali
svojo tirnico.
To pomeni, da skozi to, prav skozi to postavitev imate vi postavljeno energijo čisto drugje.
Vaš planet se nahaja čisto v drugih časih in prostorih, kot bi vas – fuuu, odpihnilo proč. A
sami po sebi niste prešli do te točke, da bi lahko na to imeli vpliv. Ampak ste skozi to
dejansko lahko doumeli, da drugi vodijo vas skozi svoj čas.
Zato se tok dneva dosti skrajšuje. Krajši imate dan. Zapazili ste to. Ampak vi še vedno hitro
delate in delate in postavljate in upate, da boste v enakosti še vedno imeli enako.
Niste v istemu tirnemu dogodku, ampak ste daleč drugje, kar vam govori dejstvo, da vas
drugi nadzorujejo in peljejo skozi, v svoj čas.
Ko boste to doumeli in dojeli, boste vse skupaj uravnovesili in se boste pričeli povezovati s
svojim bitom. Vaš bit pa dejansko, ko se razbremenjujete, postavlja čas.
Kaj kmalu boste zapazili, da se tok dneva dostikrat ustavi. Opazili boste, da se zgodi, da kar
ni konca dneva. Pri različnih ljudeh ali dušah se bo različno odvijal čas.
Tisti, kateri bodo imeli še nekaj tisti dan za postoriti na nivojih, srečanjih in
razbremenjevanjih, se bo čas hitreje odvijal. Pri tistih, kateri bodo imeli izpraznjen nivo, pa se
bo čas ustavljal.
Zato bo vsak posameznik, v bodočnosti ali že v sedanjosti, vezan na svojo postavitev in
boste zapazili, da lahko vplivate na to. Sami lahko vplivate na to, če se razbremenjujete in
hkrati, če sodelujete z vsemi temi bitji, ker se vpenjate v naravo, v življenje, v ta ciklus. In
prav ta del je tisti, kateri vas potem tudi razbremenjuje, tudi ustavlja in tudi zaustavlja.
Na podlagi tegá vplivate na svoj lasten čas.
»Hvala vam za vsa ta velika odkritja.«
Prosim.
»In danes tudi od, o Lani. Mislim, da bo tudi Ona nekdaj ponosna na to, kar ste povedali.
Hvala vam.«
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Zagotovo, da. Hvala vam.
»Težko spregovorim, ker tudi jaz sem zelo ganjena in se iz srca zahvaljujem gospe Lani,
Gospodom. Jaz sem ponosna, da sem del te skupine. Težko govorim in se opravičujem.
(Jasa) Mislim pa, da ljudje, vsaj zdaj, v teh časih niti ne zavedajo v sebi, kako blizu imajo
rešitve, kako blizu imajo ljudi, informacije, ki jih podajate, pa gospa Lana. Ali še niso
pripravljeni na ta korak ali niti ne želijo, niti ne vedo za to? Čutiš ali čutim včasih tudi
bolečino drugih ljudi okrog sebe, ki so kot bi bili v nekem mehurčku ujeti v neki, pač, zaprti
ovojnici in je, si želiš, pa ne moreš naredit koraka naprej. Tko, da res, upam, da v
bodočnosti bo to spremenilo, pa prebudilo celotno človeštvo, da se bodo zbudili, tako kot
gospa Lana, pa vi nas učite in podajate.«
Zagotovo tudi Sam verujem v to in tudi vsi skupaj plujemo v to smer. Zato, ker Mi Smo že
prešli to fazo in želimo, da vsi skupaj okusite to. To je nekaj, kar si zaslužite.
Vendar, pomembno je najti sam sebe. Samo to potrebujete, ker skozi to boste postajali
vedno bolj enakopravni Nam in vedno bolj boste postajali to, kar ste v resnici.
In to želimo, da se spomnete, da prebudite in da skupaj pravzaprav gradimo tudi vašo, a
hkrati deloma tudi Našo bodočnost. In ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»A lahko še eno vprašanje?«
Izvolijo.
»Hvala. Vprašanje pa imam – te tehnike, ko prebujamo bitja zjutraj. A je to kaj
pomembno, če spimo ponoči ali če spimo čez dan, ko je svetlo?«
Kadar spite ponoči, prehaja to tehtanje. Duša prihaja na površje. Zakaj?
Zato, ker noč ima svojo moč. Pokriva vas. Noč vas pokriva izpod globine.
Kadar pa pride globina in vas pokriva, se pravi, to je tisto, to so tista bitja, katera so
pokopana in vi pokopate trupla ali telesa pod seboj, ne nad seboj, se pravi, pridejo na
površje tisto, kar ste izpustili.
Ker ste zapustili telo in se podali nad telo, se pravi, imajo bitja globine in globočine
priložnost, da prehajajo do vas oziroma do vseh tistih, kateri pač imajo določene obtežitve.
Do teh se Nismo niti kaj veliko ne dotaknili.
Vse to je skupek momentov ali prašnih delcev spominov, lahko bitij, kateri so spodaj. In oni
