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OGENJ, ZAPISAN V ZVEZDAH 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 23.10.2021 
 
Jasara. 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, Našega obstojanja nekako tudi 
pričnemo.  
Najprej srčno pozdravljeni vsi Tisti, ki ste se odzvali od Naše smeri, od Našega popotovanja. 
Zahvala vsem Tistim, ki so Nam dopuščali vstop v Njihove prostore, Njihove svetove, Njihova 
življenja, Njihove skrivnostne pajčevinaste energije. 
Hkrati srčna zahvala vsem Tistim Vladarjem ali Vladnim, ki so v svetu Življenja, v kateremu je 
človek nekako dal blagoslov ali dali blagoslov, da smemo razkrivati tančice skrivnosti, da 
boste lahko kot človek morda dopolnili košček k svojemu mozaiku nevednosti, neukosti, 
izgubljenosti, pozabljenosti. Morda pa le nečesa, kar nikoli niste imeli in boste končno dobili 
– droben delček v neko celovitost, da boste počasi sestavili celoto védenj, skrivnosti in 
vašega popotovanja. 
 
Danes ta čast razkrivanja, odkrivanja, prepletanja pripada nekako prav Meni. Mene so izbrali 
za to, da podajam te skrivnosti ali nekako odprtosti.  

 
Lahko bi Me preprosto nazvali le Brahma, Brahma Brahmanjurski, 
Brahma Visočanski.  
Vendar, Brahma ali Brahjartrun, bi lahko dejali v nekakšno približni 
postavitvi vsegá, kot Moje mesto v Vesoljnemu zemeljskemu življenju ali 
popotovanju. 
 

 
Kaj pravzaprav vse to pomeni, boste morda razkrivali skozi razkritja, odkritja, postavljanja in 
umeščanja. 
 
Zakaj danes pripada ta čast meni, da Bom nekako prenašal vse misli, tako od Mojega 
Vladnega Očeta, ki je danes v popolnem nadzoru vsegá, kot tudi do vseh plasti vsegá, kar 
življenje pozna. 
Lahko bi dejal, da je danes mesto ali čas, ko Bomo razkrivali in umeščali v prostor ognjevitost 
in popolnost Ognja in moči, ki jo različna vedenja le po deležih uporabljajo, a ničesar od tega 
ne vedó. 
 
Znanja, ki so vam bila zapuščena, jih imate samo v koščkih. Katerakoli védenja imate le delno 
kot sito, kot drobne deleže, ki jih postavljate, usklajujete in umeščate. 
Ozadja ne poznate, zato vam Bomo razkrivali ozadje Veličine, da boste dojeli, razumeli in 
morda dodali prvi trden steber v temelju, ne samo astrologije, ampak drugih védenj.  
 
In v nadaljnjih odkrivanjih nadaljnjih predavanj Bomo po deležih postavljali trdne temelje, da 
boste dojeli, razumeli. Vendar, koliko od vsegá Nam bo dopuščeno, da Bomo zmogli še 
odpirati, bo vsekakor odvisno od vašega tempa življenja ali popotovanja. 
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Vendar, danes Meni pripada ta čast prenosa vsake Besede, vsake Energije. In predvsem Sem 
v popolnem nadzoru energetskega toka ali svetá Ognja. 
 
Ognjena znamenja, bi dejali v vaših védenjih, v vaših preprostih postavitvah – ognjena 
znamenja so znamenja, ki jih vi poznate le v približku. Vendar, Jaz Bom segel v zgodovino 
nečesa, da boste dobili trdne temelje. 
 
Ognjena znamenja nosijo v sebi, tako kot vi poznate, Ogenj, strast, energijo strasti, 
energijo pogona. Lahko bi v osnovi dejal, da je Ogenj prvi element življenja ali 
popotovanja.  
 
Ogenj, ki je povzročil eksplozijo, ognjevitost, strast in pretok je namreč tista moč, ki 
premika.  
 
Ko se potopim v zgodovino vsegá, bi v Svojemu védenju prešel v ustvarjanje ali v kreacijo.  
 
V OSNOVI SO BILI TRIJE ELEMENTI – OGENJ, VODA IN ZRAK 
 
Ko je Izvor ustvarjal novo moč, ko je Izvor postavljal trdno moč, je nekatere elemente 
medsebojno prepletal kot energijo in jo gostil. 
V gostljati energiji, kjer so se pričeli postavljati kot rudnine, kot elementi, kot življenje, se je 
gmota vsegá prepletala.  
V času gostenja, ohlajanja, segrevanja in marsikaterega dopolnjevanja, v katerega se prav v 
globino ne Bom spuščal, ker drugače bomo zašli iz tematike, je nastala ognjevita zmes. Zmes 
strukture, ki ji je bila tedaj postavljena kot ognjevita zmes elementa življenja ali gostljive 
gmote. Kot bi dejal – lava ali nekaj, kar se tali, iskri, greje in pregreva.  
Zaradi pregrevanja, ohlajanja, gibanja vetra je nastala gmota elementov življenja. Kot bi 
dejal: Ogenj – Zrak, Voda, ki ga ohlaja. Se pravi, so bili v osnovi ti elementi: Ogenj, Voda in 
Zrak. Trije elementi, ki so se medsebojno prepletali in povezovali. 
 
Zakaj? 
Ker je rudnina ali energija rudnine, ki jo je ustvarjal Izvor, pričela gibati in premikati.  
 
Ko je nastala energija gmote, je prihajalo do gibanja ali do blagoslova, zato je nastal Zrak. 
Zrak je tisto nekaj, kar je nekako pognalo v gibanje vse elemente, ki so se medsebojno 
prepletali in povezovali.  
 
Zato bi lahko dejali, da vaša védenja po zgodovini držijo vse te gmote skupaj v prepletenosti. 
A največje skrivnosti, zakaj nosite, na primer Ogenj ali Zrak ali vodo ali zemljo ali kaj 
drugega, zaenkrat le to, v popotovanju svojega, morda astrološkega znamenja, morda 
različnega védenja, morda karakterja ali česar koli, se pravi, je osnova predvsem v 
postavitvi, od kod je bila energija izpeljana. 
 
Dobro poslušajte! 
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Ko se je ustvarjala elementarna gmota teh elementov, je nastajala energija, ali gibanja ali 
kapljevine ali Ognja, Zraka, se pravi, vseh teh elementov, ki jih nekako poznate tudi v temu 
življenju. 
 
Predvsem je pomembno, od kod je bila energija odvzeta za popotovanje.  
Kot bi dejal: imate kotel, iz katerega se pobere energija in iz te energije se ustvari duh. 
Duha se je ustvarjalo nekoč in nekdaj, ne danes! Danes je samo nekakšno kopiranje, 
nekakšno pretakanje, nekakšno prenašanje. Vendar, smo v začetnih fazah! 
In od tam, na primer, v temu popotovanju, kjer Bomo jemali Ogenj, se Bomo v današnjemu 
predavanju dotaknili predvsem Ognja, v naslednjih pa naslednje elemente, da boste dojeli in 
razumeli. 
 
OGENJ JE ENERGIJA SPREMINJANJA, PREOBLIKOVANJA, HKRATI JE POVEZOVALEN – JE 
ENERGIJA ŽIVLJENJA  
 
Ogenj je namreč prasketajoča se gmota strukture, ki na sebe povezuje tako vodo kot tudi 
Zrak, kot tudi kamenino in rudnino. In tudi Ogenj kot Ogenj je povezovalen in je tisti, ki je 
osrčni in je hkrati energija elementa. Kot bi lahko približno dejal: energija Življenja.  
 
Ogenj je namreč tisti impulz, ki poganja energijo v gibanje. Ogenj je namreč energija 
spreminjanja, preoblikovanja.  
Saj veste, ko se Ogenj razplamti, za seboj pusti ruševine, iz katerih nastane rudnina, ki jo 
veter in Voda zgosti ali shladi. 
 
Prav ta energija je energija spremembe, začetka in hkrati nekega navideznega konca. 
 
Ogenj je EDINI element sprejemanja ali vsrkavanja, povezovanja ali združevanja ali hkrati 
tudi spreminjanja ali premikanja. 
Vaš slovenski jezik je tako oskrunjen jezik. Tako malo besed imate, da imam malce težavice v 
preslikavi tega, kar Mi pokažejo, Naših besed in milijonskih različnih, Izvornih ponudb, da 
nastane slovenski jezik ali beseda. Tako, da upam, da Mi bo šlo v prevajanju več tisočerih 
pogledov, kakor koli, najboljše. 
 
Če si vzamete to kot Ogenj, kot popotnica – iz tegá je nastala Energija. Iz tegá, kot iz enega 
skupka nečesa, je Nekdo nabiral Energijo gmote za življenje, za poganjanje, za impulz.  
In točno ta Energija, če je bila začetna ali nosilna, osnovna ali vodilna pomeni, da je najbolj 
dominantna. Zato duše ali strukture gmote, tako človek, živali kot rastline, ki so ustvarjene iz 
Ognja ali v popotovanju, v trenutku odposlane kot Ogenj v telo, za nastanek, je prvi delež, ki 
je osnova, zakaj ob pretoku daha – to pomeni pretok daha, ko se nekdo porodi, izdahne v 
predhodnemu času in vdahne v vašemu času, je ognjeno znamenje. 
 
Torej, če je bil odposlan kot Ogenj – Ogenj sprememb, Ogenj vodenja, Ogenj 
preoblikovanja, Ogenj smeri, se je ta energija utelešala, je to osnovna energija, ki jo človek 
v sebi premakne, zgosti in se kasneje tudi porodi.  
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Zato je tisti, ki se porodi v ognjenemu znamenju – ognjeno znamenje, ker je njegova 
zasnova bila postavljena iz Ognja, ker je bil pobran iz Ognja, odposlan kot Ogenj, kot 
energija Ognja in utelešen v času ognjevitosti in je na sebe povezoval, prepletal in se je 
tudi porodil kot ognjeno znamenje. 
 
Bodite pozorni! 
Ognjeno znamenje je torej podlaga vsegá predhodnega. Ta podlaga, rojstva in življenja, se 
pretoči v izdah.  
Se pravi, ko človek ali duša izživi svoj določen ciklus, oleseni, izdahne in se šteje, da se znova 
v Ogenj spremeni. 
 
Bodite pozorni! 
V življenju, od vdaha do izdaha, torej življenje je popotnica, kjer se šteje, v veliki meri, 
koliko telesne strukture je skozi zgodovino prenesel v smrt. 
 
Pazite to! Kaj želim s tem opevati? 
Več kot je bilo teles ali telesnih smrti, skozi vsa popotovanja, skozi vsa predhodna življenja, 
več je bilo upepeljenih teles, več je bilo požganih teles, več je bilo Ognja, večja gmota se je 
v življenju spajala in tehtala in tehtala na predhodni, Izvorni del samega Ognja. 
 
Torej, ognjeno znamenje, do svojega izdaha, na sebe povezuje vse tisto, kar je bilo ob 
vdahu kot popotnica v življenju podano, torej, koliko smrti je telo preživelo v ognju.  
 
Torej, ob izdahu se vsa ta energija znova združuje in prepleta v eno gmoto. Kaj to pomeni? 
 
Če je prvi impulz ali prva popotnica kot energija bila ognjeno znamenje, bo zagotovo v 
zaključni fazi, ko se zaključuje njeno popotovanje v življenju, ali po določenemu planetu ali 
v zaključni fazi karme in karmičnega ciklusa pomeni, da bo zaključilo to bitje Ognja kot 
začetnik in tudi kot končnik. 
Končnik bi lahko dejali zato, ker pelje v neki navidezni konec in hkrati tudi ločnik med tem, 
kar se bo v nadaljevalnemu toku znova spajalo ali spreminjalo. 
 
Prva dva življenja ali popotovanja so vedno za vsako dušo izjemno kratka.  
Zato so jih mnogi sprejemali kot žival. Ne kot rastlina, ampak kot žival. Zato, ker je ta ciklus 
ognjevitosti in bojevitosti zelo kratkotrajen. Človeška postavitev ali izpeljanka, kasneje v 
rojstvu in v ustvarjanju, kot človek ima daljšo misijo, zato je tudi njegovo življenje običajno 
postavljeno v razreševanje. 
 
In če se vrnemo nazaj.  
Ognjeno znamenje je torej impulz, je torej energija odposlanega vsegá. Zato je začetek in 
ne konec, ampak ZAČETEK vsegá ognjeno znamenje. 
 
V Naših védenjih so torej, v Naših vedah in zapisih, vedno nosilna znamenja ali pričetki 
ognjena znamenja. Ogenj.  
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Ogenj je namreč prvo znamenje, v kateremu se dela preboj. Kajti Ogenj, kot vidite, od 
Izvora do premika, do utelešenja potuje kot Ogenj in se potem kopiči kot Ogenj v notranjosti 
in se kasneje spušča po stopnjah sestavljanja in povezovanja. 
 
Da se vrnemo malo v popotnico, kako ognjeno znamenje na sebe povezuje druga znamenja 
ali druge energije. 
 
OGNJENO ZNAMENJE VEDNO NAJPREJ OHLAJA STRUKTURA ZRAKA, NATO VODE, VODNE 
SIRHARJUNE 
 
Ko se ognjeno znamenje uteleša, se ga ohlaja. To je Zrak. Zato nekako, ko se ognjena 
energija uteleša ali se spravlja v telo matere ali nekako energije, ga ohlaja vedno struktura 
najprej Zraka. Zakaj Zraka? 
 