so tisti, kateri prehajajo preko noči navzgor.
Ampak, to niso tisti, katere ste vi v celoti poznali ali jih nekako sprejemali skozi življenje.
Ampak, to so točno tisti, kateri so gradili telo.
Čez dan, kadar pa spite, pa je na površju dnevni paket vsegá, pa k vam prehajajo predvsem
bitja dneva, bitja srčnosti, čutnosti – se pravi, teh energij, kateri so v temu trenutku tukaj
in sedaj.
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Kadar spite preko dneva k vam prehajajo predvsem tista bitja, katera vam gradijo tok
dneva, vam postavljajo prihodnost ali pa momente in so predvsem vezane na dan.
In če bi hoteli zamenjati ta polja, jih ne morete zamenjati, ker noč ima eno skupnost in eno
postavitev, dan pa ima čisto drugo postavitev.
Kot bi dejali – noč je temna in polna in bitja so polna, napolnjena, gosta. Svetlobna bitja ali
dnevna bitja pa so svetla bitja in rahlo prosojna bitja, kar govori o dejstvu, da niso obtežena
ali pa malo obtežena.
In je to dejansko razlika med enimi in med drugimi.
Še mnogo bi lahko opevali, vendar je to tako veliko in tako obširno, da bi se lahko potem
preveč zgubili. Bomo pa še na to kaj dodali tako, da boste počasi razumeli tudi to celovitost
vsegá.
»Prav lepa hvala.«
Prosim.
»Srčna hvala (Jasa) vam Gospodje in Lani za vse, kar ste storili za nas in še vedno delate za
nas. (Jasa) Imela, imela bi pa eno vprašanje, in sicer, kako pa je pri tistih ljudeh, ki ponoči
slabo spijo ali pa ljudje se večkrat zbudijo ali pa del noči ne spijo?«
Zelo dobro vprašanje!
Mnogo je tega. Mnogo bitij preko dneva dejansko ali preko noči so budni. Preko dneva so
budni. Preko noči so budni. In kar zasnovnik ali zasnovna energija ali tisti, kateri je delal
preko dneva, ves čas nekaj razmišlja, tuhta in se giba ta energija okoli njih, je dejansko dosti
več te dnevne budne energije v času noči.
Kako pravzaprav sebi pomagati?
TEHNIKA: NADIHAJMO ZASNOVNIKA (posnetek 35:15)
Eno opcijo Smo že pred časom podajali, kjer zasnovnika dobesedno
nadihate in napolnete, kot bi napolnili milni mehurček, da se napihne in
ga potisnete s tem napihovanjem v to žličko.
Prav v temu predelu zasnovnik zapre ta vstopni kanal in niste dovzetni
za napade, niste dovzetni za obhajanja različnih bitij.
In predvsem ste dovzetni za to, da spite. Ker se enostavno umaknete od neke vrtinčenosti
teh energij znotraj in takrat tudi telo spi.
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TEHNIKA: KAKO USTAVITI ŠVIGAJOČE SE MISLI (posnetek 35:57)
Velikokrat telo ne more spati ali, ko ločite telo, prav opazujte, da Bom dobro in preprosto
opeval. Včasih se zgodi, da telo ne more spati, ker mu misli dobesedno kar tečejo in tečejo
in tečejo.
In telo v nasprotnemu delu hrepeni po spanju. In prav pravite: »Joj, bom kar štel ovčke. Bom
kar trudil se in bom spal. Bom spal.« A misli se kar vrtinčijo.
To pomeni, da v tistemu obdobju ali času gre ta umska in razumska enota v razpiranje ali v
tehtanje. Običajno se dogaja, da je nekdo na nekemu vpogledu tehtanja, tako, kot Smo dejali
ali opevali predhodno, ko zasnovnika odpelje, na primer, kakšen angel navzven in ga postavi
v svetu sanj, če se spomnite, v dvorano, kjer ga obudijo, kjer ga se dotakne Sreča,
Vzpodbuda, Zaupanje, Modrost – se pravi, vsa ta Bitja, enako se dogaja z ali umsko ali
razumsko enoto. Zato imate občutek, če boste dobro sfokusirani takrat, da energija se
vrtinči okoli možgana. In misli vam dobesedno švigajo, kot bi nekdo razmišljal in razmišljal
in razmišljal. In to vas spravlja ob pamet.
Če boste vi hoteli ustaviti ta proces, morate najprej zapaziti, da možgan govori.
Nato morate zapaziti, kako se energija belkaste svetlobe vrtinči. To je
tako, kot bi okoli, pod kožo, okoli glave se vrtinčila energija in to tako
sunkovito, da nastane oljnata prosojna energija. Ta prosojna energija
je tista energija, katera je identična tej energiji, katero tvori tudi
zasnovnik ali ta zasnovna energija.

Vi morate narediti sledeče:
Zaznati to belo energijo kot,
kot, da bi zasnovnik – to ste
tukaj, spolzel na površje, prišel
do grlene čakre.

Pri nekaterih, kateri ste že marsikaj nadgradili sami sebe in imate ta
predel odprt, se lahko sprehodite dobesedno skozi grleno čakro, se
pravi, navzgor in greste točno s fokusom, da greste v središče, v
središče same kepe energije. Kot bi šli v središče možgana. Tam
nekako, na sredini, kjer se vse poti skupaj sezidejo in nastane takšno
središčno jedro.
Prav poženite se v to sredino in začutite, kako vas prične vrtinčiti. Ko vas prične vrtinčiti,
vas ta energija povleče v sebe.
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Takrat zavestno vdahnite, da napolnete zasnovnika in zasnovnika nadihavajte. In ga
zavestno nadihavajte. Prav misli usmerite na to, da diha, da se polne kot balonček.
Saj poznate te balončke, katere imajo otroci, katere napihujete, da raste in da se potem
lahko razpoči.
In vi napihavajte tega zasnovnika toliko časa, da se ujame v to
energijo, katera se vrtinči okoli možgana in se bo ta energija
ustavila.
V trenutku bo v umu in razumu nastal mir, tišina in prenehala se
bo energija vrtinčiti.
Možgan se bo umiril in nato boste zaznali, kot bi se zasnovnik zopet pobiral nazaj.
In ne le to!
Cela energija se bo zlila v središče in takrat bo zasnovnik splaval navzdol. Možgan ali glavnati
del se bo umiril, pomiril in bo dejansko postala umirjena energija.
Zasnovnik bo zaspal. Vi boste zaspali.
TEHNIKA: KAKO UMIRITI FIZIČNO ENERGIJO TELESA (posnetek 40:40)
Kadar pa pridete v proces, kjer imate občutek, da imate fizične energije preveč, da imate
občutek, da bo telo razneslo od te polne življenjske energije, da bi kar delali in delali, pa je
sedaj postopek že poznan.
Misli usmerite v zasnovnika in ga pričnite napihovati in ga dihati. On se
bo raztezal v notranjosti celega telesa, dokler ne ujame tega vala te
vrtinčaste energije. Zapolnil se bo in jo ustavil in padel v fazo mirovanja.
Telo se bo umirilo. Zasnovnik se bo pričel zopet spraznjevati. Spravil se
bo v ravnovesje in tako boste zaspali.