Ker Zrak je prostor, v katerega Ogenj vstopi. Sopara v pregrevanju se prične nekako gostiti 
in na sebe povezuje kapljevino ali vodo, vodno Sirharjuno.  
To pomeni, da se že v materi spaja in prepleta ali združuje več elementov.  
 
Torej, prazen prostor, brezzračni prostor, v katerega navidezno vstopi, ki ni čisto brezzračni 
prostor, ampak vzemimo, da boste lažje razumeli, je prostor, v kateremu se energija prične 
shranjevati, kopičiti in se prične prostor pregrevati.  
Zaradi pregrevanosti se prične ohlajati in ga ohlaja energija vodovja. Zato kapljevine, zato 
združevanje Ognja in vode. In utelešeni element Ognja se fantastično prepleta z vodo, s 
strukturo Sirharjune.  
 
Tako, da vodna energija in energija plamena daje strukturo osnove gradnje, kjer se ohlaja, 
gosti in Ogenj spi. 
 
ELEMENT ZEMLJA 
 
Takrat se prične gostiti ta energija in se spravlja v rudnino ali v zemeljsko strukturo, zavisi v 
prostor, v katerega se bo umestil.  
Če se takšna energija odloči za rojstvo v zemeljsko popotovanje, na sebe dobi ali se 
energija spremeni, ali napolne ali vsrka, v prostoru z rudninami zemeljskega prostora. Zato 
lahko opevamo, da nastane ali se prepleteta dva elementa ali ohlajeni element Ognja z 
rudnino ali prostorom, na katerega se bo energija porodila. Tako nastane ali tako odpiramo 
prostor, elemente zemlja.  
 
Ko imamo vodo, Ogenj in nekako rudnino kot zemlja, nastane gmota ali trdna struktura, ki 
se prične utelešati in nastaja ali na sebe povezuje večjo gmoto energije, ki kroži okoli 
njega.  
 
Vrtinčena gmota energije je Zrak. Zrak je prostor diha, v katerega se ti elementi povezejo 
ali povezujejo.  



 
 

 6 

To pomeni, da v tej strukturi nastane ali se prepleta energija Zraka ali daha, do priprave, 
da se gmota telesa utelesi ali uteleša, torej, da se razvija. 
 
KO SE OTROK PORODI, ZAMENJA DIH 
 
V trenutku, ko se otrok porodi, zamenja dih. Izdah izdahne iz telesa, kjer se porodi in je 
vpet v vse prostore in elemente, o katerih še nisem veliko spregovoril in vdahne, se pravi, v 
življenje kot samostojno bitje. 
Tudi, če bi otroka pustili, da se mu popkovina posuši, se otrok prebija do lastnega vdaha in 
zato je Zrak njemu trdna struktura, ker se mu napolnejo pljuča in zato se prične vrtinčenje 
in prepletanje zračne strukture. 
 
Zopet je zavisi, kateri delež je bolj dominanten! Ali je bolj dominanten ali večja gmota Zraka, 
glede na to, kakšna struktura prevladuje. 
 
Če ognjena znamenja ali ognjena energija takoj ne zaspi, je potrebno več hlajenja. Zato je 
takšen otrok več poudarka dobi na zračnemu delu. Vendar, to je le osnovna popotnica, le 
osnova kot trden temelj, od kod energija, od kod zasnova. 
 
ENERGIJA KARMIČNEGA IZPUSTA – KARMA JE NEKAJ, KAR JE ŽE BILO IN SE POPRAVLJA 
 
K vsej tej zasnovi se prišteje energija karmičnega izpusta.  
 
Kaj pomeni karma? 
Nekaj, kar je že bilo in se popravlja! 
 
Torej, če je telo bilo izničeno ali uničeno in je prišla fizična smrt v povezavi z Ognjem, prav 
fizičnim Ognjem, je to zelo pogosto, da so ognjena znamenja bila usmrčena na kruti način, 
na način Ognja, požiga, sežiga ali kakšne takšne gmote, kjer je morda prisotna lava, kjer je 
prisotna moč plamena.  
 
In vse podlage, ki so bile podane skozi zgodovino kot izpust telesa ali iz telesa, se vpenjajo 
v času, ko otrok raste v maternici. 
 
Torej, še predno se otrok porodi oziroma nastane plod, običajno leto, leto in pol 
predhodno se vpenja energija. Zato ta energija, ki čaka v vaginalnemu predelu do začetka 
spočetja in se jo povleče potem, v času trenutka spočetja k sebi pomeni, da dobi ognjena 
energija k sebi vse spomine izničenja telesa. 
In glede na to, koliko popotovanj ima kot ognjeno znamenje smrti, fizičnih smrti v povezavi 
z nasilnimi smrtmi, v povezavi s požigom. V to se štejejo tudi, ko so telo lahko upepelili. Se 
pravi, se vsa ta energija znova povezuje v tisto začetno stanje. 
Torej, tukaj nastane osnova, zakaj nosi nekdo ognjeno znamenje. 
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OGNJENO ZNAMENJE JE SVETLOBA, SMER ALI FOKUS 
 
Ognjeno znamenje je torej svetloba, smer ali fokus.  
To pomeni, da ognjeno znamenje točno ve, kaj mora narediti, kako mora narediti in se ne 
boji smrti. 
 
Ognjeno znamenje je namreč eno izmed najbolj trmastih in trmoglavih znamenj, ki vedno 
znova poskuša prebiti vesoljni preskok. 
 
Kaj pomeni vesoljni preskok? 
Združiti membrano časov in prostorov.  
 
Zato je to edino znamenje ali edini element, ki ima naboj – naboj rojstva, naboj smrti, 
naboj premika, naboj preobražanja, preoblikovanja, spametovanja in nenehnih 
zaključevanj in nenehnih premikov naprej. Zakaj? 
Ker v začetnem stadiju, kjer je Izvor ustvaril Energijo, jo je odposlal kot Ogenj v to 
popotovanje, vse do ustvarjanja človeka. 
 
Vendar človek, kot ga poznate sedaj na Zemlji, je le oskrunjeno bitje, izpeljanka izpred 
mnogih predhodnih življenj, tudi drugih planetarnih ozvezdij, vsaj v večino, za večino ste 
živeli, večinoma že nekje, na drugih planetih in jih izničevali, preoblikovali, spametovali, 
spregledali ali kar koli drugega in je dandanes energija, večina od vseh, kot živa in 
preoblikovana, porojena samo še na bazi zemeljskega življenja. 
 
Bodite pozorni! 
Vsi tisti, ki so ognjena znamenja, imajo trden fokus! Vedno ženejo naprej. Zakaj? 
Ker imajo izvorni impulz pogona naprej! 
V naslednjih druženjih, ali prepletanjih ali odkrivanjih tančic, skrivnosti, se Bomo tako dotikali 
vseh elementov, da Bomo resnično dali, kolikor bo mogoče, celovitost vsegá. Koliko Nam bo 
časovno tudi dopuščeno. 
 
ASTROLOGIJA JE SKRITI ASTRAL 
 
Torej, Ogenj je zato prvi element, ki bi moral biti v koledarju prvi v strukturi, ali astrologije 
ali katerekoli druge vede. 
 
Astrologija je pravzaprav skriti astral. Astral, ki v večih nivojih in razkriva več nivojev hiš, 
preoblikovanja in na nek način tudi spametovanja. 
Če pogledamo ste vsi, kot elementi, vrženi, ali pretočeni ali vdahnjeni ali usmerjeni v neki 
skupni prostor sobivanja. Zato je Zemlja, kot življenje, lahko postavljena kot vez, v 
kateremu lahko PREOBLIKUJETE, ustvarjate, kujete in izoblikujete. 
 
Bodite pozorni! 
Nekateri ste ognjena znamenja v nosilnih stebrih. Torej je to vse, kar imate, kar Smo sedajle 
razkrili v popotnici.  
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Večina, ki ste ognjena znamenja in ste vodeni kot ognjena znamenja po različnih področjih, 
se Bom Jaz danes dotaknil prhke in plitke astrologije. 
 
Če bi vse astrologije različnih vedenj dali skupaj, bi približno, približno dobili celoto. Vsa 
védenja vsegá, kar imate, bi morali združiti, resnično – od različnih znanj, ne samo 
planetarnih znanj, ampak tudi različnih geometrijskih oblik, vsega celovitostnega, iz katerih 
se povezujejo medsebojno tudi točke. Medsebojno se prepletajo hitrosti. Medsebojno se 
prepletajo časovi. In vse imate tako, samo na dlani podano: takšen in takšen je čas svetlobe, 
takšen in takšen je čas popotovanja duše, takšen in takšen čas »smo« zračunali, da morda 
obstaja čas svetlobe.  
 
Vendar, ena in osnovna postavitev je, da niti en čas, ki ga imate, ni pravi čas! Zakaj? 
Zato, ker je vaš čas PREMIKAJOČ in IZTEKAJOČ. 
 
In vi imate, eni in edini, smrtni čas. Kar pomeni, da ste smrtniki ali preoblikovalniki. Lahko 
bi vas dejali, da ste obleka in preobleka. 
 
Zakaj obleka? 
Ker na sebe zmorete povezniti vse energije in hkrati sleči vse energije. Jih hkrati 
preoblikovati in spreminjati. 
 
Morate vedeti, da je svet vsegá, kar imate, svet sprememb. 
 
OGNJENA ZNAMENJA – STRELEC, LEV, OVEN so le košček od vsegá, kar imamo 
 
Ognjena znamenja kot so STRELEC, kot so nekako LEV, bi dejal, kot so morda OVEN, so le 
košček od vsegá, kar imate. Na primer, Jaz se Bom poskušal držati vaše navidezne astrologije 
ali vaših védenj, tudi po drugih različnih kitajskih in drugih različnih struktur, bi morali 
dodajati različne temelje. Ampak, Jaz se Bom držal čisto preproste postavitve, da bodo tudi 
tisti, ki nimajo nič v znanju astrologije, vedeli in razumeli. Poskušali Bomo opisati tako, da 
bodo čisto preprosti ljudje znali sešteti, razumeti in doumeti. Morda bistveno lažje, bistveno 
hitreje kot so kdaj koli do sedaj! 
 
Torej, ko človek dojame to popotovanje, kako energija Ognja potuje, se uteleša in porodi, 
je bistvo vsegá v tistemu predhodnemu čakanju. 
Se spomnite trenutka nazaj, ko Sem vam prišepnil, da se energija spravi v telo matere in 
čaka približno leto, leto in pol, do utelešenja. 
Ko pride do utelešenja, je nekako spojena gmota energij, zapisov ali popotnice.  
 
Najbolj pomemben čas je čas tega čakanja. Tukaj se sestavlja popotnica. 
 
OGENJ SE POVEZUJE S TELESI KARME  
 
Torej, če je utelešen Ogenj pomeni, da se bo kot odposlanik spajal z Ognjem teles, ki jih je 
nekdo izpustil. Predhodnik. 
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Torej, povezuje se energija odposlanega z energijo teles, ki so bile zakopane, odposlane ali 
padle. Torej, s karmo teles. 
 
Ogenj se torej povezuje s telesi karme. 
Vse, kar je bilo upepeljenega, vse, kar je bilo ugonobljenega s pomočjo sile, puščice, udara, 
prelivanja moči, strasti, česar koli, se pravi, je to pozabljena struktura, ki ostaja kot 
energija na Zemlji. Tam, kamor telo pade, kjer izdahne, pade na tla, se dotakne tal, ga 
položite ali odleti, kar koli, se pravi, tam ostane energija telesa.  
Ta energija telesa, glede na tisti konec, se združuje z Ognjem.  
 
Če je bilo telo usmrčeno ali utopljeno, se ne spaja z Ognjem.  
Spaja se izključno samo z energijami ali s spomini teles, ki so bila popadana pod točo 
energije Ognja, udara, fokusa, smeri. 
 
Če pogledamo, v osnovi, se pravi, telesne strukture podprejo ognjeno znamenje ali 
ognjeno energijo, VODILNO energijo, se v tej strukturi zemeljskega telesa, o katerih Smo 
predhodno govorili, postavi ovojnica, se spoji ovojnica. 
 
Če pogledamo to strukturo telesa, imamo torej dominantno energijo Ognja, hkrati vse, kar 
se je dogajalo in padalo izpod Ognja in od tukaj dobi spomine. Spomine nečesa, kar je telo 
shranjevalo.  
 
Kakšni so ti spomini? 
Če je bil nekdo upornik, torej, s svojim fokusom, s svojo dominantnostjo, s svojo 
prodornostjo, s svojo vztrajnostjo, s svojim prebojem, svojim pravim jazom, z vsem, da je 
hotel, želel, moral, da je poganjal nekaj in je bil brezciljen, večen in na nek način nesmrten, 
se ta energija daje kot podlaga. Se spoji z energijo, ki nastane kot gmota osnove telesa ali 
struktura Ognja v telesu. 
 
To pomeni, da je tukaj del karme vpeto in izpeljano iz vsegá, kar je bil kot temperament, kot 
impulz, kot vse, kar je prenašalo nekoč, nekdaj telo. 
 
Tukaj se lahko zgodi, da dobite v osnovi ali podpori, tudi morda, če sta padla mati in hči 
istočasno, se lahko ta energija združi in se zlije na Ogenj, na energijo popotnika Ognja. 
 
To pomeni, da se je ta energija vdala kot osnova karme. Zato lahko v naslednjemu življenju 
se ločita kot mati in hči ali pa združujeta kot mati in hči.  
 
Kaj je pomembno? 
Da je ognjena mati ali ognjena hči kot telo, zopet bila nosilka, katera od njih je bila nosilka, 
da je poganjala energijo svojega temperamenta, svojega prepričanja, svojega vstopanja, 
svojega stojnega jaza, bi dejal. Od tegá je odvisno, katera prevzema odgovornost. 
Če je bila to mati nad hčerjo in sta takrat izdahnili obe ali posledično je izdahnila tudi hči, čez 
določen čas, ZARADI njenega prepričanja, zaradi njenega vodenja, se dogaja, da se ta 
energija ravno tako spne v energijo Ognja, ki čaka v telesu na spajanja. 
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Od tukaj nastajajo karme. Od tukaj nastaja impulz Ognja, ki se združuje. 
 
ČAS ROJSTVA JE PRILAGOJEN NAM,  V RESNICI JE PRAVI ČAS ROJSTVA ČAS, KO OTROK 
SPOLZNE VEN IZ MATERINEGA TELESA 
 
Pazite to! 
Se vrnimo nazaj na točko, ko se je otrok nekako že porodil. V sebi nosi torej čas rojstva – 
čas rojstva, ki ga vi štejete za vdah, je na nek način prilagojen vam.  
 
Zakaj? 
Ko vi izpustite v to, da prerežete popkovino in otrok vdahne, takrat običajno, od tega 
vdaha, štejete čas rojstva. V RESNICI PA JE ČAS ROJSTVA, KO OTROK SPOLZNE VEN IZ 
TELESA.  
Takrat je prvo nosilno obtežitev ali čas rojstva najboljše napovedi dobil prav tedaj –  ko še 
ni vdahnil! Torej, KO POLZI IZ MATERE IN JE SPOLZNIL IZ MATERE, NA SEBI NOSI 
NAJMOČNEJŠO ENERGIJO OVOJA, VDAHA ALI PRENOSA. 
 
In običajno to najbolj sveto energijo pobere tisti, ki se prvi dotakne tega otroka. Torej, 
običajno babica ali kdorkoli drugi namesto tisti, ki je pomemben za to, da sprejme to 
energijo. 
Najboljše bi bilo, da bi bil oče ali pa mati sama. Zato so včasih ženske same rojevale, da so 
se same dotaknile otroka, ko je spolznil navzven in so ga spravile k sebi.  
 
NAJBOLJ POMEMBEN SVETI ČAS ZA OTROKA JE OD TRENUTKA, KO SPOLZNE IZ VAGINE DO 
TRENUTKA, KO VDAHNE – Z VDAHOM DOBI ZAPIS ZRAČNEGA ZNAMENJA 
 
Točno ta energija, v kateri vibrira otrok, predno samostojno vdahne, je to energija, ki na 
sebe vleče zapise iz zračnega dela, iz Zraka. Si predstavljate? 
 
Od trenutka, ko spolzne otrok ven iz vagine pa do trenutka, da vdahne je čas, KI JE 
NAJBOLJ POMEMBEN SVETI ČAS. In če dobro pogledate, točno ta čas se šteje za sveti čas.  
 
Zakaj za sveti čas? 
Ker se takrat vse oprime kot popotnica zračnega znamenja. Zraka. 
In ko otrok vdahne, ko otrok s fizičnimi pljuči vdahne, na nek način vdahne vse, kar se je 
ovijala po tej energije okoli njega, vdahne in dobi kot zapis zračnega znamenja. 
 
KO OTROK PRVIČ VODO IZPUSTI, SE ŠTEJE ZAPIS VODNEGA ZNAMENJA – TAK OTROK BO 
BOJEVAL BITKO Z ŽIVLJENJEM ZEMELJSKIH STRUKTUR 
 
Pazite to! 
Ko otrok prvič vodo izpusti, se šteje zapis vodnega znamenja. Ampak, vi zopet bi lahko šteli, 
ko se otrok po urinira, pa ni temu vedno tako! 
 
Pazite to – sta dva dela! Ali urin ali solze! 
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Če bi bil človek pozoren na to, bi že ob prvemu trenutku lahko opazil – če otrok spusti 
kapljevino vode skozi urin pomeni, da bo bojeval bitko z življenjem zemeljskih struktur. 
Pomeni, da bo dosti z zemljo prepleten in obtežen. 
 
Če otrok SOLZO spusti pomeni, da jo izpušča vodo iz zgornje smeri, bo veliko jezo, joka in 
stoka spuščal v smeri Neba. Vedno se bo obračal nanj. 
In to pomeni prva razdelitev, kjer bi se lahko delilo telo na Zemljo ali Nebo. 
 
ČE BI BILI POZORNI, BI ŽE OB ROJSTVU VEDELI KAKŠNA JE POPOTNICA OTROKA 
 
In če bi bili pozorni na vse skupaj, bi dejansko lahko opazili, da ob rojstvu veste popolno 
popotnico samega otroka – ali se bo povezoval ali hlastal za Nebom ali za Zemljo. Ali bo 
prenašal karmo Neba ali karmo zemeljskega vsegá. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 

 
Ker se telo loči na predel popkovnega dela, kjer je sredinski del ali 
nekakšna ta celovitost, v kateri se od podplatov navzgor, vse do 
predela popkovnega dela ali spodnjega dela popka ali popkovine, 
namreč nahaja obtežitev Zemlje ali popotnica Zemlje. 
 
 

 
Vse, kar je od popkovnega dela navzgor pa se veže na solzno delno 
enoto ali na solzo ali na zgornji del Neba. 
 
 
 
 

 
Tako bi lahko v grobem razdelili osnovo, ko otroka pogledate in vidite, kaj se dogaja z njim. 
 
ČAS VODOVJA BI SE MORAL ŠTETI OD TRENUTKA IZLIVA PORODNE VODE DO TRENUTKA, KO 
OTROK KOŠČEK ALI STRUKTURO VODNE STRUKTURE IZPUSTI (solze, urin) 
 
Ta vodna struktura se namreč povezuje, tako kapljevina kot morda urin, je to čas, ki bi ga 
morali šteti od trenutka, ko se Voda iztoči iz matere. Ta porodna Voda. Kako bi jo drugače 
imenovali? Voda, v kateri je otrok postavljen. 
 
Pazite to! 
Čas vodovja bi se moral šteti od trenutka poka ali pričetka izlivanja vode.  
Od tistega trenutka dalje bi se moral šteti vodni čas in vse do trenutka, ko otrok se porodi 
in košček ali strukturo vodne strukture izpusti – torej, ali solze ali urina. 
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Torej, to je čas, ki bi ga morali ZAPISOVATI, da bi lahko dobili mero, časovnico, po kateri bi 
vam potem v življenju teklo na vodno Sirharjuno. Čas vsegá, kar je pomembno za morda 
naslednje predavanje, o kateri Bomo govorili predvsem morda o vodni strukturi. 
 
KAKO IZMERITI ČAS MED SONCEM IN ŽIVLJENJEM? 
 
Pa se vrnimo nazaj na ognjeno strukturo. 
Če pogledamo na to, da je nekako ognjeno znamenje, znamenje, v kateremu se pretaka 
impulz naboja in življenja, morate vedeti, da sta v simbiozi, tako v naravi element Ognja in 
vode, Zraka in rudnine. Kot bi dejal – prepletanje vsegá.  
 
Celovitost vsegá postavi trdno svetlobni Jaz. 
 
Svetloba ali Sonce, kot ga uporabljate v raznih védenjih, je smer.  
Sonce kot sončno znamenje ga uporabljate, kot bi dejali, smer očeta ali Boga, Izvora ali 
moškega. Tako nekako prikazujete ali nekako vzemate popotnico vsegá. 
 
Kako izmeriti ta čas med soncem in življenjem? Zelo preprosto! 
 
Izmeriti čas od trenutka, ko je Nekdo odposlal energijo Ognja, se pravi, tisti Nekdo, ki ga je 
ustvaril pa vse do časa, ko je telo izdahnilo in ga je Nekdo počakal. Se pravi, ta čas pa bi bil 
svetlobni čas življenja in popotovanja. 
Ampak, do tega boste sila težko prehajali! Tudi z računanjem boste sila težko nekako 
vstopali, razen, da bi vse elemente časa medsebojno podvajali, merili točno. Zato so, recimo, 
skozi zgodovinske čase vstopali in spremljali nosečnico od trenutka spočetja, vse nazaj po 
meri spočetja, časovnice – ali je bil deževni dan ali je bil sončni dan.  
 
Kar pomeni, če je bil deževni dan, ga bo vodila popotnica vodovja. Bo to znamenje vode.  
Če ga je nekako vodilo Sonce, bo to znamenje sončno znamenje. 
Če ga je vodilo vetrovno popotovanje v trenutku ustvarjanja, se pravi, bo to zračno 
znamenje. 
Če ga je postavljala nekako elementarna gmota, da je otrok soustvarjal na bazi ali energija, 
da se je ustvarjala na bazi tal, je bilo potem od tam šteto kot zemeljsko znamenje. 
 
ČAS LJUBLJENJA JE IZJEMNO POMEMBEN, KRAJ LJUBLJENJA PA ŠE MNOGO BOLJ 
 
Tega vi sploh ne upoštevate, ker ne poznate!  
Stari Kelti, stari Rimljani, stari Egipčani in še starodavne Atlantidske civilizacije so vedno 
vedele, da čas ljubljenja je izjemno pomemben. Kraj ljubljenja pa še mnogo bolj! 
 
ČE SO SE LJUBILI V ČASU VODOVJA ALI OB VODOVJU se je vedelo, da bo ta energija, ki je v 
večini prisotna, VODNO ZNAMENJE. 
ČE SO SE LJUBILI OB OGNJU, je bilo vedno del impulza ali nosilno znamenje OGNJENO 
ZNAMENJE. 
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In tako so izbirali čase, kraje in prostore, ker so imeli zavedanje, kaj želijo prinesti ali kaj želijo 
sprejeti. 
 
Mati, predno je prišlo do spočetja, je bila najprej vdana ali predana moškemu. In ta 
povezava se je med njima godila ali vršila. 
 
To pomeni, ČE SO SE LJUBILI V ČASU DNEVA, je bilo sonce visoko, je bil dan, se pravi, BO 
TO ZNAMENJE IMELO MOČAN VPLIV SONCA, BO DNEVNO BITJE, BO SONČNO BITJE, ki bo 
VODILO VSE IN VSAKOGAR. 
 
ČE SO SE LJUBILI V ČASU NOČI, JE NAD TEM NAJVEČJO MOČ NOSILA LUNA.  
 
Kar pomeni, da so ženske izbirale, kdaj so se ljubile in kje so se ljubile, pod kakšnimi pogoji 
so pričenjale voditi igro parjenja in ljubljenja. 
 
Zelo preprosto! 
To so temelja znanja, da veste, kaj boste prinesli v življenje! Zakaj? 
Okolica ali prostor je namreč skupek energij za osnovo, ki jo telo dobi.  
 
In skozi zgodovino so matere vedele ali ženske vedele, ko so hotele postati matere, kaj 
želijo prinesti, od kod želijo donesti in kakšen naboj ali popotnico želijo vnesti v svet 
življenja. 
 
Dandanes vam je popolnoma vseeno, kako se sparite, kako se nekako pomešate, kako se 
povaljate, kako na hitro ali na dolgi rok. Se pravi, to je čisto tako, kot bi dejali, kot bi veter 
zapihal. 
Zato, ker ne dajete osnov in temeljev za spočetje, nimate niti trdnih energij, temeljev za 
tukaj, kjer ste! 
 
SKOZI ZGODOVINO SO BILE ŽENSKE POVEZANE Z VIŠJIM JAZOM, Z BOGOM, Z IZVOROM, S 
SVETLOBO, S SONCEM 
 
Zgodovina – obračajte se po zgodovini, ki je v veliki meri izbrisana, boste počasi dojeli, zakaj 
je izbrisana. 
 
Skozi zgodovino so bile ženske povezane z Višjim Jazom. Vsaka ženska se je povezovala z 
Bogom, z Izvorom, s Svetlobo, s Soncem, ki ji je podajal informacije znotraj središčnega 
centra. Znotraj, kot bi dejali, pojmovano energijo zasnovnika.  
 

Ta iskra notranjega naboja v pleksusnemu predelu je bila osnova, ki je 
na sebe povezovala različne plasti duše kot telesne strukture, kot 
vodne strukture, se pravi, vsega, kar je bilo podanega. 
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MEDITACIJA ŽENSK V DAVNINI IN KREIRANJE BODOČEGA POTOMCA (povezovanje kot v 
lotosovem cvetu ali noge združene podplat ob podplat) 
 
Zato je ženska veliko meditirala. Ampak ne tako, kot sedaj! 
Vsaka ženska, skozi to sodobno meditacijo meditira, kot bi odpirala zgornji del in spuščala 
energijo skozi podplate navzdol, da bi se vkoreninila ali prizemljevala. 
 
Vsaka stara ženska, stare duše, ali stare energije ali vaše prednice pa so vedele, da je 
potrebno biti tako kot V LOTOSOVEM CVETU ali pa noge nekako približno postavljene kot 
združene, KOT PODPLATE ZDRUŽITI OB PODPLAT, DA SE DELA KROG, da se dela center. 
 