TEHNIKA: Z ZASNOVNIKOM LAHKO USTAVIMO NEMIR KJERKOLI V TELESU (posnetek 41,33)
In kjerkoli v telesu se ustvari nemir, se morate zavedati, da je tam ta vrtinčasta enota.
Spustite zasnovnika. Ga nadihajte.
Saj poznate. Zasnovnik in njegova avra in to nadihate, da se napolni in razteza. In tako se
vse nadzoruje, umiri in vi boste spali preko noči.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Iskrena hvala Gospodom in Lani za vse, kar dela za nas in (Jasa)
spoštujem, občudujem Njene skromnosti. (Jasa) To, da ne govori o sebi. (Jas) Imam pa
vprašanje glede zasnovnika. Zanima me, ali v vsakem življenju dobimo novega zasnovnika?

41

Ali se tudi prenaša lahko iz življenja v življenje? In, prej smo se pogovarjali, ali so
zasnovniki ustvarjeni v vilinskem svetu?«
Mhm. Zelo dobro vprašanje!
Nekdo Me kara, da ne Smem imeti tako nožic! Nekdo že ve zakaj? Se Bom potrudil sedeti
tako.
Kar se tiče zasnovnika je takole:
Vsako življenje se dobi nevtralna energija popotništva. Se pravi, odločijo se za ponovno
priložnost nekomu, da bo nekdo ponovno zaživel in popravljal določene zapise.
Njemu v pomoč Višja bitja, Svetla bitja, večino časa to delajo prav Vilini, ustvarjajo
nevtralno energijo z namenom, da bo naredila in postorila, da bo pomagala in vzgojila,
prevzgojila, postavila in sestavila dva polja – dobrega in slabega v neki postavitvi, skupaj v
enostno ene harmonije.
Zato vsako življenje dobite blagoslov. Zelo preprosto opevam. Ta blagoslov je vaš zasnovnik
ali to ste vi. V zasnovni energiji se potem pretehta, koliko je vplivala na levo, koliko na
desno stran. Se pravi, vse te postavitve so skupaj povezane in postavljene.
Ko je zaključeno življenje, ko je vse pogledano, ko je vse postavljeno – če duša se odloči, da je
zasnovna energija vredna nje in njene celovitosti, se prelije in premeša ali pomeša in postane
delček od nje, jo spustijo v celoto.
Kadar pa se pri tehtanju doseže stopnjo Razsvetljenja, to pomeni, da ste na Zemlji razumeli
in doumeli bistvo vsegá in ste živeli po načelih, po postavitvah, da ste ustvarjali harmonijo,
ljubezen in ravnovesje, postane ta energija lahko prelivajoča se energija in zadnji
zasnovnik dobi častno noto in lahko preliva vse in celoto, kar so se vse duše ali celotna
postavitev vsegá, združila.
Tako pomeni zaključek popotovanja.
In kadarkoli srečate takšno dušo, ona ohranja spomin točno iz tistega življenja, iz katerega je
ona dobila in dosegla najvišjo čast.
Tako da, ko se boste srečevali medsebojno, boste marsikoga spoznali iz različnih obdobij
nazaj, kar pomeni, da je njemu lahko tista čast in tisto življenje bilo najbolj nekako podano in
je zato ohranil tudi ta spomin.
Tako, da, v vsakemu življenju se dobi nova nevtralna energija.
Ko pa se preneha potovati, to je morda najbolj zanimivo, se pravi, se pa ustvari nekako
nesmrtno kompaktno telo. Pa pomeni, da se energija duše, ali duha ali pač energija, potopi
v Andalo. Andala je rudnina, kamenina planetarnega sistema ali ozvezdja ali prostora ali
časa, kamor se bo ona namestila, se ta energija potopi v to rudnino in se zapolne in se
prikuje v določen planet.