Vsaka starikasta ženska ali zrela ženska zgodovine je vedela – če se združi podplat, če se 
poveže podplat, se pravi, da daste podplat na podplat, se povežejo čakre podplata, se 
naredi osnova pretoka, kar pomeni, da se požene zemeljska življenjska energija in se ne 
obtežuje. To je bila osnova! 
 
Ko se podplat na podplat je povezal, so se čakre medsebojno povezale v krog. In ko je bil 
krog, je izgledalo kot, da je kuhala v loncu. Poganjala je energijo in jo sukala in pretakala po 
podplatih, po nogah, po spolovilu in jo je vedno poganjala iz smeri DESNEGA DELA, se pravi 
desnega toka po tokokrogu in jo je kuhala in vrela in pregrevala z ognjeno energijo, ki jo je 
poganjala navzgor. 
 
Vsaka ženska je vedela, da so podplati izredno pomembni. Združevanje podplatov je 
združevanje plasti, celosti, celote.  
 
Ko vi poženete energijo ali ste jo poganjali energijo preko podplatov, se je naredil pečat. 
Pečat življenja – pečat smrti.  
 
Torej, vsaka ženska je skozi zgodovino vedela, da nima kaj iskati v podzemlju. Zato je ločevala 
podzemlje ali smrt od življenja. 
 
Podplati in vse navzgor, kjer seže vaše telo, je življenje. Življenje ali ločnica. Smer, ki jo vodi 
telo kot svetloba.  
 
Pazite to! 
Ko je vsaka ženska meditirala in se sproščala in gibala v temu toku, je nastal kanal, ki ga je 
poganjala ob svojemu telesu in je vibriral v širino njenega telesa. Kot bi dejali, da se je 
pričel širiti v tok, do koder so ji segle roke. 
Zato je mnogokrat objela svojo energijo, z življenjsko energijo v dlani in jo je nekako gibala in 
povezovala. 
 
Pazite to! 
Če je ženska gibala energijo, povezano iz podplatov in jo dvigovala in gostila, je nastajal 
kanal, v katerega se je lahko potopila, je lahko v njemu videla vso popotnico energije, ki je 
bila vezana na njo.  
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Torej telesa, predhodna življenja, zaključki življenja in vsegá. 
 
Ko je ženska preprosto povezala dlani, je videla, kaj bo ta energija 
v popotovanju prinesla ali doprinesla.  
In ko se je povezala energija dlani in se je nekako v toku gibala iz 
centra, iz središča popkovnega dela, je aktivirala središčni del ali 
središčno cev, ki je vezana na Sonce. Pazite to – na SONCE! 
 

 
In tako kot vaša karta v središču se povezuje na Sonce – zgornji del karte! Če bi jo pogledali, 
bi se povezoval na sonce. 
 
Torej, če je ženska hotela imeti sončno dnevno in močno znamenje, ga je ustvarjala ali 
vabila k sebi, predno je sploh prišlo do fizičnega dotika. 
 

Ona je ustvarila ali k sebi pritegnila energijo, ki jo bo porodila.  
Zato – bodite pozorni!, je ta energija vstopala ali se ovijala okoli nje v 
predelu, kjer se je združeval popkovni del in hkrati srčni del. 
To pomeni, da je točno lahko razbrala, kateri del energije bo k sebi 
podala. In tako je lahko razdelila cikluse – kdaj bo spočela, kaj bo 
imela, do kdaj bo imela in zakaj bo imela! 

 
In to se je povezalo na njen zasnovni del, na zasnovnika ali na čisto energijo Božjega 
nevtralnega duhá.  To, kar je bila ona kot zadnja popotnica. 
 
Takrat je z vso ljubeznijo aktivirala, ustvarjala in poganjala energijo in jo izoblikovala v 
ljubečo, uporno, udarno ali kakršnokoli, pač, energijo je čutila. In skozi to je vdahnila in k sebi 
poveznila vse, kar je želela. 
 
Stara védenja so namreč razkrivala, kako, od kod, zakaj in kaj podati naprej in sprejemati 
vase.  
 
Zato so vam izbrisali vsa znanja. Ampak, to je izjemno BILO pomembno! Ker tega niste imeli v 
vzporednemu času, kar skozi zgodovino na nek način ste imeli, saj ste lahko dozoreli, saj ste 
lahko bili vzgojeni v temu kultnemu ali okultnemu ali duhovnemu ali kakor koli uporabljam 
kateri koli izraz, se pravi, kjer se energija ustvari. 
 
Skozi hrepenenje se je energija sprostila, razplamtela.  
In takrat je ženska na nek način dala impulz Ognja, če je zahrepenela, da želi imeti 
udarnega otroka, otroka sprememb, otroka vojskovanja, otroka postavitve, vlečenja, 
usmeritve, je naredila naboj srca Ognja.  
 
Takrat se je vse, kar je bilo po ognjeni strukturi, se pravi, kar Smo opevali na samemu 
začetku, se pravi, kjer je Izvor ustvaril energijo Ognja in jo podal in vso to pot, da se je spajala 
struktura telesa, zmogla spojiti s tem delom. 
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Torej, na nek način se je povezala s Tistim, ki je ustvaril energijo, s tistim deležem, ki je 
kasneje bila porojena, ki Smo jo opevali, predhodno pa je ona podajala ta svoj center 
vsegá.  
In tako je nastal bermud med Izvorom ali med Tistim, ki je ustvarjal ali podal iskro med 
njo, med njih, kakorkoli že, med ljudi in otroku je pravzaprav lahko dala svojo popotnico. 
 
Zato je lahko ženska, ki je v svojemu starodavnemu znanju vedela, kaj si želi, je v temu 
času ustvarjanja lahko sebe povezovala nekaj dni, nekaj tednov ali nekaj mesecev. Nikakor 
ne nekaj let! Nekaj mesecev! 
 
Ko je ustvarjala to energijo, pregledovala, kaj želi podati za nekoga, se je najprej ustvarjala 
energija. In to je nekako nekaj mesecev lahko doprinašala. Zato marsikatere ženske so 
vedele, kakšen bo njihov potomec. Zato so ga lahko napovedale, ker so si sproti zapisovale 
– kdaj so se vsedle in pričele z meditacijo, kdaj so pričele se povezovati, kaj so dodale. In 
vso to popotnico se je vodilo! 
 
Iz tegá je nastajala starodavna zapisana enota ali stara astrologija, stara veda, star spomin. 
 
Torej, tako je lahko ženska v podznamenje dodala, ali nosilnost pravzaprav izoblikovala ali 
podprla.  
 
VLOGA OČETA PRI SOUSTVARJANJU KREACIJE MATERE 
 
To pomeni, da je enako lahko delal tudi oče. Vendar po svojemu občutku, po svoji 
strukturi. Ampak, v to so nekako bili postavljeni že skozi vzgojo. 
 
Bodite pozorni! 
Oče je imel poseben tretma, kjer je v času lune ali noči umirjal, pomirjal, pregledoval in se 
povezoval z dušo, ki jo je ustvarjala ženska.  
Energijo, ki jo je ustvarjala, je namreč nastajala silhueta, ki jo je nekako odposlala v pogled 
moškemu, ki bo oče ali nosilec fizičnega dotika, fizičnega daha ali vdaha. Energija. 
 
In to je pregledoval moški v času noči. 
Zato so vedno vedeli in pregledovali. Kadar je bila noč vetrovna, so vedeli, da če se bo 
odločil spojiti in sprejeti to energijo, bo otrok silovit, udaren, včasih tudi surov. 
Če je vreme bilo mirno in spokojno, bo dal blagoslova spokojnosti, miru in dodelave.  
 
Zato je nekako v času Lune predvsem bilo podano, kaj in koliko bo po očetovi strani lahko 
doprinesla ta energija, a kasneje tudi plod. 
 
Torej, če pogledamo, zakaj ima noč svojo moč, jo pravzaprav kreira moški na nek način, ker 
pregleduje stanje ženske, ki ga je ustvarjala preko dneva. Ali obratno! 
Če se je ženska odločila, da bo ustvarjala energijo sredi noči, jo bo lahko moški ali jo je lahko 
moški pregledoval samo skozi tok dneva! Njeno nasprotje! 
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Tako sta ustvarila energijo doprinosa dneva in noči.  
 
Zato morda izhaja, da nekatere vede častijo bolj Luno, nekatere bolj Sonce. Ampak, oba 
dela sta izjemno pomembna! Tako kot noč in dan, Luna in Sonce.  
Vse to je bila popotnica in zato so se včasih rojevali pravi bojevniki, pravi temperamenti, ker 
so ljudje, kot oče in mati, bodoča starša soustvarjala in doprinašala kakšnega otroka želijo 
imeti. 
 
Dandanes nič več ne doprinašate, ampak se pač sparite, kjer se pač sparite. Otrok nastane, 
kjer pač nastane. Nič več nimate v harmoniji ali v simbiozi. Se pravi, vse je tako kot pač pride 
skupaj! Kaj to pomeni? 
Da sile življenja ali stvarjenja, ki plujejo po Zemlji, dodajajo in ustvarjajo paket energije, ki 
ga boste dobili in hkrati se vpne samo na impulz nekoga, ki je odposlal energijo. 
 
OGNJENA ZNAMENJA (Strelec, Oven, Lev) SO ZNAMENJA FOKUSA – ZAČETEK VSEGA JE BIL 
SKOZI ZGODOVINO OVEN 
 
Bistveno stvar pozabljate, da ognjena znamenja so znamenja fokusa.  
 
Zato prenašate iz zgodovine predvsem temperament STRELCA, ki je center, ki točno ve 
kam zapluti.  
Hkrati je OVEN kot Ogenj tisti, ki pluži, ki pripelje v center ali v središčno točko.  
In potem, kot neusmiljeni in predani in dominantni opazovalec, kralj, kraljevo znamenje, 
znamenje LEVA, kot ste ga poimenovali ali KRONA, kot so ga včasih, skozi zgodovino, 
postavljali. 
 
Kateri delež je najmočnejši? 
Če izhajamo iz dejstva, da pluži Oven, da je Oven Ogenj, da je ta tisti, ki prebije in naredi 
nekakšno rošado, kljub temu, da Strelec kot smer, kot zvezda usmeri in postavi. 
 
Torej, začetek vsegá je bil skozi zgodovino Ogenj ali Oven. Oven prebuja, usmeri, pluži in 
naredi pot. 
 
Strelec je skozi zgodovino povezan z zvezdami. Kajti, nekdo, ki je od Zgoraj usmerjal in 
postavil tok, center, kaj bo nekdo naredil, mu strogo sledil. 
 
Potem pa – povezovalni del je bil namenjen prav Kralj. Kralj je bil tisti, ki je bil krona vsegá, 
ki je na nek način poplužil. Ampak, Kralj, kot ga vi sedaj nekako opeharjeno imenujete Lev, 
je bil samo namenjen za tiste, ki so vladali, ki so vladali po spektru Ognja. Zato je bilo v 
zgodovini malo zapisov ali malo kron. 
Do krone se je lahko pripeljal samo tisti, ki je predhodno izživel vse poti, da je lahko postal 
kralj. 
 
Bil je skozi zgodovino moški kralj, ne ženska krona! Moški kralj! Zakaj? 
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Ker, ko je moški dal pečat, ko je ženska meditirala in je moški dejansko postavljal, je lahko 
otroka postavil na različna mesta, različno podporo. In če je moški dal blagoslov za krono, 
se je takšen duh ali duša porodila kot čast, ki je vladala in bila dominantna. 
 
Zato so včasih, skozi zgodovino, otroke postavljali z namenom! Nič tako, kar spontano, kot 
morda mislijo! Morda preprosta množica, ki se je samo parila, kot kača preko kače, kot 
nekako živali preko živali, ki se vležejo in se nekako pretakajo le zaradi delitve ali množitve in 
so mnogo številčnejše ali mnogo številčna števila, se pravi, so brez občutka. 
  
Živali, ki so se porojevale ali otroci, ki so se porojevali s fokusom, so jih tudi običajno 
odvzemali in vzgajali drugače. 
Zato so običajno, skozi zgodovino, ognjena znamenja ali otroke Ognja odmikali in jih 
vzgajali za popotnico, kakršno je dala mati. Zato se je vnaprej vedelo, kaj se bo rodilo, kdaj 
se bo porodilo in h komu se bo kaj porodilo. Zgodovina je to imela vse razkrito, ker so bili 
zapisi, ki so jih v veliki meri izničili. 
 
ĆE BI SE POVEZALI S SVOJO ZGODOVINO, BI NAŠLI SEBE – KDO SMO, KAJ SMO, ZAKAJ SMO 
 
Če bi hoteli človeško raso PREOBLIKOVATI, spametovati in jo postaviti v center ali središče 
vsegá, svojega jaza, svojega temperamenta, svojega postavitvenega dela, bi morali 
vsakega posebej postaviti korake nazaj v tok, da se vsak posameznik odmakne od mase 
prepletanja, da ga postavi v osamo, da se posameznik, ki kriči, nori, predvsem najprej 
pomiri.  
 
Kot bi mati objela svojega otroka, tako ste vi, kot nedonošenčki. Tečete zadnji krog. 
Pozabljate na vse okrog. 
 