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Tako postane kompaktno znova kompaktno. In tako zopet dobite rudnine, minerale in pač
te sestavine. Zato opevate na koncu, da prah ste bili in v prah se povrnete. Kar je deloma
naslonjeno tudi na to in je tudi res.
Vendar s to razliko, da, ko sestavite sami sebi celoto, sestavljate sami sebi nesmrtno telo.
Nimate praznine. Nimate več tega dvoboja, ampak ste celota in dosežete čast, da potem
imate svojo lastno materijo. Kar pomeni, da vi sami sebi tvorite zasnovno energijo, tvorite
dušo, tvorite dejansko vse, kar je telesna struktura. Tvorite sebi lastno avro. Tvorite vse, kar
je celota vsegá. Kar pomeni, da nimate več nobenega preizkuševalca, tako dobrega kot
slabega. Ker v tistemu prostoru, kamor prehajate, Mi sestavljamo, pobiramo in podajamo le
tisto, kar je najboljše, kateri so zmožni medsebojno živeti v simbiozi.
Le Zemlja ima še tako skupek pomešanega vsegá, da se lahko prevzgaja in preoblikuje. In to
je tisto, kar je morda najbolj pomembno in najbolj bistveno.
Ko imate nesmrtno telo, zasnovna energija v notranjosti belo kristalno žari, vendar se nič več
ne ločuje, niti ne giba, ampak je znotraj en tak velik kristal. In je to energija, skozi katero vi
oddajate ljubezen in ostajate ljubezen in ste takozvana popolna ljubezen, harmonija in
razumevanje do vse in do vsakogar.
Takšna oseba nikoli ne podira dreves. Nikoli ne uničuje narave. Nikoli ne škoduje živemu
bitju – niti človeku, niti drugi vrsti, kaj šele rastlinam ali živalim. Tako, da, to pa je tisto, kar
pomeni tudi življenje.
Jasara.
»Najlepša hvala, gospa Lana (Jasara) za vaše pričevanje (Jasa) in za vse, kar smo imeli
danes res priliko slišati in doživeti in začutiti – ne najdem besed, ki jih lahko namenim Tebi
Lana in Vašim Gospodom. (Jasa) Jaz pa bi imela eno vprašanje. Ker imamo vsi otroke, ima
veliko staršev tudi probleme v zvezi s spanjem otrok. Kaj vpliva na to, da toliko otrok ne spi
ponoči? Recimo, kako bi jim lahko pomagali?«
Najprej ponižna zahvala. Sprejemamo zahvalo vsi in vsakogar, predvsem pa osebno tudi Naša
Mala Lana.
Kako pravzaprav vplivati na tok spanja otrok?
To je nekaj najtežjega. Otroci se spajajo. Otroci nekako do 12-tega leta lahko doživljajo
vstop bitij v fizično telo. Ko se otrok porodi in se mu prereže popkovina, duh od duhá, se
pravi, pranski duh v popolnosti zaspi. In takrat naj bi bil narejen nekakšen osnovni vakuum ali
energija življenja.
Preko dneva, tedna, meseca in leta pa ob točno določenih urah, če opazujete svoje otroke
ali pa tuje otroke, boste zapazili, da dejansko tudi otroci ob določeni uri ne spijo ali kričijo.
In, kadar pride otrok iz spanja v krik pomeni, da je nekdo ali nekaj prifrčalo v njega in za
seboj zaprlo loputo.
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Dokler ima otrok mehko téme, je odprt za vse in za vsakogar.
Lahko Zemlja dodaja, vrine, potisne v notranjost ali dopusti
bitjem, katera niti niso bila prvobitno izbrana, da bodo ali da
boste živeli v neki simbiozi, tako pač, resnično, tudi je, je to
tisto nekaj, kar lahko na silo vstopi in se pretoči v notranjost.

In vi živite in izživljate lahko trpljenje za marsikoga, za katerega sploh ne veste, da ste bili –
ali dogovorjeni ali izbrani ali podani. Niti ena duša, niti druga duša. Ampak, to so pač tisti,
kateri so izven materije in imajo vpliv tudi na to.
Kako pomagati takšnim otrokom?
TEHNIKA: KAKO UMIRITI MALEGA OTROKA (posnetek 51:56)
Takšnim otrokom, kateri so manjši, jih nekako
obrnite naokoli, tako, da vam ležijo s
trebuščkom in z obrazom na temu delu, kot, da
bi vi zaprli njihove čakre. Ker vsi vstopajo preko
teh sredinskih čaker. Zato otroka obrnite na
svojo roko in ga pokrijte.
Ga lahko tudi izza ozadja, tam, malce pod
ledvičkami oprimete in tako se bo otrok umiril.

Čakre je potrebno zapreti! In nič več ne bo vdiranja v to ali pa kakšnega pobiranja.
Zemeljska bitja lahko preko noči, med drugo, tretjo ali četrto uro vstopajo ali celo izstopajo
v vaš bivalni prostor, hkrati pa skozi to lahko predirajo avro in pobirajo celo kaj, kar so si
oni izbrali.
Tako da, to je tisto, kar je nekako pri malih otročkih lahko najbolj nekako obteženo.
Včasih se zgodi, da preveč poberejo in takrat lahko, eventuelno ali občasno, nastopi tudi
spanje v zibelki. Se pravi, kot smrt v zibelki. Neznani vzrok. Zato, ker je nekdo preveč na hitro
pobral.
Razlogov je lahko več. Ampak, eden izmed njih je lahko tudi ta. Zavisi pač od posameznika,
kako in kaj se mu godi.
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Je pa res, da v določenih postavitvah, v katerih se nahajajo otroci, kateri imajo že zaprto
téme, pa je pomembno, da otroka opazujete, v katero smer gleda ali se obrača. In se
obrača proč in kriči.
Poglejte točno v smer, od katere otrok beži proč. Če boste ozaveščeni in pozorni na to,
boste zapazili, ali kanal ali bitje ali pač tisto nekaj, kar otroka nadleguje.

TEHNIKA: PREKO SEBE ZAŠČITIMO OTROKA Z ZLATO ENERGIJO (posnetek 54:08)
Jaz bi svetoval, da otrokom, predvsem malim otrokom, nekako do dveh ali petih let. Oni
imajo običajno še veliko zlate energije prenesene, če jim jo takšna bitja ne poberejo. Če jo
pa nimajo, jo pa lahko vi, skozi vaš eter, lahko tudi podelite.
A ne tako.
Vi imate zlato energijo podarjeno. To je ta prašni delež ali prah, o kateremu Nismo skorajda
nikoli nič spregovorili. Govorimo le o daritvah. Morda Bomo kasneje malce opevali, kaj in
kako ali pa morda enkrat, da boste vedeli, kako pravzaprav ustvarjati ta prah tudi sam.
Vi imate to energijo podarjeno in shranjeno okoli kronske čakre.
Če jo otrok nima ali ni v povezavi z vami, da ni bilo te energije, vi lahko
pomislite, kot, da bi otroka imeli v sebi.
Si predstavljate?
Otroka daste v posteljo. Otrok spi. Vi pa pomislite na to, kako otroka
vzamete v naročje in ga daste v sebe. Prav, kot bi ga potisnili v sredino
fizične materije.
Nato naredite sledeče:
Zlati obroček. Na vsaki strani
povlecite dve tanki niti te zlate
energije in jo začnite prepletati skozi
telo, kot DNK vijačnice. In ju
prepletajte znotraj, v telesu. Prav
DNK delajte.
Na koncu prepletite tako, da boste noge medsebojno prepletli vse do
gležnjev.
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In v gležnjih, prav na tej notranji strani, točno na
tej točki, se ta energija preplete in ena nit gre v
desno stran, ob kosti, v podplat in se razteza,
prav razpre se v podplatnemu delu in to pomeni,
da v podplatih naredite zlate korenine.