Če bi vas objela srčno vaša mati, tista prvobitna mati, ki vam je bila kot popotnica tedaj, da 
STE BILI v času življenja ali v času Atlantide, ki je bila ena izmed najmočnejših popotnic, kjer 
so največ dobrot, lepote dajali svetu, se je prenašalo to znanje iz drugod.  
 
Tako so se ohranjali zapisi in tako bi se lahko spremenil človeški rod.  
 
Če bi se vsi derajoči, ki derete v en skupni sistem, ustavili, vdahnili in stopili korake nazaj, 
stran drug od drugega, da imate prosto mesto, da imate prosti tok gibanja, navideznega 
svojega ozemlja, kjer bi lahko bili sami s seboj, z naravo, z življenjem, bi zadihali, bi se 
umirili, ne bi odvihrali, ampak bi se spametovali.  
Vedno bolj bi pričeli spoznavati sebe. Vedno bolj bi gledali v sebe. Vedno globlje bi našli svoj 
mir, bi našli svoj jaz. Bi našli svojo pot. Bi našli svoj fokus. Bi našli svoj izstrel. Svoj center. 
 
In ne samo to! 
Takrat bi se svet umiril. Takrat bi zavladala spokojnost in mirnost. Mirna energija bi prelila 
svet. In zemeljski utrip bi se umiril.  
Tako bi pričeli znova najti sebe v vsem okoli sebe. Tako bi našli kdo ste, kaj ste, zakaj ste. 
Takrat bi se povezali s svojo materjo, prvo materjo, ki vas je podala v ta življenjski svet. 
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Povezali bi se s prvim očetom, ki vas je tedaj usmeril in postavil. Tako bi našli svoje 
poslanstvo. Osnovo ali temelj, ki ste ga prenesli v ta živi zemeljski svet.  
 
Tisočletja in tisočletja in še globlje nazaj bi lahko segali in posegali, da bi našli svoje korenine. 
In od tam bi našli svoj podporni steber, svojo podlago, svoj podporni jaz – ne osnovni fokus, 
kaj ste: ali ste Ogenj, eden izmed treh znamenj? Kaj vas podpira?  
Podpiranje se išče v zgodovini! Zato bi morali gledati tja in bi razumeli, zakaj imate temelj 
in zakaj imate podznamenje.  
 
Ko bi razumeli to, ko bi se povezali s to davnino, bi se povezali s seboj, bi razumeli kdo ste, 
kaj ste in zakaj ste.  
In tedaj bi ognjena znamenja prinašala mir. Mir v duši. Spremembe. Novosti. 
Preoblikovanja. Spametovanja.  
 
OGNJENA ZNAMENJA ZMOREJO VODITI, SO DOBRI LIDERJI 
 
Ognjena znamenja zmorejo voditi. So dobri liderji. So dobri v postavljanju, v umirjanju, v 
povezovanju množice vsegá, tako vernih kot nevernih, tako vdanih kot ne vdanih, tako 
nasprotujočih kot sledilnih, kot osnovnih.  
Zmorejo povezovati Nebo in Zemljo, Sonce in Luno. Elemente vseh smeri, nasprotujočih se 
stanj.  
 
Zato ognjena znamenja VSTANITE in se ozrite. Ozrite se vase, kajti Ogenj vedno ruši in 
preoblikuje. Kajti, za seboj pušča in dopušča mnogo več!  
Ko se obrnete nazaj vidite ruševine. In vi zmorete potisniti naprej, v novo stanje. 
 
Ogenj je znamenje preoblikovanja in novega vdaha.  
Ogenj je tisti, ki daje toploto, milino, fokus, oporo in žene dalje. Zato bi morali pričeti z 
Ognjem in Soncem. Smer, ki kaže na vse ljudi. 
 
To je tisto, kar bi vam v razkrivanju od koščka različnih ved podal za vas. Naj vam bo to eden 
izmed temeljev. In v naslednjih predavanjih ali odkritjih Bomo nadaljevali in Bomo nekako 
pokrivali segmente.  
Tako boste dobili, če Nam bo le dopuščeno, dati k vam celoto starih znanj, ki jih potrebujete! 
 
Vi ne potrebujete računalnikov, ker roboti ne morejo razmišljati za vas. Ne čutijo za vas.  
Vi ste eni in edini, ki zmorete dati, ki zmorete podpreti, ki zmorete vdahniti lepoto vsegá – ali 
Sonce ali Lune, ali vode ali vetra, ali zemlje ali Ognja, rudnine ali zmesi vsegá. 
Naj vam bo Ogenj smer za vse. 
 
Za zaključek Bom dejal: 
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TEHNIKA: KAKO DOSEČI MIR V SVOJI DUŠI, V SVOJEMU TELESU IN SE POVEZATI Z IZVORNO 
MATERJO IN OČETOM (posnetek 1:25:20) 
 

Če želite najti mir v svoji duši, v svojemu telesu, 
vdahnite globoko skozi nos in ne skozi usta! Tako, 
kot bi Zrak povlekli izza sebe in znova nazaj kot 
izdah. 
In po nivoju, tako kot iz osprednega dela v sebe in 
nazaj, kot bi ga povlekli ali spravili ven iz vsegá. 

Nazaj in naprej. 
 
V nekemu trenutku postane val. Postane veter. Postane gib in vzgib. 
V nekemu trenutku bo dobil moč vala in vodovja, ker se bo spuščal nižje in višje, kot val, ki 
buta, spira in premika. Val, ki udari! Spremeni in umiri. 
 
V nekemu trenutku val doseže točko svetlobe.  

 
Dih se postavi visoko in se v trenutku spusti skozi središčno cev, 
skozi belino svetlobe Višjega Jaza, vašega obraza, znotraj, skozi vas. 
 
Začuti se steber. Središčni beli steber, ki stoji.  
 
 

 
Začuti se prasketanje. Začuti se trdnost. In 
prasketanje znotraj, kot bi dejal, znotraj 
medenice, pod popkovnim delom, belo zlato 
prične prasketati. 
Misel usmerite samo v opazovanje. 
Prične se čutiti toplota znotraj medeničnega dna.  
 

Začuti se barvitostna energija, ki gre 
kot v dve različni smeri.  
Kot bi se val prelil v levo in val v 
desno.  
 
 
 

V nekemu trenutku se čuti kot spirala, kot dvojna 
spirala, kot bi cev imela dve steni – levo in desno 
in vsaka cev ali stena je zgrajena iz spirale. 
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Prične se visoko dvigovati. Spirala raste na levi in na desni po središčnemu delu. 
 

V nekemu trenutku boste zaznali kot bi zrasla spirala 
in se položila na zemeljska tla, a hkrati čisto ne na 
fizična tla, ampak na vaše polje življenja in smrti. 
 
Polje življenje je vse, kar se giba okoli vas. Polje smrti je 
vse, kar ostaja za vas, za vami, pod vami in se ne giba. 
 

Ko se cevi spirale položijo na tla, se končno zazna razliti pečat.  
Kot bi stali na velikemu krožniku, ali sedeli ali ležali, se začuti gmota strukture krepkosti.  
In kot bi skozi steklovino rjavega barvila lahko videli, da spodaj nekaj je, a hkrati za vas nič 
več ni nič od nič. 
 
Ko se zazna ta okrogli obok ali pečat ste zaznali in zapazite, da se spirala je položila točno 
na konec tega kroga ali membrane ali pečata, na kateremu ste.  
Tako lahko zaznate – to je vaše življenje, to ste vi, to je prostor, ki je namenjen vam in v ta 
prostor ne more vstopiti nihče, popolnoma nihče. 

 
Ko zaznate spirale, ki so se vam položile kot iz 
medeničnega dna vpete in ležeče, se zazna tuljava. Gre 
samo navzven.  
 
Zvok beline, ki teče po spirali, se zaključuje točno tam, do 
koder seže vaš pečat. 
 

Membrana zvoka leve in desne smeri oddaja zvok matere in zvok očeta. Zvok moškega in 
zvok ženske in k vam privablja prvobitne ali prve energije ljubezni in strasti.  

 
Ko se k vam približajo tisti prvi in prvobitni, Tisti, ki so vas ustvarjali 
in vas sestavljali v času življenja se dejansko spirala očeta, spirala 
matere počasi premakne in povezne v obroč.  
Kot bi zaključek spirale postal živ in se samodejno vpne kot spirala v 
spiralo. 
 
 

Takrat se začuti, kako lila energija se giba med spiralno energijo in se prične delati znova 
krog, tok, tok življenja, tok ljubezni, tok globine, tok širine, tok popolnosti, ki so vam jih 
dali le prvobitni in pravi, tisti, ki so vas ustvarjali, tisti, ki so vas soustvarjali, da ste dobili 
trden temelj, trdnega vsegá. 
 
V nekemu trenutku boste videli kot, da ste, če ste moški, boste videli očeta, če ste ženska, 
boste videli matero, kako je lebdela, kako je stala.  
V trenutku se vidi lepota vaše popotnice. 
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Začutili boste to ljubezen. Začutili boste ta mir znotraj sebe, znotraj cevi, v kateri ste, v 
katero ne zmore vstopiti nihče, samo ljubezen matere in samo ljubezen očeta. Podpornega 
stebra, ki je tudi podlaga za podznamenje.  
 
Nosilno znamenje je mati, je popotnica, je glava vsegá. 
 
Začutite ta utrip. Začutite to vez. In začutili boste kdo ste, kaj ste in zakaj ste. 
Ne glede na to, od kod ste, ne glede na to, kaj ste, ne glede na to, zakaj ste, ste točno to, 
kar ste morali biti. 
 
Ostanite v tej ljubezni povezanosti sami s seboj.  
 
V nekemu trenutku boste samo zaznali, da se vse skupaj spravlja kot v eno veliko 
kapljevino ljubezni in miru. Vaša avra se bo začutila kot polna ljubezni, mehkobe in strasti. 
 

Takrat preprosto samo vdahnite in se zavedajte svoje glave. Kot bi 
energijo iz vrha glave spustili skozi glavo, do vratu. 
 
 
 
 
 
Znova vdahnite in energijo razlijte skozi levo roko, vse do prstnih 
konic. Kot bi se zapolnili z vso to energijo ljubezni in čarobnosti. 
 
 
 
 
 
Znova vdahnite in energijo razlijte po telesu ali kot v telo, vse do 
prstnih konic. 
 
 
 
 
 

Znova vdahnite in energijo zlijte od grla navzdol, skozi trup, vse do medeničnega dna. 
 
Znova vdahnite in energijo razlijte skozi trup, skozi nogo, vse do podplatov. Kot bi 
podplate zlili v notranjosti. To je pomembno! 
 
Znova vdahnite in energijo zlijte skozi notranjost desne noge, vse do podplatov in do 
prstnih konic. 
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Dobro pomislite, kot bi energijo znova vdahnili in jo razlili skozi celo telo, vse do 
podplatov, do prstnih konic. 
 
Takrat se začuti sijaj. Vidi se sijaj in energija miru, harmonije in popolnosti zavlada in je 
znova stopna in osnovna za vas.  
 
To ste vi! To je vaš mir. To je vaša ljubezen. 
Točno to bi morali biti vsak trenutek do vseh in do vsakogar. 
 
Naj bo točno takšna Naša popotnica za danes in za ta čas, ki ga imate še pred seboj. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora in zavedanja tudi pričnemo. 
Najprej pa iskreno, resnično iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
Danes pripada ta čast prav Meni, da lahko nekako sodelujem, prepletam Se v temu drugemu 
delu razkrivanja in odkrivanja zanimivosti, skrivnosti in vsega popotovanja, da boste lahko 
razumeli, zakaj je tako kot je, zakaj prenašate, zakaj vstopate, zakaj izstopate. Zakaj se v 
določenih tokokrogih vedno znova spotikate in zakaj določena bremena – pridobljena, 
izgubljena ali vrinjena in predvsem različna razkritja, ki jih Bomo zagotovo še v drugemu delu 
dopolnjevali in razkrivali. 
 
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo. 
 
Glede na to, da imamo tako nekako ognjevito predavanje ali tolmačenje, bi se nekako tudi v 
drugemu delu držal tega dela Ognja, da v današnjemu druženju poskušamo tudi z vašimi 
vprašanji ali razkrivanji odkriti čim več vsegá, kar se drži Ognja ali oprijema ognjevitosti. 
V nadaljnjih predavanjih, kolikor Nam bo dopuščeno, pa Bomo razkrivali in odkrivali in 
zagotovo, kot vidim, tudi še odgovarjali na različna radovedna vprašanja, ki bodo pa morda 
vezana tudi na kakšno drugo področje. 
 
Tako, da, ravnokar Mi Moj Oče pravi, da lahko odpiramo, ker imamo celovitostni vpogled 
nekako povezan. Tako, da, kar z besedo na površje. Kar izvolijo!  
 
»Kaj pomeni za posameznika, če ima enega izmed ognjenih znamenj v podznaku?« 
 
Podznamenja so izrazitega pomena, kajti to je davnina. Podznamenje je temelj, temelj 
vsegá. Kot bi dejali, da podznamenje prenašate tisto, kar je iz predhodnosti, predhodnih 
življenj ali predhodnih smrti preneseno, pridobljeno, a hkrati deloma izgubljeno. 
Običajno bi dejali – tisto, kar je pogubljeno! Tako ali drugače!  
 
Iz vseh teh usedlin se sestavlja temelj. To je podznamenje ali prenos duševne, dušne 
energije. Najmočnejše energije, ki je osnova ali temelj, ki jo pridobite, a nikakor ne izgubite. 
 