Tako na desni kot tudi na levi.
Se pravi, ko prepletete, na tej točki
potisnete nit te zlate energije v notranjost
telesa in jo razprete korenino znotraj po
podplatu. Ne izven, ampak znotraj! To je
pomembno,
da
čakro
popolnoma
vakuumirate.
Nato se obrnite zgoraj. Nad seboj imate zlato nit, to energijo in spredaj imate steklovino.
Zaznate jo, če se obrne dlan takole
naokoli, se pravi, in jo dotaknete se z
zgornjim delom, jo boste zaznali.
Prav zazna se, kje točno je.
Običajno je tako široka, vsaj tako
široka kot so vaša ramena.
A rahlo malce spredaj.
To steklovino poprimite, ali
z mislimi ali z besedami in
povlecite
to
energijo
navzdol, pred seboj in jo
nato daste pod podplati,
kot bi stopili na to
steklovino. Vlečete to energijo za seboj.
Tam, kjer so pripete energije, da bodo kaj pobirale, se običajno zgodi, da ta steklovina noče
iti naprej. Vso energijo usmerite v to, da zaprete to navzgor.
In ko preidete ta tok, se ta energija kot loputa prisloni druga na drugo in je ob kronski čakri
to odprto. To pa je svet, kamor Zemlja ne vstopa. Ne more priti, ker se, vam Bom prišepnil,
zemeljska bitja pričnejo razkrajati, zato ne vstopajo in ne morejo vstopati, ker je čisto druga
frekvenca.
In če zemeljsko bitje poskuša vstopiti v nebeško bitje, doseže ravno nasprotni pol. Prične se
raztapljati in vibrirati in je tako kot bi jo hotel veter, vrtinec pognati navzven, proč od vsegá.
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Zato to energijo spnete zgoraj.
Ob strani se običajno ostane tako kot bi se energija naslonila. Nekateri še to zalijejo,
ampak ni potrebno. Pomembno je, da se zapre sprednji in zadnji delež.
In ko imate otroka v sebi, na ta način zaprete sebe in otroka.
Starejših ljudi, kateri so več kot 23 let ali kaj takega, ne zapirajte tako. Vam bom prišepnil
drugo opcijo ali varianto za tiste, kateri pač nimajo zlate energije.
Torej, otroka potem s tako spominsko energijo zavestno daste iz sebe in boste videli, da bo
v balončku, v mehurčku in ga daste direktno nazaj, kot bi ga dali v posteljico ali v njegovo
telo. In ta ovojnica se bo spela in ovila fizično materijo in telo bo spalo.
TEHNIKA: ZAŠČITA DRUGIH LJUDI Z BELO ENERGIJO (za tiste, ki nimajo zlate energije)
Pri ljudeh, kateri pa nimajo zlate energije – zlato energijo, žal, izgubljate ponavadi v dveh
letih, dveh letih in pol vaše starosti, ko pričnete sugestivno ali nekako drugače voditi igro
Zemlje. Ko vam starši pričnejo govoriti, kaj morate, kako morate, se odklapljate od sistema
ljubezni in izgubljate to energijo.
Če pa ste zmožni od rojstva dalje in vse do tega časa ves čas sebe vzgajati, pa v roku 10-ih,
20-ih ali 25-ih, morda 30-ih letih, pa že lahko ustvarite prve drobtinice zlate energije tudi
sami. Ampak, to je vaš način življenja. In to ste po naravi, če pač zmorete.
Do dandanašnjega časa poznam le 26 ljudi na Zemlji, kateri so bili zmožni ustvarjati
prekomerno zlato energijo. Ampak, to so bili res ljudje ali duše, kjer so res živeli za sebe, za
vse in za vsakogar. In oni so sproti ustvarjali to zlato energijo. Tako, da, to so tisti, kateri so iz
nič sebe prebudili.
Ker je pa zelo mali procent teh duš ali teh energij, imate pa belo energijo.
Se pravi, bela energija pa je snop te svetlobe. Se
spomnite, to je ta zdravilna energija, ta beli snop
svetlobe, kamor vi potisnete lahko rokavičke oziroma
dlani in nastanejo rokavičke, ko zdravite druge. To je ta
beli snop svetlobe, pod katerega vi običajno stopate, ko
se po zemeljskih strukturah prizemljujete.
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Vi naredite sledeče:
Ta snop bele svetlobe dajte
tako, da ga pri gležnjih, po
zunanji strani – se pravi,
snop vzamete, ga vpnete na
zunanjo stran, točno pri tej
kosti ga vpnete in ga ovijete
okoli obeh gležnjev.
Se pravi, imate gležnje skupaj in ju pričnite ovijati spodaj, da naredite kot nekakšen obroč.
Ta obroč nastane gosta energija.
In skozi to gosto energijo poženite
korenine v vse smeri – kot bi v
nožice poganjali to belo energijo.