Znamenje, v kateremu se rodite pa je znamenje, ki je osnova iz tega življenja ali popotnica, 
ki jo imate kot adut, kot moč, kot nekako oporno palico ali smer, pridobljeno, podarjeno 
kot nevtralno svežo energijo iz tega življenja ali samo za to življenje. 
 
Tako, da podznamenje in glavno znamenje, ki ga imate v temu življenju, je sedanji čas in 
zgodovinski čas. Vendar, največja moč, največja popotnica se skriva v podznamenjih. 
 
V pot Ovnu ali zvrst Ognja, ki ga imate v podznamenju pomeni tistega skrivnostnega 
upornika, tistega, ki čaka svoj čas, tistega, ki bo zmogel v določenemu prelomu ali preboju, 
prebuditi, zaiskriti, potisniti, premagati in zmagati. 
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Tako, da vsi tisti, ki ste v znamenju kot podznamenju Ognja imate tisti skriti adut, tisti skriti 
impulz, v kateremu zmorete zbrati energijo, ko vsi obmirujejo, ko vsi obupujejo, ko vsi 
nekako dajo roke proč, da se nekaj ne zmore, se v ognjevitemu znamenju podznamenja 
zbudi tista eksplozivna energija, tisti eksplozivni naboj vse celotne zgodovine. 
 
Če ste bili v zgodovini tisti uporniki, tisti zmagovalci, tisti, ki ste prodorno nekako šli proti 
svojemu cilju, proti skupnemu cilju za dobro ljudi, ki ste poskušali narediti za vsesplošno 
dobro, je ta naboj tega Ognja izjemno pomemben. 
Kajti, to je tisto, ko ob najtežjemu trenutku se največji Ogenj zbudi. 
 
Tako, da, največji zmagovalci se nekako zmorejo prebijati prav iz sestavin Ognja, ki ga 
imajo v podznamenju.  
In zato samo pogumno vsi tisti, ki čutite, da vaš čas še prihaja ali pa ste vstopili v ta čas, v 
kateremu vam ta Ogenj pride prav, mu samo zaupajte in plujte skozi to. Zato, ker boste 
lahko še premikali svet, premikali ljudi okoli sebe, predvsem sebe. Kajti, skozi to boste kazali 
svojo moč, svojo svetlo plat in zato si zaupajte in upajte. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kaj pomeni, če ima posameznik v svoji astrološki karti zelo malo Ognja ali nič, ima pa zelo 
veliko vode?« 
 
Tisti, ki imate manj Ognja, imate manj stabilnosti. Bolj ste nekako, tako kot prazni, kot 
vedno znova se poskušate boriti ali izboriti svoje mesto. 
Tisti, ki imate manj Ognja, morate dati več energije v to, da ste opaženi, da ste slišani, da 
ste videni, da ste upoštevani, da nekako pripadate ali pa, da ste v življenju.  
 
Zato, ker tisti, ki imate več vodovja v sebi, ste tako kot tiha reka, ki teče. In takrat, kadar 
imate premalo Ognja, je v vas izjemno močna Luna.  
Zakaj? 
Ker Luna je zgodovina. Luna je karma. Luna je popotnica. 
Zato ljudje, ki imajo manj Ognja v znamenjih ali v podznamenjih ali v svoji popotnici, je 
izjemno dobro, da se poglabljajo vase. Ko se poglabljajo vase, najdejo v sebi tisti skriti naboj 
spečega Ognja. 
 
To pomeni, da skozi Luno ali skozi večerni čas, ko nekako Luna prehaja nad vse vas – no, 
sedaj je malce bolj kot plovilo, kot umetne luči, ampak, vsekakor so nekako v enakemu 
obdobju prelomnice in imajo, kljub vsemú, še vez z membranami. In te membrane pa so 
povezane s prvobitno Luno, ki jo v vašemu življenju, žal, več ni. 
Ampak, zato se povezujte s to začasno Luno, ki jo imate, ker ta je povezana z membrano in 
s prvobitno Luno. Tako, da tukaj pomeni, da ko prehajate v to, najdete svoj mir. Luna vam 
daje mir in ne nemir.  
 
In takrat se tako kot kopiči naboj, kot kopičenje energije, speče energije. V sebi najdete 
umirjenosti.  
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In ta zbrana nočna energija Lune, ali matere ali te popotnice iz predhodnih življenj, vam v 
času dneva daje trden steber in se povezuje Sonce na to zbrano energijo, kot bi bila dva 
polja. In ko se ti dve energiji preko dneva spajata, človek, ki ima premalo Ognja, dobi kot 
dodaten impulz, kjer se 24-urni čas noči in dneva zbere vsa ognjevita energija, ki v vas 
morda spi. 
 
Tako dobite več upora. Tako dobite več impulza. Tako dobite več fokusa. Lažje delate korake 
naprej. Lažje sledite sami sebi. Lažje se izražate in več miru najdete znotraj sebe. 
Kajti, Luna shranjuje spečo energijo iz predhodnih življenj. Tako, da si lahko pomagate prav s 
tem, ko opazujete ali pa poskušate se hraniti z Luno. 
 
TEHNIKA: KAKO SE PRAVILNO POVEZATI Z LUNO, DA POBEREMO VEČ OGNJA IZ 
DAVNINSKEGA OBDOBJA (posnetek 10:27) 
 
Kako pravilno nekako se povezati z Luno, da ne dobite kakšnih neprijetnih energij? Predvsem 
zato, ker Luna ima svojo moč in dviguje frekvenco mrtvih. Zelo preprosto! 
 
Ko nekako zapazite Luno, jo usmerite predvsem – ne v oči, kajti, skozi oči se lahko povežete z 
Luno ali z luninskimi obroči, ki so okoli nje. Ravno tako z dihom. Ampak, Jaz vam to ravno ne 
svetujem v tistemu času, ko želite pobrati iz davninskega obdobja več Ognja. 
 
Poskušajte Luno povezati na predel pleksusa. Kot bi se naslonili.  
Takrat boste začutili cev in ta cev bo pričela valovati, kot gibati in se nekako tako, kot, kot 
bi kramljala, boste zaznali zvoke in vibracijo. 
Takrat bo ta cev nekako pričela kot membrana rasti do predela vaših bradavic in naredila 
se bo nekaka membrana.  
 
Skozi to membrano vi brez kakršnihkoli težavic zmorete zaznavati predhodna življenja. In v 
vsakemu deležu vsakega življenja, ki ga zaznavate pred membrano, se bo energija Ognja 
kot zaprasketala in šla skozi tančico membrane in vam bo podpirala Ogenj, ki ga imate 
tukaj in sedaj na pol spečega.  
 
Tako, da, na nek način se bo speči Ogenj speče zgodovine okrepil. Dobili boste na moči, na 
prodornosti, na eksplozivnosti, na hitrih odločitvah, na impulzu.  
In ne boste več omahovali, ne boste več poslušali, kaj mislijo drugi, da je dobro za vas. Ne 
boste več razmišljali, ali bi bilo bolj varno tako ali drugače. Se pravi, ni več tega nihanja 
znotraj vas.  
In to stabilnost vam daje ta nabrani Ogenj, skozi katerega pa ne morete prebuditi zgodovino, 
ker je to – samo iskre so impulza, ki ga potrebuje speči Ogenj, ki ga prenašate kot 
zgodovinsko energijo. In tako si pomagajte zgraditi močnejši Ogenj ali prasket, ki ga 
potrebujete skozi življenje. 
 
Jasara. Kar izvolijo. 
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»Kakšen vpliv ima v astrološki postavitvi posameznika premalo ali preveč Zraka ali Vode? 
In kako v telesu medsebojno uravnovesiti vse štiri elemente? 
 
Morate vedeti, da kadarkoli osebi primanjkuje Zraka pomeni, da ima premalo podlage 
življenj s tem stabilnim koncem. 
Običajno ljudje, ki so si večkrat vzeli življenje z zadušitvijo ali so vas zadušili, da ste nekako 
izdahnili, imate podlago, kjer je morda ta primanjkljaj Zraka intenziven.  
 
Na temu področju se Bomo tudi na enemu izmed naslednjih predavanj poskušali dotakniti 
prav zračnega znamenja ali Zraka, da boste dobili koncept, kako si pomagati in zakaj je tako, 
kot je. Tako, da, širino tega Zraka Bom nekako podajal. 
 
KAKO SE ZRAK POVEZUJE Z OGNJEM? 
 
Drugače pa – kako se Zrak povezuje z Ognjem? Zelo preprosto! 
Kadar imate nekako več Zraka v nekemu stabilnemu toku življenja, imate občutek, da 
preprosto ste neoprijemljivi, kot, da niste prisotni tukaj in sedaj. Kot, da je zemeljsko 
življenje za vas eno veliko breme, en velik beg, en velik pobeg iz vsegá, kar ste. 
 
Tisti, ki imate veliko Zraka v sebi, imate občutek ujetosti in ne pripadnosti dejansko 
tukajšnjemu življenju zato, ker preprosto, kot bi lebdeli v nekemu prostoru, kjer so vsi 
elementi živi in gibljivi. 
 
Kako takšna znamenja prinašajo več trdnosti in stabilnosti? 
 
Vedeti morate, da vsaka energija je v telesu shranjena. Vse, kar dobite v astroloških kartah 
kot popotnico, je enakopravno porazdeljena v telesu. In zato imate določene čakre lahko 
bolj odprte, določene bolj zaprte. 
Tisti, ki imate več Ognja v sebi, imate predvsem spolne čakre, srčne čakre, se pravi, izrazne 
čakre lahko bolj intenzivne, ker ste zelo hitrega naravnanega duhá. 
 
Ljudje, ki imate več Zraka v sebi, imate bolj prazne misli, imate manj izrazno čakro tretjega 
očesa, čelnega očesa ali nekako čakre slušenja, zato, ker preprosto niste tukaj in sedaj. 
Izredno težko se sfokusirate, zato potrebujete Ogenj. Ker Ogenj in Zrak potujeta skupaj. In 
energiji sta dobesedno ločeni. 
 
Morate vedeti, da astrološke karte so samo tako kot papirnate karte, kot zemljevid človeka 
samega. 
Če bi si astrološko karto postavili pokonci in jo spustili navzdol, jo razprli, bi lahko dobili 
silhueto ali telo in bi dejansko lahko točno videli, kaj in kako je z vsakim posameznikom.  
 
Ampak, morate vedeti, da to ni vedno točno tako, kot se izražajo v teh astroloških kartah! 
Ker misel je tudi proces Zraka, zračnega dela, zračnega pretoka, ki dejansko lahko 
premakne ognjeno energijo. 
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TEHNIKA: KAKO PREPLESTI OGENJ IN ZRAK in iz ZRAKA AKTIVIRATI OGENJ (posnetek 17:12) 
 
Zato vsi tisti, ki imajo več Zraka, bi morali velikokrat misel usmeriti v to, da bi misli potisnili 
navzdol, v predel pod popkovnega dela, v prostor čakre spolnega dela.  
Tam se namreč ustvarja Ogenj. Se pravi, od spolnega dela pa vse do popkovnega dela je 
prostor za shranjevanje Ognja. 
 
In če pogledate ta predel v prerezih, lahko vidite, kje se vam ustvarja več eksplozivnosti.  
In zato mnogi lahko velikokrat zaznate, ko vam energija dobesedno zavre in eksplodira preko 
misli in govora na površje. 
 
Kako preplesti Ogenj in Zrak? Preprosto! 
Misel, ki jo imate tisti trenutek v sebi, ali dvome ali razmišljanja, ali tisto nekaj, kjer se 
lahko povezujete izven materije, preprosto zavestno spustite po cevi notranjega telesa, vse 
do predela popkovnega telesa. 
V popkovnemu delu, tik, po vzporedno s čakro, pa jo preprosto potisnite kot pod čakro in 
energija bo zagorela, kot da bo zatlela. 
 
In če se boste večkrat ukvarjali s tem impulzom, da potiskate energijo navzdol, boste iz 
Zraka naredili več Ognja, kot aktivirali Ogenj. 
 
Kaj se bo s tem zgodilo? 
Popotnico davninskih življenj ali tistega Ognja, toplote, miru in harmonije, povezanosti in 
prepletenosti z drugim, v pozitivni smeri, boste aktivirali in zbudili. In zato si lahko 
pomagate predvsem s tem, da zračni del spuščate v predel Ognja. 
 
Kaj pa Voda? 
Če imate več Vode prisotne v sebi, boste imeli občutek, da resnično veliko potrebujete 
vodovja. Zelo veliko vodna znamenja potrebujejo poslušati vodo, ali biti ob vodi ali nekako 
se pretakati ob vodi, ali se ukvarjati z nečem, kar vsebuje veliko vode. 
 
Voda namreč s padanjem, s pršenjem, s tem, da je in je prisotna, ali v zraku ali v neki 
sestavini ali delo z nekakšnimi spojinami, kjer se telo nekako solzi ali pregreva pomeni, da 
takšno delo je za izredno senzibilna vodna znamenja ali pa za tiste, ki imajo več vode v sebi. 
 
TEHNIKA: KAKO OHLADITI VIŠEK OGNJA Z VODO in KAKO POMLADITI TELO BREZ VNOSA 
FIZIČNE VODE (posnetek 20:35) 
 
Zato bi vam svetoval, da Vodo, ki jo imate morda v kateremu procesu več prisotno, jo 
uporabljajte kot višek za hlajenje Ognja, če ga imate preveč.  
 
Prav zavestno lahko iz dlani, kot bi znotraj v dlani stisnili dlani, se začuti dejansko energija, 
ki steče iz dlani v komolčni predel. 
In če to energijo shranjujete ob komolčnemu delu in jo potem z vdahom dvignete, lahko 
dejansko spravite energijo do ramena.  
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V ramenu se spušča sama kot kapljevina navzdol proti podplatom in se zaniha ob drugemu 
delu navzgor. Kar pomeni, da takšno telo dobiva več vode.  
In če to energijo usmerite na ledveni del, se pravi, kot ledvica, bodo pričela ledvica 
močneje vsrkavati to vodo in boste imeli bolj napito telo. Kot bi imeli potopljeno telo. 
 
To so te stare skrivnosti, kjer lahko pomlajujete telo, ne da vnašate fizično vodo v del ust. 
 
Kako se to vidi v astroloških kartah? Izredno preprosto! 
Tisti, ki imajo več vodovja, znajo dobesedno teči skozi situacije. V življenju znajo biti danes 
tukaj, danes tam. Ta trenutek tam, ta trenutek drugje. Se pravi, znajo kar pluti med ljudmi 
in hitro zaključevati in hitro izpuščati, hitro se premikati. 
 
In zato tisti, ki imajo več Vode v sebi, jim je na nek način lahko zelo lahkotno v telesu ali v 
življenju, ker zmorejo, če so le pozorni na to, situacije hitro v življenju prestopati. 
Takšni ljudje lahko hitro zapuščajo ljudi ali pa se sploh z nepravimi ljudmi ne spnejo, ne 
povezujejo in jim ti ne škodujejo. 
Zato so običajno takšna znamenja tudi bolj zrela znamenja, bolj nekako odmaknjena 
znamenja ali zamaknjena. Tako, da, vse to se vidi tudi v vaših kartah ali popotnicah. 
 
Če boste vi gledali kot astrološko karto iz drugega zornega kota, boste razumeli svojo 
zgodovino. 
 
Vsak element namreč nosi del svoje zgodbe. In tisto, kar ste v zgodovini imeli v 
prekomernemu položaju in morda niste hoteli več izkoriščati v nadaljnjih življenjih, kot bi 
dali nekam v shrambo, pa vam potem, v nadaljnjemu toku primanjkuje, lahko dobesedno 
posežete v zapis vodovja. 
 
TEHNIKA: KAKO IZRAVNATI ELEMENTE, KI JIH IMAMO V SEBI (posnetek 23:50) 
 
Kako mešetariti, da izravnate dejansko elemente, ki jih imate v sebi? 
 
Če imate nečesa premalo, se samo zavedajte, kje je ta element prisoten! 
 
S POVEZAVO VODE V LEDVICAH IN V MEHURJU USTVARJAMO MIR V SEBI ali POMIRIMO 
PREKOMERNO ENERGIJO OGNJA 
 
Voda je prisotna v ledvicah. Ledvica so povezana z mehurjem. Dve točki, iz česar lahko 
črpate energijo, da ustvarjate mir v sebi. Se preprosto usmerjate lahko samo na notranji 
del, kot bi znotraj v telesu pogledali na ledvice in začnejo se ledvice solziti in se nanaša mir.  
 
Kadar želite ugasniti Ogenj ali pomiriti svoj nagon, svoj temperament, prekomerno 
energijo Ognja, jo lahko umirite s tem. 
 
V vaši astrološki karti bi dejali, da zmorete nadzorovati svoje besede, da zmorete nadzorovati 
svoje misli, da se zmorete obvladati. 
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Ampak, to je nekaj, kar lahko čisto vsak preprosti človek, če ve, kje je kaj zgrajeno ali 
shranjeno, preprosto poseže. 
 
Kadar človek potrebuje več Ognja ali pa ga želi ugasniti Ogenj, se ga torej ugasne z vodo.  
 
Če ga želi premakniti ali vzplamteti, pa misel usmeri po notranji cevi navzdol, v predel 
spolne čakre ali pod spolno čakro, kjer je energija in prav zaznate ognjevitost. In od tam se 
lahko razliva energija navzgor. 
 
KAKO SE PRIZEMLJITI, ČE IMAMO V SEBI PREVEČ ZRAKA? 
 
Kadar imate nekako več zračnega pretoka v sebi in imate toliko Zraka, da potrebujete 
prizemljitev, je tukaj trik zelo preprost. 
 
Najprej zaznate, kje imate nekakšne trdne zmesi znotraj sebe ali znotraj telesa. Rudnine, 
dejansko minerale ali te sestavine se povezujejo na črevesni predel. Tam imate največ 
strukture, od koder lahko črpate tisto, kar rabite, kot da izravnate enakopravno polje. 
 
To se pravi, če boste želeli nekako misli umirjati ali pa zračni tok umirjati ali se ga dati v 
kompaktnost in bolj stabilno popotnico, kjer imate primanjkljaj, samo pomislite na to 
črevesje znotraj sebe, kot na te okončiče, ki jih začutite in jih samo, kot bi jih znotraj 
pobožali, se prebudi energija in vam postavi bolj trden steber, kot oporni stebri. 
 
Zato takšen človek zmore vedno znova slišati. Takšna energija zna prisluhniti. In skozi 
situacijo v življenju zmore biti dober mirovnik, dober povezovalni člen med ljudmi, med 
živalmi, med naravo in predvsem z Bitji Svetlobe znotraj sebe. 
 
Tako, da različni elementi so kot popotnica energije iz različnega prostora, po kateri lahko 
posegate, a jo hkrati ne prebujate, da bi skozi to zmogli prebuditi zgodovino in pridobiti na 
sebe zapis. 
 
To je tako, kot se marsikdo vpraša, če bom nekako dregnil v zgodovino, tudi, če imam 
karmično luščenje narejeno, je potem zopet prebuditev kakšnega zapisa? Ne! 
To so preproste nevtralne energije, ki so kot osnova, ki sestavljajo koncept večih 
elementov. 
 
In tako kot na uri, ki se premika ali ima, nekako pretaka sem in tja, se lahko premika v 
postavitvi, kjer je več primanjkljaja ali več doprinosa, da je človeku lažje ali težje. Tako, da, 
poskušajte si nekako skozi življenje pomagati s tem razumevanjem in vam bo vse dosti, dosti 
lažje. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
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»Kaj pomeni postavitev, kjer je sončno znamenje enako znamenju v ascendentu?« 
 
Morate vedeti, da sončno znamenje je nekako v prenosu energije stvar ali zmes ali zapis ali 
podpora očeta. Smer zgodovine očetovstva. 
 
Sonce namreč prenaša moško energijo, ki jo nekako postavlja kot v smeri, v kateri naj bi 
največji doprinos prinašal oče. Figura očeta.  
Zato lahko skozi to vidite, kdaj je očetova energija bolj prisotna, kdaj je očetova karma bolj 
prisotna in koliko od tega lahko nekako človek kot naslednik počisti ali ne. 
 
Če izhajate iz tegá, da je Luna in Sonce kot oče in mati, kot nekako tako, kot so vas prikazali 
ali vam vnašali, bi lahko govorila, da je astrologija veda družinskega vejevja. Nič drugega!  
To ni nič drugega kot samo popotnica, kaj dobite od enega in kaj dobite po drugi strani.  
 
In zato lahko lažje razumete, kaj vi počistite pod temi, nekakem globino, kot ste dejali, pod 
ascendentom. To je znak, kaj ste dobili po strani, ne samo genetike, ampak zapisa, ki jih 
boste vi, namesto ene osebe, naredili ali postorili. 
 
Večino od tegá ste naredili, ste nadgradili in zato ste marsikoga prestopili. Zato imate v 
nekemu obdobju lahko velik občutek miru, da ste v družini naredili, kar ste bili 
DOGOVORJENI. 
 
Ascendenti so pravzaprav samo tisto, kar nekdo, kot v družinskemu področju ni naredil 
sam in podari naprej nekomu, ki je mlajši rod. 
In če bi nekako astrologijo ali vede ali stara okultna znanja gledali samo na to, kaj 
generacijsko ni bilo izživeto in se je od ene glave ali od druge glave preneslo naprej, lahko 
pravzaprav dojamete, zakaj so si, skozi zgodovino, ženske dejansko postavljale otroke v 
smeri določenega primanjkljaja, da so počistili, da so izpeljali, da so generacijsko dobili mir 
v svoji duši. 
 
In vsa ta znanja, vse te vede, morate gledati tako. Tako vam bo lažje, lažje razumljivo. 
Ampak, nikakor pa, skozi to ne obsojati nikogar! 
 
Torej, če vidite, da ste vi od nekoga pričeli čistiti zapise, ali, da jih nekdo ni izživel pred 
vami, ni vaša naloga, da pravite ali da pikate, da bi to moral narediti sam! Kaj pa vi veste, v 
kateri vlogi ste bili dan, teden ali življenje pred njim? 
Morda pa je on poskušal ali ona poskušala očistiti vaše zapise in ni uspela izpeljati vsegá in 
ste se vi ponovno rodili in zato čistite ponovno ta zapis. 
 
Tako, da, v svojemu življenju nikoli nikogar ne obsojati, ker nimate celovitosti.  
In v tej celovitosti niste nikoli sami. Zato poskušajte sprejemati in doprinašati toliko, kot vi 
čutite, da je prav. In tako vam bo v življenju ali v tej popotnici najlažje. 
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»Kakšno vlogo ima Ogenj pri izživljanju skupinske karme?« 
 
Šele, ko boste v sebi zbrali dovolj Ognja, vas bo ta temperament združeval, povezoval in 
gnal v skupni cilj. Ogenj je potrebno zbuditi v sebi. Ogenj je tisti, ki daje impulz. Ogenj, ki 
vas požene naprej v skupni jaz, v skupni stas, v skupni projekt, v skupni cilj, v skupno 
zmago. Samo Ogenj! 
 
Torej, Ogenj je tisti, ki združuje, ki dela spremembo. Tako, da, poskušajte se povezovati v 
temu naboju. To je vaša zmaga! 
 
Vendar, morate vedeti, da vsi tisti, ki skozi zgodovino – ali so naredili premalo ali so 
prepozno pristopili in se izrazili ali podprli, ali vsi tisti, ki si skozi zgodovino niso upali, niso 
zaupali in nosijo zapis premalega upora, premalega izražanja ali biti premalo slišan, so v 
popravnemu izpitu te skupinske karme. 
 
In preprosto je čas, v kateremu se bo Ogenj vsekakor razplamtel zato, ker bo Ogenj skrbel 
za to, da boste prišli v svobodo. Svobodo izražanja. Svobodo dihanja. Svobodo hranjenja. 
Svobodo vseh elementov, ki vam jih je podaril Bog, Stvarnik, Kreator in vsi, ki so soustvarjali 
planet Zemlja. 
 
In prav Ogenj vas bo gnal v temu kolektivnemu duhu dalje, da boste stali za svobodo in za 
DEMOKRACIJO. 
Prav to je tisto, kar poganja in dela ljudi žive in gibljive. 
 
Zato bodite pozorni, da ne razmišljate preveč, ampak delujete.  
Ogenj vas bo gnal tudi v predelu premika, zato bo Luna imela še dodatno moč tega Ognja, 
kjer vam bo dajala ta naboj upora. 
Plujte z Luno! Plujte s tem. Znate delati spremembe! In naj se nikar ne ugasne Ogenj, ampak, 
prebujajte Ogenj. Kajti, prav skozi to zmorete sebi še izboriti svobodo! 
 
 
»Kaj nam lahko poveste ali podate kakšen nasvet o obdobju Škorpijona, v katerega smo 
vstopili?« 
 
Škorpijon vas zna učiti lekcij udara. Škorpijonsko obdobje zna biti brez čustev. Imeli boste 
občutek kot, da je življenje z milino ugasnilo. 
 
Tukaj bo samo še nasilje. Škorpijon je vojna! Škorpijon je edino znamenje, ki zruši lahko 
demokracijo.  
In demokracija je svoboda dihanja, svoboda izražanja, svoboda hranjenja, svoboda pitje 
vode, svoboda do vsegá, kar ste – biti človek, biti pripadnik življenja, biti pripadnik Vesolja. 
 
In Škorpijon, obdobje Škorpijona vas bo hotelo pomoriti! 
 



 
 

 33 

Škorpijon je edino znamenje, ki je temno znamenje, zato prinaša Temo nad življenjem. 
Zato bo v temu obdobju vladarskega Škorpijona poskus pocepitve in popikanja mnogih ali 
čim več, da bo zlo lahko prišlo med ljudi. 
 
Vedeti morate, da skozi pikanje vam bodo odvzemali možnost vdiha, daha in izdaha, dragi 
moji!  
Zato Škorpijon je tisti, ki vas straši. Zato je obdobje Teme, mrka in gorja. 
 
Zato bi vam svetoval: 
Ne prestavljajte ničesar. Zedinite se in se mu zoperstavite! In ne spite, ampak, bodite v 
akciji! Ker obdobje Škorpijona je tisto, kjer Tema prehaja kot zlo v življenje. 
 
Morate vedeti, da to, kar počnejo, bo vrinjena nova vrsta v ljudi.  
Saj sedaj že veste: s pikom se vam energija eteričnega telesa izpusti. V telesu se dela prazen 
prostor, zato duša in duh ugašata in usahneta, kot bi oblebdela na podplatu. 
 