In naenkrat se vraste vsa ta bela, gosta zmes.
Nato energijo pričnite ovijati, ampak ne ovijati okoli, ampak jo polniti po svojemu telesu
navzgor.
Pri
kolenih
to
energijo
zopet
zavakuumirajte, kot
da bi naredili obroč
in
oba
kolena
skupaj zaprite s to,
kot bi lezli v cev, si predstavljate?, in tukaj jo gosto spnete. Naredite kot eno okovalo.
In v trenutku, ko spnete okovalo, se naredijo niti in se preplete energija od
enega okovala do drugega, skupaj.

Enako, zopet povlečete energijo navzgor, kot bi se oblačili v ta snop bele
svetlobe in enako naredite ovitek ali ovoj bele energije tukaj, pri dimljah.
Tako enako – zopet spustite energijo, da se naredijo niti.
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Zopet
postavite
višje –
takole, prav
pod
pleksusom
oziroma tam, kjer se žlička končuje, tam nekako naredite zopet en bel ovoj.
Zopet spustite energijo in se energija zgosti.

Nato zopet energijo vlečete navzgor, vse do oprsja.

Lahko na bradavičkah ali tik nad
bradavicami, se pravi, ta prerez, običajno
dva prsta nad bradavicami, naredite
znova novi ovoj. Kot ta obroč.
In zopet spustite iz obroča niti, bele niti,
kjer se spne ta energija.
In vlečete navzgor do grla. Enako
spustite.

Nato do čela,
okoli čela in
spustite.

Pazite to!
Na vrhu pa boste naredili – energijo povlekli
navzgor, kot bi naredili korenine in se boste
vsesali ali vrasli navzgor kot korenine, tako,
da nastane v sredini zračni del, kanal in
korenine so zraščene navzgor.
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Ni pomembno kam – le navzgor. Kot bi se nekako tako, nad vami
zraslo neko, v neko telo.

To je povezava večih bitij. Saj poznate, da eno bitje stoji na ramah in na njegove, prav
nekakšne nožice se pripne in vraste ta energija. In on je tisti, kateri potem skrbi tudi za
harmonijo.
Tako boste zaprti in zavarovani v sistemu.
Ni potrebno delati DNK-ja, ker DNK, to vijačnico delate izključno le z zlato energijo.
Kadar pa nima človek zlate energije, ima pa vsak ta beli snop te svetlobe, te zdravilne
energije ali čistega vira, v katerega vi zlezete in se ovijate in zapirate. In tako tudi pripeljete
do točke mirnega spanja.
To lahko delate – ali drugemu ali pa sebi. Ampak, to si lahko naredi odrasla oseba čisto sam.
Ko boste potuhtali, da rabite le sekundo – pomislite in se že zgradi. Ko enkrat ustvarite, je to
v pičlih nekaj stotink sekunde, ste vi zaviti in zaprti v ta sistem.
Danes Smo si res vzeli veliko časa za vse. Danes Smo bili res dolgi.
(ploskanje)
Jasara. Jasara.
Še vedno bi govoril. Mnogo je še za opevati. Mnogo bi vas radi naučili. Mnogo bi vam radi
podali, a je morda čas, da se poslovimo. Še kaj naj ostane za kdaj drugič.
Tako, da, v naslednjemu delu, ko pa Bomo opevali, pa si Bomo enkrat vzeli čas in bomo
opevali Zlato daritev – kaj je zlata daritev. Kaj vam prinaša zlata daritev? In dojeli boste
nekaj, kar vas bo morda osupnilo, kaj imate, pa niti ne veste, da imate.
Tako, da, Jaz se Bom s temi besedami počasi poslovil.
Želim vam res veliko miru, ljubezni in harmonije znotraj sebe, predvsem za sebe. Res,
imejte se radi. Znotraj sebe se imejte radi, ker to vam daje vse – bodočnost, sedanjost,
ljubezen, popolnost. Vsak je popoln, ne glede na to, kakšni ste.
Vsak pogled. Vsako oko pa ima svojo domišljijo, da iz nečesa malega ustvari veliko, bujno
in prelepo.
Zato ima na Zemlji vsak svojo ljubezen, le, če jo želi imeti.
Jaz pa vam želim res vse lepo.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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