In ne samo to! 
V času Škorpijona bo obdobje, kjer se bodo duše, ki ležijo nad podplati navzdol, preprosto 
lovile in polovile. 
 
Kaj pa prazen prostor v telesu? 
Prazen prostor, kot opažate, zasega nekaj temnega, zato se izrazito tema izraža preko oči. 
Pičeni ljudje, želite ali ne, zazrite se v svoje oči! Žal Mi je, ampak, resnično – bodite iskreni 
do sebe! Tema, črnina, ki jo nosite preko oči, ni vaša duša, ampak smrt, prihod in prostor 
za neko novo vrsto, ki se bo vrinila v vaše telo. 
 
Zato bodite v času Škorpijona še posebej budni!  
Ne sprejemajte v ta prazen prostor novega cepiva, novega vnosa, ker boste dobili v sebe 
novo vrsto, ki se bo oprijemala grafena. 
 
Pazite to! 
Vsaka firma, vsaka znamka raznega pika bo imela v sebi zasnovko oziroma JO IMA 
zasnovko kot ličinke, kot jajčka ZA TO, da jo vnesejo v vaše telo. 
Ta zasnovka bo pričela rasti. Pri nekaterih že raste, zato se najprej izraža Tema preko oči. In 
ta se prijemlje na grafen. Grafen je osnova njej hrana.  
 
KMALU BO PO VSEH DRŽAVAH SVETA OMOGOČENA URADNA EVTANAZIJA 
 
To bitje, ki bo zraslo v notranjosti bo v času Škorpijona NAJBOLJ intenzivno in prodorno 
dobivala zmesi za rast. Zato znajo v času Škorpijona ali tam okoli omogočiti tudi uradno 
evtanazijo – po vseh državah sveta! Vam to kaj pomeni? 
To vam govori dejstvo, da bodo smrt vam dali na dlan. 
 
 
 



 
 

 34 

Pazite to! 
Predno sprejemate kar koli vase v času obdobja Škorpijona, bodite pozorni na vsak detajl, 
ki vam prihaja naproti. 
 
Evtanazija bo uradno obveljala, ker vas bodo vse tiste, ker se bo zbujala ta stvor, bitje ali tisto 
nekaj, kar bo pričelo rasti v praznemu prostoru, bo se poskušalo hraniti – najprej iz grafena, 
najprej iz težkih kovin, nato pa iz mesa, ki ga bo vnašala v sebe. 
 
Zbudili se boste v največji nočni mori, ki jo vaš um, vaš razum nikakor ne bo zmogel 
spoznati. Zato zna biti konec človeške vrste, ampak samo zato, ker predano sledite, 
verujete in sprejemate mogočni sistem, ki vas pokonča. 
 
Evtanazija bo v času Škorpijona znala biti potrjena in sprejeta. Na hitro! Vam to nekaj ne 
govori? Vam to ni glavno svarilo, da se nekaj za vas pripravlja in vrši? 
 
Tisti, ki boste hoteli sprejeti evtanazijo, ker jo boste, saj vas bo nekaj znotraj žrlo in jedlo in 
se premikalo v vas, bo v času Škorpijona še bolj intenzivno prodiralo in se pričelo utelešati. 
Zato tisti boste imeli nekako možnosti ali priložnosti za evtanazijo. 
 
Eno je, da se boste preprosto dali v evtanazijo in se usmrtili. Zelo preprosto!  
Ampak predhodno boste morali podpisati, kaj želite narediti s svojim telesom!  
Si predstavljate, v stiski, kaj boste delali v času Škorpijona povsod po svetu, predvsem pa v 
Evropski skupnosti ali tiste države, ki so se že masovno popikale! Sprejemale bodo Temo na 
sebi ali v sebe.  
 
Imeli boste več vrst evtanazije: 
Ena bo, da boste lahko hrana drugim živalim. 
Druga bo, da boste lahko hrana človeku. 
Tretja, da boste lahko gnojilo! Naravno gnojilo zemlji in vsemú. 
 
Bo pa tudi možnost, da se nič iz tegá ne bo zgodilo iz vašega telesa, za kar boste mastno 
plačali. Vam bodo vbrizgali posebno zmes, ki bo različno obarvana in bo kri ostala 
gostljata. Zato se ne boste zmogli iztelesiti in boste imeli prisotnost večnost večnosti ujete v 
telesu kot, da ste živo zakopani. 
 
Tako, da v vsakem primeru vam nič dobrega ne prihaja naproti, če ne boste budni in 
gibljivi.  
In čas Škorpijona bo IZRAZITO SPREJEMAL Temo v življenje!  
 
Zato bodite aktivni. Zato sledite. Zato poslušajte. Zato razmišljajte. Zato zbirajte Ogenj v času 
Teme, da ga pokosite! 
Če boste budni in prisotni, lahko zmagate! Če ne boste prisotni, bodo še nekaj detajlov 
zbrali in potem pomendrali. 
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Tako, da, Ogenj zbujajte v sebi in bodite združenih moči. In v času Škorpijona bodite tukaj 
in sedaj! V vsaki situaciji bodite prisotni in ničesar ne izpuščajte NAKLJUČJU! Vse 
postavljajte na ključ!  
Čeprav na ključ nekako ne zmorete, ampak to pomeni skupen cilj, skupna akcija, skupna 
misel. In ne dopuščajte, da pridete pod eno daktirko enega vsegá, ker iz vas ne bo ostalo nič 
od vsegá. 
 
Morate vedeti, dragi moji, da v času Škorpijona znajo priti resnice na površje, tiste najbolj 
temačne. 
 
Predvsem se bo v času Škorpijona govorilo o pičenih ljudeh, o pičenih identitetah, o 
pripadnosti.  
Vsi, ki imate novi pik, imate novo ID, pripadate firmi. Firma, korporacija pripada državi. 
Država je, pač, navidezno postala lastnica vas samih. 
 
Niste več svobodni človek, ampak ste robot, človek robot, transhuman.  
 
In zato bo v času Škorpijona veliko teh temačnosti prišlo na površje!  
Skupaj z vašim telesom, ki postane njihova last, uradno se bo to spregovorilo!, boste 
izgubili vsi, ki ste last firme, svoje premoženje, svoj denar, svoje življenje, SVOJE meso 
mesa tega svetá.  
Meso mesa tega svetá pa SO VAŠI OTROCI, vaši sorodniki in vse, kar je krvno vezano na 
vas! 
 
Zakaj pa mislite, da bodo poskušali pregledovati še vašo kri in gledati markerje v vaši krvi, 
koliko protiteles? Če boste verjeli Luni ali Soncu ali njihovi vesti, pa je v vas samih! 
 
Zato ubogi vsi neuki v času Škorpijona, boste bridko bili in bridko jokali, da boste sploh še 
živi!  
Zato ne zaupajte sistemu! 
 
Vaš sistem je vaš imunski sistem. Je vaš steber življenja. Je vaš Bog, Izvor ali Tisti Nekdo, ki 
vas je ustvaril. 
Če bi hotel iz vas ustvariti robota, bi vas poslal takšnega v Zemljo ali v Življenje. Iz tega 
izhajajte. In v času Škorpijona se boste borili, da boste prav to, kar ste v osnovi bili. 
 
Zato vam svetujem veliko Ognja, veliko strasti, veliko spodbude drug drugega, da boste 
zmogli preiti skozi obdobje Teme in noči. 
 
Kar izvolite, vprašajte naprej! 
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»Ali nam lahko razkrijete še kaj o 13. znamenju Kačjerepa, ki sovpada z obdobjem 
Škorpijona?« 
 
Vedeti morate, da je leto, leto velikih sprememb. So obdobja, v kateremu vam, tako nekako, 
zgodovina ali vložek, ki ste ga dajali kot skupnost, prinaša svoj blagoslov.  
Brezbrižnost bo prinašala točno tisto, kar ste znotraj dali do sistema, do življenja.  
Zato boste iskali rešitve. Rešitve se bodo skrivale znotraj vas samih, znotraj vsegá, kar 
imate. 
 
In 13. znamenje je znamenje, o kateremu Bomo naredili prav posebno predavanje, ker za to 
potrebujemo veliko več časa. Se pa vsekakor skriva, naslanja na nekaj, kar bo zrušilo tako 
astrologijo, tako marsikatera znanja in marsikatera védenja. 
 
13. znamenje je tudi povezava z Bogom in z najmočnejšo Energijo Izvora. Ljubezen in 
njenim nasprotjem.  
In dejansko, kot, da se bosta v 13. znamenju borila Bog Svetlobe in Bog Podzemlja. Dva 
Boga, dva svetova, Svetlobe in Teme, se zakrivata v času 13. znamenja. 
 
Za to znamenje bo značilna borba in upor, a hkrati mir in harmonija. 
Preboj, sprememba na vseh področjih – tako sprememba zunanjosti in preoblikovanja 
človeka kot ENAKO preoblikovanje zemeljskega stvarstva. 
 
V 13. znamenju se zakriva sprememba konca in začetka. Kot bi dejali, da se v temu 
znamenju tega prepletanja, dogajajo zgodovinska obdobja. In v teh zgodovinskih obdobjih 
boste vsekakor priča resnici, ki pride do vseh vas. 
 
13. znamenje ali 13. področje je področje Boga. Je Resnica, ki se v očeh razkriva. 
 
Zakaj v očeh? 
Zato, ker duša gleda skozi oči. No, vsaj pri tistih, ki ste še tako, kot vas je bilo, postavljeno v 
popotovanju kot skozi življenje in se niste porojevali kot nekaj, kar bi lahko bil robot ali zlo. 
 
Vsi, dokler nosite svojo dušo v sebi, imate možnost povezave z Bogom. In o 13. znamenju 
Bomo razkrivali najmočnejše vezi, moči, ki jih boste lahko uporabili.  
Ampak, del 13. znamenja, zapisa od njega, se skriva med srcem in med zasnovnikom. 
 
Če boste pogledali v zapisu tudi po astroloških kartah, boste videli, da v središču same 
karte navidezno ni nič od nič, a hkrati je spirala življenja in pretoka samega. 
 
Če bi astrološko karto nagnili v spiralo, da bi se pričela gibati, bi dobili kanal, bi dobili 
odtok. 
Če bi karto premaknili samo tako, kot da bi ta polžasta oblika, ki bi se vrtinčila kot morda 
kakšna spirala, bi dobili eksplozivni naboj za odprtost Zemlje, za odprtost popotovanja, za 
vez z Zgoraj in za vez s Spodaj. 
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In vsekakor, bi vam nekako za konec dejal: 
Ne glede na to, ali vstopate v najbolj temačno obdobje, imejte v sebi vero. Mi Smo tukaj za 
to, da vam prinašamo RESNICO. Resnica je bolečina. 
 
Ampak, saj veste, skozi bolečino, skozi trpkost, skozi najtežjo okoliščino se najlepša rožca 
poda. In tam, kjer je najtežje od najtežjega, najlepše seme vzklije in se razlije. 
 
Tako, da, bodite pozitivno usmerjeni. Bodite povezovalni. Veliko sebi dajte umirjenih misli. 
Pomirite sami sebe v občutju harmonije. Pa morda le s prijetno glasbo, ki vas obda. 
 
Nikakor pa ne obmirujte! 
Če boste zaspali ali obmirovali v času, v kateremu ste, vam bo gorka, grenka in trpka brila! 
Zato je pomembno, da v času, v kateremu ste, v času Škorpijona, držite skupaj. 
Vzpodbujajte drug drugega. Držite drug z drugim. Ne drug proti drugem! Ne iščite napak!  
Iščite fokus! Iščite cilj! 
 
Združite se vsi enako misleči in vsi tisti, ki so bili zavedeni. Tudi tisti lahko vidijo srce 
ljubezni, vsaj dokler jih Tema v sebe ne podá. 
Tako, da, podpirajte drug drugega z zavedanjem, da BODITE ČIM MANJ NA SEVANJU. Čim 
manj na sevanju sodobne tehnologije. 
 
Zakaj? Kje je rešitev za vse vas? Za vse! Tudi pičene! 
 
Zavedajte se, da vse, kar vam vnašajo v telo, potrebuje težko kovino, potrebuje aluminij, 
potrebuje grafen. Grafen in vse, kar je povezano z njim, valovi s 5G tehnologijo.  
 
Slišite?  
5G STOLPI ŽENEJO IN PREMIKAJO IN POGANJAJO TO ENERGIJO V GIBANJE, da bo nekdo 
imel hrano.  
 
Torej, KJE je rešitev? ODVZETI MOČ GIBANJA!  
Če to uspete narediti, ste zmagali! Tudi, če ste pičeni! Ker ne bo ničesar, kar vas bo gnalo v 
to, da bi se nekaj premikalo. 
 
In dokler imate še možnost, naredite nekaj za svoj svet, za svojo deželo, za svojo 
domovino. Kajti, domovina je vaš dom. Domovina je vaša popotnica. Domovina je vaša 
zmaga, tako prednikov kot sedanjega roda, da bodo prihodnji rodovi morda še ponosni na 
vse vas. 
 
Jaz Bom dopustil, da se Smemo odmakniti ali premakniti v temu povezovalnemu tiru malce v 
odmik. In predvsem vam želim – NE OBUPAJTE! Kajti, Sonce iznad vas vedno sije za vse vas. 
To si pomnite in zapomnite. 
 
Pozdrav. 


